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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
FÖR ÅR 2015 

Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben lämnar härmed berättelse över 
verksamheten under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. 

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 

 

Årsmötet 2017 beslutade om verksamhetsplan för år 2018. Den utgör därmed den förankring 
som är nödvändig ur ett demokratiperspektiv. Stadgarna, tillsammans med årsmötesbeslutet om 
verksamhetsplan har utgjort grunden för klubbens verksamhet under år 2018.  
 
Årsmötet 2018 ägde rum lördagen den 17 mars med  deltagande medlemmar. Styrelsen har 
under perioden hållit  4 protokollförda sammanträden. AU har hållit löpande kontakt däremellan.  
Svenska Sennenhundklubben är ansluten till Svenska Kennelklubben. 
 
 
Förtroendevalda 
Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter 
Anders Andersson   Ordförande 
Birgitta Palo Johansson    Skattmästare   
Karina larsson   Sekreterare och vice ordförande 
         
Ute Rüegg 
Ingrid Käll 
Anderz Ericsson 

Suppleanter 
Beth-Lis Raghall 
Lisette Wallström 
Jennie Olsson 
Arbetsutskott (AU) 
Anders Andersson  Ordförande 
Birgitta Palo Johansson   Skattmästare 
Karina Larsson  Sekreterare 

Fredrik Torstensson  
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Revision 
Revisorer - ordinarie 
Helena Holén 
Kristina Rifall Björkell 

Revisorer - suppleanter 
Sofie Johansson 
Lena Rydgren 

 
Valberedning 
Björn Magnusson sammankallande 
Inger Ericsson 
Mia Nygårds 
 
Aktivitetsansvarig 
Ingrid Käll 
     
Aktivitetsombud 
Småland 
Annette Poulsen Johansson 
Dalarna 
Ingalill Svedmyr Johansson 
Kalmar/Öland 
Carina Martinsson 
Piteå/Luleå/Boden 
Pernilla Landgren 
Umeå 
Emilie Andersson 
Stockholm 
Karina Larsson 
Uppland 
Eva Jonsson 
Örnsköldsvik 
Lena Thudin 
Gästrikland 
Ulla Söderqvist 

Blekinge 
Jennie Olsson 
Göteborg/Varberg/Skara 
Pernilla Svedjeby 
Karlskoga/Askersund 
- Vakant 
Skellefteå 
Anna Mikaelsson 
Skåne 
Anita Mårtensson 
Skåne - Öst 
Cecilia Mogor 
Sundsvall 
AnnCatrin Uppfeldt 
Västmanland 
Anderz Ericson 
Östergötland 
Lina Martinsson 
 

Arbets- och dragprovskommittén 
Anita Mårtensson      Sammankallande 
Bengt Mårtensson  
Marianne Olofsson 
Ulla Söderqvist 
Anderz Ericsson Kontaktman  
 
Avelsrådet 
Toril Melangen     Sammankallande    
Lisa Nilsson                     Gunilla Törnqvist 
Ute Rüegg                     Lotta Hämäläinen 
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Jane Ankarbäck Adjungerad  
Lina Martinsson. administrativ support 
 
Avelsregionsansvariga 

Syd 
Cecilia Mogor 
Blekinge/Småland 
Anna-Karin Jönsson 
Stockholm 
Inger Ahlin 
Dalarna/Gästrikland 
Eva Sundell Johansson 
Norra Norrland 
Ulf Käll 
Samordnare 
Jane Ankarbäck 

Väst 
Lisette Wallström 
Östergötland 
Ute Rüegg 
Värmland/Mälardalen 
Vakant 
Södra Norrland 
Katrine Hammarstedt 
Grosser Schweizer Sennenhund 
Gunilla Törnqvist 
 

 
Lydnadskommittén 
Beth-Lis Raghall               Sammankallande 
Kicki Lundström 
 
BPH/MH-kommittén 
Fredrik Torstensson Sammankallande   
Beth-Lis Raghall 
 
BPH/MH-ombud 
Ulf Olsson   
Beth-Lis Raghall 
Eva Molinder   
 
Utställningskommittén 
Madeleine Lundh Sammankallande 
Kicki Nordlund  
Lina Jansson 
Karina Larsson 
Administrativ support 
Margareta Sverker 
Annelie Djurman 
 
Sennenbladet 
Anders Andersson Ansvarig utgivare 
AnnCatrin Uppfeldt Chefredaktör/ Layout 
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Webbplats   Facebook 
Lars Ankarbäck Webbmaster  Lina Martinsson Ansvarig/Admin 
     
 
Medlemsutveckling/hundregistrering  
Hedersmedlemmar har under året varit Berndt Klingeborn, Margareta Olsson. 
Bengt-Erik Ljung, Tullia Bengtsson, Gunilla Odenfeldt, Anita och Bengt Mårtensson  
och Pia Magnusson. 
 
Medlemsavgifter är from 2014 SEK 300/kr kalenderår för fullbetalande medlem och SEK 100 för 
stödjande familjemedlem. För utlandsboende medlemmar är årsavgiften SEK 400. 
 
Totalt antal medlemmar är per 18-12-31 1070 st varav  122 st är nya medlemmar. Vi har 3 st 
hundungdommedlemmar. 
 
2018 registrerades det 413 st  sennenhundar i Svenska Kennelklubben. I och med registreringen 
blir valparna stambokförda och får registreringsbevis/stamtavla. Det var 383 berner 
sennenhundar och 24 grosser schweizer sennenhundar, 1 appenzeller sennenhund, 5 
entlebucher sennenhundar. 
 
Sedan ägarregistrerade de flesta valpköparna sina valpar i SKKs DjurID.se 
 
 
Verksamhet 

Aktivitetsansvarig/aktivitetsområden  
Klubben har indelat Sverige i 18 aktivitetsområden. Tyvärr är Karlskoga/ Askersund vakant. 
Antalet träffar varierar från en gång/månad till varje vecka. Antalet hundar / område varierar 
naturligtvis p.g.a. befolkningstätheten i respektive område 
Under året har aktivitetsområden fortsatt att delge varandra de olika aktiviteter som fortgår i 
vårat avlånga land.  .Aktivitetsombuden med sina medhjälpare har också meddelat sina 
aktivitetsträffar via SShKs hemsida och har dessutom skickat in bilder från sina träffar. Många 
områden har aktiva facebookgrupper som heter SShK och sedan områdesnamnet. 

Arbetsprovkommitté   
Under året var det planerat för 13 provtillfällen (Ett av tillfällen utgick pga för få anmälda). 
Arbetsproven ägde rum i Norrköping, Älvkarleby/Gävle (2 ggr), Blekinge, Degerfors, Moheda, 
Byske (2 ggr), Älvkarleby (2ggr) och Ängelholm (2ggr). 
Sammanlagt startade 89 ekipage varav 15 blev godkända prov. 
(Motsvarande siffror för 2017 var 117 ekipage och 26 godkända prov).   
2 ekipage tilldelades titeln Arbetsprovchampion, SE (AP)CH. 
 
Fördelningen startande och godkända ekipage i resp klasser: 
Klass I: 15 starter, varav 4 godkända. 
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Klass II: 31 starter varav 4 godkända. 
Klass III: 43 starter varav 7 godkända. 
 
Inofficiella Allmändraget har haft 10 provtillfällen (se ovan). Allmändraget kördes av 22 (motsv 31 
år 2017) ekipage varav 8 körde godkänt (motsv 9 år 2017). 
Inofficiella klass IV/elit har haft 11 provtillfällen (se ovan). Klass IV/elit kördes av 48 ekipage 
varav 1 ekipage kört godkänt. 
 
Det har också genomförts 3 st Träningsläger under året. Det första i Älvkarleby 10 + 12 maj, 
Moheda 13-14 juli och Byske 10 augusti. Dessa dagar är träningstillfällen av in- och utlärning av 
drag. 
 

Avelsrådet 
Avelsrådet har under 2018 bestått av en central funktion. Vid årets början bestod avelsrådet av 5 
ordinarie ledamöter: Toril Melangen (sammankallande), Lisa Nilsson, Ute Rüegg, Gunilla 
Törnqvist och Lotta Hämäläinen. Adjungerad har varit Jane Ankarbäck som även har 
administrativa uppgifter.  

I samband med årsmötet i februari 2018 avsade sig Lisa Nilsson sin plats i avelsrådet. Ingen ny 
ledamot har blivit tillsatt.  
Avelsrådet har under året haft kontinuerlig kontakt via mail och telefon samt haft 1 fysiskt möte 
och 5 Skypemöten.  
 
Avelsrådet består även av en regional funktion i form av avelsregioner. 9 regioner för Berner  
sennenhund, en avelsregion för Grosser Schweizer sennenhund samt sen slutet av 2017 även 
en gemensam region för dom numerärt små raserna Entlebucher sennenhund och Appenzeller 
sennenhund.  
 
Avelsrådet arbetar med för raserna övergripande och strategiska avelsfrågor.  
Besvarar fortlöpande frågor som inkommer från medlemmar och regioner.  
Information om kennlar och valpar finns på SShK:s hemsida.  
 
I Avelsregionerna bedrivs uppfödarmöten och avelsträffar.  
 
Arbete och aktiviteter 
 
Under året har Avelsrådet slutfört revideringen av RAS för Berner sennen och Grosser 
Schweizer sennen. Styrelsen har lämnat de slutgiltiga förslagen till SKK för beslut. Arbetet med 
ett slutgiltigt förslag för RAS och utvärderingen av hälsoprogram för entlebucher och appenzeller 
sennenhund pågår.  
 
Klubbens medlemmar har vid två utställningstillfällen under året erbjudits kostnadsfri hjälp med 
blodprovstagning för det genetiska risktestet för sjukdomen HS (Histiocytiskt Sarkom). 
  
En ledamot Toril Melangen deltog som klubbens representant på IWG-möte och 
hälsosymposium i Holland i augusti 2018.  En sammanfattande artikel från hälsosymposium och 
möte har publicerats i Sennenbladet nr.3 2018. 
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För att väcka intresse och påminna om klubbens hälsoregister har avelsrådet gjort regelbundna 
utskick till avelsregionerna med uppgifter och instruktioner för att söka i registret. 
 
 Arbete med en hälsoenkät har påbörjats men inte slutförts. 
 
Fortlöpande besvarat och hanterat ett antal frågor från medlemmar rörande avel och uppfödning 
och vår valpförmedling. 
 

Lydnadskommittén 
SShK har 2018 arrangerat en lydnadstävling Byske, vilken även var årets KM i Lydnad. Det var 
15  tävlande ekipage varav 7 av dom var sennenhundar. 

Det arrangerades även en Rallylydnadstävling i Byske. Det var 36 tävlande ekipage varav 9 var 
sennenhundar. Där var också klubbens KM i rallylydnad. 
 

BPH/MH-kommitté  

Klubben har idag en komplett BPH bana placerad på Munkedals Brukshundklubb samt delar av 
en bana placerad på Betillys Kennel i Tåme. 
 
2018 hölls det 6 BPH tillfällen med sammanlagt 53 hundar på 5 orter i Sverige jämnfört med 48 
hundar vid 6 tillfällen under 2017 (samtliga i Kungsbacka). 
25 mars Kungsbacka 
14 juli Väne-Ryr 
10 augusti Tåme 
20 oktober Ljungby 
21 oktober Ljungby 
24 november Munkedal 
Fördelningen av raser på vår egen bana är (2017 års siffror inom parantes): 
Appenzeller  0 (0) 
Berner 24 (0) 
Entlebucher 0 (0) 
Grosser 4 (0) 
Övriga 25 (48) 
 
Totalt i Sverige har 54 st. Sennenhundar deltagit i BPH och MH jämfört med 42 st. 2017. 
Fördelningen är (2017 års siffror inom parantes): 
Ras  BPH MH 
Appenzeller   0 (2) 0 (0) 
Berner  37 (31) 5 (1) 
Entlebucher   0 (2) 0 (1) 
Grosser   5 (3) 7 (0) 
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Ser man till det totala antalet Berner resp. Grosser som gjort BPH så är det 188 st. Berner och 14 
st. Grosser. 
 
När 200 enskilda hundar inom en ras har gått BPH-banan kommer ras- och specialklubben att få 
en detaljerad sammanställning av resultatet. I dagsläget är det bara 16 raser som nått 200 
hundar. Det är en rimlig gissning att vi kommer nå det målet för Berner under 2019. 
 
 
Utställningskommittén 
 
Under 2018 var det SShK´s 50-årsjubileum vilket vi uppmärksammade även på våra utställningar 
där samtliga deltagare fick en goodiebag i form av kylväska eller shoppingkasse. 

Fyra utställningsplatser som vanligt (Sala, Degerfors, Ängelholm och Byske) men då det var 
jubileumsår genomfördes en dubbelutställning i Degerfors vilket totalt gav fem utställningar. Vi 
var i Salas ridhus för sista gången då denna utställning nu flyttas till Vilsta sporthotell.  

Anmälningssiffrorna har varit enligt förväntan med en solklar topp i Degerfors med över 200 
anmälningar per dag. Ett stort evenemang där vi även hade en jubileumsmiddag på 
fredagskvällen. 

Vi har haft ett gott samarbete med de lokala arrangörerna som arbetar med det praktiska på 
varje utställningsplats. Vidare har vi arbetat hårt med att få sponsrade priser till utställningarna så 
att fler deltagare vinner något samt för att hålla kostnaderna nere. Vi köper även in priser till de 
högst placerade hundarna. 

Vi försöker hålla ekonomin god för varje utställning genom försäljning av lotter, fika och annat. 
Allt sammantaget, gör att våra utställningar går med plusresultat. 

Internetanmälan via SKK fungerar mycket bra och underlättar det administrativa arbetet inför 
varje utställning. 
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SLUTORD  
 

Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att göra Svenska 
Sennenhundklubbens verksamhet möjlig. 

Tack för all den tid och engagemang som ni ideellt lagt ner på klubben. 

Tack alla medlemmar som utgör grunden för Svenska Sennenhundklubben. 

2019-02-19 

 

Anders Andersson     Birgitta Palo Johansson        Karina Larsson  

Ingrid Käll         Fredrik Torstensson       Anderz Eriksson       Ute Rüegg 


