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Medlemsutveckling
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Sammanställning över antalet medlemmar 2005-2012 samt ombud till Svenska
Schäferhundklubbens årsmöten
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Dagordning
Mötets öppnande
1. fastställande av röstlängd,
2. val av två protokolljusterare - tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet,
3. fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst,
4. val av valberedningskommitté om tre personer för förberedande av förslag till valberedning enligt
punkt 15 (i),
5. val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val av sekreterare,
6. fastställande av dagordning,
7. styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret,
8. revisorernas berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret,
9. fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner,
10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
11. genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning av
verksamheten och budget för nästkommande verksamhetsår,
12. genomgång av motioner avgivna av schäferdistrikt och medlemmar vilka styrelsen bedömt ger
konsekvenser för verksamhet och ekonomi, jämte styrelsens yttrande över dessa,
13. styrelsens förslag till medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår,
14. fastställande av/beslut om:
a/ verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår,
b/ inriktning för nästkommande verksamhetsår (inkl. förändringar av
kommittéverksamhet),
c/ medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår,
d/ motioner enligt punkt 12
15. val av:
a/ ordförande i centralstyrelsen
b/ vice ordförande i centralstyrelsen
c/ sekreterare i centralstyrelsen
d/ kassör i centralstyrelsen
e/ vicesekreterare i centralstyrelsen för vilken mandattiden utgått och som
avgått före mandattidens utgång,
f/- val av kommittéordföranden alt. uppdra till CS att tillsätta ordf.
g/ suppleanter i centralstyrelsen för vilka mandattiden utgått eller vilka avgått före
mandattidens utgång, med angivande av den ordning i vilken suppleanterna har att
tjänstgöra (jfr § 9. 1),
h/ två revisorer och två revisorssuppleanter,
i/ valberedning,
j/ ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdrag
till central-styrelsen att utse dessa,
16. fråga om omedelbar justering av punkt 14 -15,
17. av schäferdistrikten och medlemmar avgivna motioner, som ej behandlats under p. 12 och 14
jämte styrelsens yttrande över dessa, samt,
18. andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller i övrigt upptagits på dagordningen.
Sådana ärenden skall före utgången av föregående verksamhetsår skriftligen ha anmälts till styrelsen.

Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse för Svenska Schäferhundklubben 2011
Centralstyrelsen
Styrelsen för Svenska Schäferhundklubben, SBK:s rasklubb för schäfer, får härmed avge följande
verksamhetsberättelse omfattande tiden 2011-01-01 – 2011-12-31.

Styrelseförteckning:
Ordinarie ledamöter:
Tomas Moberg
ordförande (tom 18/9)
Mats Falkeman
sekreterare
Nina Prytz
ledamot

Anneli Hultman
Håkan Hvitman

vice ordförande
kassör

Suppleanter:
Peter Edman - ordinarie ledamot f o m 19/9

Patrick Pettersson

Revisorer:
Anders Carlsson, sammank.
Britta Levin-Schmidt, suppleant

Leif Hjälm
Diana Hiltunen, suppleant

Valberedning:
Stefan Dahlgren, sammankallande
Fredrik Steen

Klaus Ostheller
Tina Fridh, suppleant

Kommittéer/ arbetsgrupper:
Avelskommittén
Bruksprovskommittén
Utställningskommittén
IT-ansvarig
Sd-ansvarig

Mats Höglund
Thomas Fröding
Ingrid Hansson
Mats Falkeman
Sune Harlén

Övriga ansvarsområden:
AU: ekonomi
AU: övriga frågor
Adjungerande ledamöter
Pris-/förlagsartiklar
SSM ansvarig
Stadgegrupp
Tidningsgrupp
Webmaster
Kansliet
MT/MH, AK
WUSV-VM
Redaktör
Ag Ungdom

ordförande, kassör
ordförande, sekreterare, adjungerande Nina Prytz, Sune Harlén
kanslist/ bitr. kanslist, redaktören
Sune Harlén
Peter Edman
Tomas Moberg, Stefan Dahlgren
Tomas Moberg (tom 18/9), Urban Pettersson, Lottie Edman
Mats Falkeman
Gunilla Brenner, Sune Harlén
Avelskommittén
Bruksprovskommittén
Urban Pettersson
Jeanette Hedman, mentor Peter Edman

Representation:
Dansk Huvudutställning
Finsk Segrarutställning
Norsk Vinnerutställning
Tysk Segrarutställning
WUSV-möte
WUSV-VM
Nordiska unionen
SBK-kongressen
RAS/RUS konferens

Peter Edman
Nina Prytz
Mats Höglund
Ingrid Hansson, Leif Einarsson
Leif Einarsson
Ingen representation
Tomas Moberg
Tomas Moberg, Anneli Hultman
Mats Höglund
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Inledning
CS är i mångt och mycket en exekutiv funktion som leder och fördelar arbetet inom Svenska
Schäferhundklubben. Det flesta av sakfrågorna ska handläggas av kommittéer, arbetsgrupper och
kansli för att, när frågan så kräver, beslutas i CS.
Organisationskonferensen, som brukar hållas i oktober, är rådgivande för CS inriktning av beslut.
Det har varit ett tungt år för Svenska Schäferhundklubben. Medlemstappet har fortsatt och svårigheten
att få medlemmar att engagera sig i klubbens arbete har minskat.
Vid CS möte den 18-19 september avgick ordförande Tomas Moberg. I och med detta gick Peter
Edman in som ordinarie ledamot och vice ordförande Anneli Hultman fick ta över som tf ordförande.
Tomas Moberg fick i september CS uppdrag att slutföra förhandlingarna med SBK angående nya
stadgar, samt med Agria angående nytt sponsoravtal. Detta för att inte tappa tempo trots att Tomas
avgått ur Centralstyrelsen.
Angående Schäfermärket så försenades införandet då förhandlingarna med Agria drog ut på tiden och
dessutom belastades av det sparbeting Agria drabbades av. I slutet av december blev allt klart och
Schäferhundklubben kommer att få 25 000 kr/år i tre år för Schäfermärket.
Då det ekonomiska resultatet från SSM 2011 tidigt visade på ett underskott kontaktades revisorerna
för att göra en särskild granskning av såväl arrangörens som CS agerande före, under och efter
evenemanget. Se ”Revisionsrapport SSM-2011”.
Med anledning av det ekonomiska läget har CS vidtagit flera åtgärder. Budgeten reviderades och vi
bytte plats för möten och konferenser, bl a för att minska kostnaderna. Ett uppdrag gavs till Leif
Einarsson att ta fram en ”SSM-bibel” med viktig information för arrangörerna att hålla sig till.
En plan för uppföljning av hur arbetet med SSM-utställning i Västerås 2012 fortskrider, har lagts och
en första avstämning kring arrangemang och ekonomi hölls i november.
Organisationskonferensen i oktober hade som tema ”Hur kan vi öka förtroendet för
Schäferhundklubben och CS?”. Diskussionerna var bra och många goda förslag lades fram.
Flera av dessa kommer att genomsyra CS arbete under 2012. Men det är en svår och långsam
process att förändra arbetssätt och attityder och vi måste alla dra vårt strå till stacken.
Det som varit mycket positivt under året är nystarten av ungdomsverksamheten! Här finns
engagemang och glädje och dessutom har verksamheten lämnat ett ekonomiskt överskott.
Utvecklingen av rasmontern till Stockholms Hundmässa och alla positiva omdömen därifrån är också
mycket glädjande.

Möten
Centralstyrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten, 14 AU telefonmöten, samt 6
kommittéordförande möten (telefon). Distriktskonferens genomfördes 29-30 oktober.

Ekonomi
Angående ekonomin hänvisas till separat redovisning av resultat- och balansräkning.
Se även ”Revisionsrapport SSM-2011”.

Kansliet
Arbetet på kansliet fortsatte under året i gamla, väl inarbetade rutiner. Inga större förändringar
registrerades. Antalet inkommande ärenden (telefonsamtal, brev och mail) var i princip oförändrat.
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Även under 2011 har en stor del av kansliets arbetstid gått åt till att hjälpa medlemmarna med olika
typer av ärenden runt deras medlemskap. Adressändringar, avisering av nya avgifter och utskrift av
medlemskort är några av de mest frekventa problemområdena.
Systemet med att hänvisa tävlingsansökningar till kansliet i stället för till den faktiska arrangören
hoppas vi från och med 1 januari 2012 skall vara löst i och med att SBK då inför ett helt nytt
anmälningssystem via nätet, SBK Tävling.
Under året tilldelades alla våra Sk/Sd egna, specifika, arrangörsnummer. En åtgärd som är mycket
positiv då vi nu kan identifiera våra arrangörer på ett helt annat sätt än tidigare.
Något som vållar kansliet mycket besvär är att många som söker information om olika rutiner inom
klubben t ex ansökningsdatum, regler för olika tävlingar, rapportblanketter, funktionärslistor, avgifter
etc inte söker detta på rätt ställe d v s i Infopärmen (Bibeln) som finns på klubbens hemsida.
I stället går man ut på Google, där man ibland kan hitta denna information, men där den väldigt ofta är
inaktuell, med felaktiga blanketter och ej uppdaterade funktionärslistor. Detta gäller
informationssökande såväl inom klubben (Sd/Sk) som ”vanliga” vetgiriga. Här måste göras en
ordentlig insats för att öka kunskapen om Infopärmen, som är en stor guldgruva att ösa ur.
Liksom de senaste åren har kansliet varit behjälpligt när det gäller vissa faktureringsbitar för att i
möjligaste mån avlasta vår hårt belastade centrale kassör.
Under året infördes ”Tidningsprenumeration” d v s möjligheten för svenska medborgare att mot en
avgift erhålla vår tidning utan att behöva vara medlem hos oss eller SBK. I skrivande stund (dec -11)
har knappt 15 personer utnyttjat detta erbjudande. Här vore det önskvärt om samtliga distrikt och
lokala klubbar kunde hjälpa till med marknadsföringen t ex genom att lägga ut den folder som finns på
sina respektive hemsidor. Och kopiera upp ett antal ex för att dela ut vid publika arrangemang.
En fortsatt förbättring är att inrapporteringen av prov och även beställning av resultathäften har visat
en liten positiv utveckling. Men det finns fortfarande mycket att göra inom detta område då vissa
arrangörer är mycket dåliga på att skicka in resultatlistor från sina prov och utställningar enligt det
regelverk som finns.

Tidningen
Svensk Schäfertidning utkom under 2011 programenligt med sex nummer enligt uppställda riktlinjer.
Totalt har 296 sidor publicerats under året, vilket är 36 sidor färre än föregående år och 60 sidor färre
än 2009. Tidningarna har utkommit under fast given utgivningstid. Minskningen av antalet sidor beror
på schäferhundklubbens ekonomiska situation.
Innehållet har i år haft ungefär samma fördelning som tidigare år: ca 19 % annonser, 4 % artiklar om
medicin och vetenskap, 15 % artiklar av brukskaraktär, 28 % utställningsinformation samt 34 % övriga
artiklar. Från tidningen Pass På har vi också funnit trivsamma artiklar som publicerats i vår tidskrift.
Genom tillskott av Lottie Edman har vi också kunnat bredda vårt artikelutbud.
Annonsintäkterna har minskat vid jämförelse med annonsintäkterna de senaste åren. Men kanske inte
så mycket som man kan befara trots den alltmer växande Internetmarknaden som tar många av ”våra”
annonser.

PR
Schäferhundklubben har inte haft någon PR-/Infoansvarig under året. Den som tillfrågats hoppade av
innan hon hann börja.
Trots detta var klubben representerad både på My Dog i Göteborg, samt på Stockholms Hundmässa.
Ag Ungdom har tillsammans med andra entusiastiska medlemmar gjort en rejäl insats med att
utveckla vår rasmonter och den var mycket välbesökt och fick mycket beröm på Hundmässan.
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Sd/Sk
Årets konferens för schäferdistrikten, numera kallad Organisationskonferens, samlade representanter
från alla distrikt utom två. Konferensen, som i år var förlagd till Tre Rosor, Rosersberg, har noggrant
refererats i tidningen nr 6/11 och på hemsidan.
Under året har två lokalklubbar, Torsås och Axvall lagts ner.
Ingen ny lokalklubb har bildats under året.
I förra årets verksamhetsberättelse påpekades att kunskaperna om föreningsteknik var mycket
bristfällig ute i landet, framför allt hos lokalklubbarna. Detta är tyvärr inget som har förbättrats under
2011.
Som framgår av kansliets verksamhetsberättelse har alla Sd och Sk under året tilldelats specifika
kundnummer hos SBK, för att bättre kunna identifiera vilka som rapporterar/beställer/arrangerar. Detta
är ett mycket viktigt steg i klubbens historia som vi hoppas skall innebära stora arbetsbesparingar för
många av klubbens administratörer.

Stadgegruppen
Stadgegruppen har under året bestått av Tomas Moberg och Stefan Dahlgren.
Förhandlingar mellan SBK och Schäferhundklubbens representanter pågår. Ett nytt möte är bestämt
till den 12/1.

IT
Hemsidan har uppdaterats med resultat från prov och utställningar. Även hälsostatistik har
uppdaterats. I övrigt fortsätter arbetet med att finna en lämpligare layout på hemsidan, då många
anser att det bl.a. är svårt att hitta information.
Nedan visas statistik (unika besökare) på hemsidan under året:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
6310 6058 6244 5679 6174 6145 7647 6727 5163 5855 5425 5318
Medelvärde 6062 unika besökare

Avelskommittén
Avelskommittén har under hela året bestått av Mats Höglund (ordförande), Morten Nilsen och Mikael
Cordéus. Ann-Cathrine Edoff, Monica Henriksson och David Lundgren var medlemmar under
verksamhetsårets första månader men avgick sedan.
Möten
Kommittén har haft 6 sammanträden, därav 5 som telefonmöten.
Representanter från avelskommittén har deltagit vid:
-6 telefonmöten med CS ordförande och övriga kommittéer
-SKK:s avelskonferens 5-6 mars
-”Långhårsmöte” på SKK:s kansli 22 mars
-SBK:s RAS/RUS-konferens 8-10 april
-SBK:s exteriördomarkonferens 14 oktober
-Schäferhundklubbens organisationskonferens 29-30 oktober
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-SBK:s info ang. statistikprogrammet ”Lathunden” 28-30 oktober
-CS-mötet 26-27 november.
Internationell Avelskorning
52 hundar har deltagit vid avelskorning.
25 hundar korades i klass 1.
2 hund korades i klass 2.
23 hundar livstidskorades i klass 1
2 hundar ej godkända.
MH, Svensk Korning
Kompletteras till årsmötet då årssiffrorna inte är klara.
Avelsstatistik
Kommitténs statistikexpert valde att lämna sitt uppdrag i början av verksamhetsåret vilket medförde att
statistikinformation endast utkommit vid ett tillfälle. Målsättningen är att avelsstatistiken i fortsättningen
skall redovisas 3 ggr/år.
Hälsoprojekt
Kommitténs ansvariga för hälsofrågor avgick under våren vilket medfört att uppdateringen kring
hälsoprojekten inte är optimal. Samtliga projekt vid SLU och Uppsala universitet fortskrider som
tidigare. I början av året infördes en helsidesannons i Schäfertidningen där man efterfrågade hundar
till projektet ”allergiska klådor”.
Uppfödarträffar
Ingen uppfödarträff har genomförts under verksamhetsåret. En uppfödarträff blev utannonserad men
ställdes in på grund av för få anmälningar. Kommittén är starkt medveten om att vi i detta avseende
inte levt upp till förväntningarna. Frågan är högprioriterad inför nästkommande verksamhetsår.
Exteriörbeskrivning
Två exteriörbeskrivare för schäfer har godkänts vid SBK:s teoretiska prov.
Delning av schäfern i två godkända hårlagsvarianter
Kommittén har i samråd med SBK/SKK vidtagit nödvändiga åtgärder inför delningen enligt de riktlinjer
som beslutades vid mötet 22 mars. Information har gått ut på SKK:s och Schäferhundklubbens
hemsidor samt i Schäfertidningen nr. 2 och 6.
Revidering rasstandard
Kommittén har varit delaktig i översättningsarbetet med den nya rasstandarden.
Modprov vid SSM
Kommittén har bidragit till att förbättra rutinerna kring modprovet. Utökade träningsmöjligheter och
tydliga instruktioner för domare, provledare, figuranter och förare gjorde att modprovet i Malmö kunde
genomföras på ett mycket tillfredsställande sätt.
Uthållighetsprov, cykelprov (UHP)
Kommittén har medverkat till att UHP nu fått officiell status. (Fr.o.m 1 januari 2012)
Publicering av avelskorade hundar
Publiceringen har av olika skäl blivit försenad och inte genomförts enligt plan. Publicering skall
genomföras under verksamhetsåret 2012.
Valphänvisningen
Kommittén har påbörjat ett arbete med att förbättra valphänvisningen, framförallt när det gäller
informationen om föräldradjurens meriter.
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Bruksprovskommittén
Kommittén har under året bestått av Thomas Fröding som ordförande, samt Göran Wessman.
Kommittén har bl.a. arbetat med administrativa frågor som:
-alla resultat från de internationella provformerna har lagts ut på hemsidan
-lagt in samtliga ansökningar om prov för 2012 i SBK-tävling
-behjälplig vid genomförandet av SSM-bruks i alla grenar i Malmö
-assisterat deltagarna till WUSV-VM i Ukraina
-informerat om vissa regler och rutiner via tidningen
-fört statistik över domare, figuranter och provledare
-besvarat frågor som uppstått runt proven
-registrerat resultat från genomförda provledarutbildningar
-reviderat alla sidor under flik 3 i info-pärmen p.g.a. SBK regelrevidering

Provstatistik
Klass 1

2011

Provtyp

Antal prov

IPO

Klass 2

Klass 3
Ant
godk
start

Ant start

godk

Ant start

godk

106

156

101

80

58

293

227

BSL

70

68

41

36

22

33

22

BSP

9

14

8

4

1

IPO-FH

4

16

4

BH

48

174

157

Cert

74

30 av våra 31 officiella domare har tjänstgjort vid olika prov och 41 figuranter av 46 har varit aktiva
under året.
Tre av våra IPO-domare blev under året auktoriserade av SV: Pierre Wahlström, Fredrik Steen och
Anders Eriksson.
SSM bruks
Svenska grenarna
Tyvärr blev det inga deltagare i skyddshundsgruppen eller rapporthundsgruppen.
Resultat
Spårhundsgruppen, 22 deltagare
1:a Lars Johnsson med Puckings Xantor, SBK Malmö
2:a Tor Tennius med Rapports Malte, Årjängs BK
3:a Tommy Nilsson med Puckings Trix, Ystads BK

589,75 poäng
586,00 poäng
575,75 poäng

Domare för spårhundsgruppen var: Sten Bengtsson, Thomas Brandin
Sökhundsgruppen, 3 deltagare.
1:a Metha Andersson med Kargalandets Ö-Lexie, Ängelholms BK
2:a Maria Sandklef med Spårmarkens Zkryta, Markaryds BK

456.00 poäng
438,75 poäng
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3:a Tereze Lindberg med Legolas, SBK Malmö

415,50 poäng

Domare för sökhundsgruppen var: Bosse Nilsson, Ingvar Klang
Lydnadsklass 1, 10 deltagare
1:a Anna Strandberg med Gråmanns Morra, Sk Åsaka
2:a Catharina Gran med Fixus, SBK Malmö
3:a Victoria Kvist med Demonens Yohnsson, SBK Malmö

171,0 poäng
170,5 poäng
167,0 poäng

Lydnadsklass 2, 7 deltagare
1:a Malgorzata Nowak med Demonens Ajaxx, SBK Malmö
2:a Rikard Smitt med Asais Xibo, SBK Malmö
3:a Josefine Rääf-Börjesson, Wargaligans Rolling Roxi, SBK Malmö

182,0 poäng
176,0 poäng
162,0 poäng

Lydnadsklass 3, 2 deltagare
1:a Ulf Fröjdendahl med Tormestorps Gnista, Järfälla BK
2:a Jeanette Ekström med Tjywans Brando, SBK Malmö

257,0 poäng
141,0 poäng

Lydnadsklass Elit, 5 deltagare
1:a Anne-Marie Åkesson med Torneryds Lippe, Karlshamns BK
2:a Anne-Sofie Nilsson med Torneryds Libbi, Kristianstads BK
3:a Ulrika Thorsen med Alterälvens Bitch, Gotland BK

258,0 poäng
233,0 poäng
208,0 poäng

Lydnadsklasserna dömdes av: Carina Barthel och Thomas Brandin
Agility
Bästa schäfer hoppklass = Eva Wallberg med Mino-Manitos Hubba Bubba
Bästa schäfer agilityklass = Malgozata Nowak med Demonens Ajaxx
Internationella grenarna
Här var Jarmo Heiskanen domare för grupp A i IPO och BSL.
Grupp B dömdes av Jan Nilsson för IPO och BSL-hundar.
Grupp C i IPO dömdes av Göran Wessman.
Figuranter var Fredrik Bjurklint och Roland Björkquist.
Resultat
IPO klass 3, 22 startande
1:a Felicia Kristensson med Imzedrifts Niska, SBK Malmö
2:a Annika Kristensson med Imzedrifts Index, SBK Malmö
3:a Anders Svedberg med Skaybackens Pax, AFS

286 poäng
284 poäng
280 poäng

IPO klass 3 Ungdom, 3 startande
1:a Felicia Kristensson med Imzedrifts Niska, SBK Malmö
2:a Emma Gustafsson med Divahedens Eipo, Sk Arvika
3:a Linda Gustafsson med Lito’s Crossby, Munkfors BK

286 poäng
234 poäng
132 poäng

BSL klass 3, 5 startande
1:a Tomas Johansson med Turbaz Onja, Sk Hok
2:a Björn Ahlstedt med Kvasers Frode, Sk Solsta
3:a Jeanette Hedman med Beathalandets Samson, AFS

182 poäng
176 poäng
164 poäng

BSL klass 1 Ungdom, 2 startande
1:a Evelina Drywa med Thunderdusts Chantelle, AFS
2:a Anna Olofsson med Thunderdusts Daytona, Sk Listerby

166 poäng
128 poäng

IPO-FH, 4 startande
Domare var Anders Ljungsten.
1:a Anette Mylläri med Hettex Ådin, Botkyrka BK

190 poäng
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2:a Lotta Walo med Waagendorfs Mixtra, Sk Enköping
3:a Ilona Szabo med Kvasers Drome, Växjö BK

188 poäng
159 poäng

WUSV-VM
Ukraina var arrangör för årets VM.
Vi hade två deltagare med Per Gabrielsson med Molars Fixa och Patrick Petersson med Turbaz Mikki.
Tyvärr blev det inga framskjutna placeringar för våra deltagare.
Vi tackar alla schäferägare för ert deltagande på våra prov. Ett stort tack till alla som på olika sätt
bidraget till att vi har kunnat genomföra alla arrangemang.

Utställningskommittén
Den centrala utställningskommittén har under verksamhetsåret bestått av Ingrid Hansson (orförande),
Lena Ljungquist, Catharina Axenvik och Magret Selander.
Kommittén har varit representerad vid samtliga telefonmöten under verksamhetsåret 2011.
Enligt utställningskommitténs arbetsbeskrivning har kommittén arbetat med att granska genomförda
utställningar. Arrangörer som på ett eller annat sätt inte följt befintliga
regler har i konstruktiva brev postledes eller i mail uppmanats att göra rättelser. Kopior
har även skickats till respektive distrikt och kansliet för kännedom.
Till de arrangörer, som anordnat officiella utställningar, har information och utvärderingsmaterial om
SRD skickats då schäfern är en av de raser som finns på SRD-listan.
De arrangörer som har anlitat tyska domare har även fått sig tillskickat en inplastad
s.k. ”Lathund” som tar upp svenska kontra tyska prissättningar.
I samband med Organisationskonferensen i slutet av oktober hölls en s.k. delkonferens
för utställningsansvariga, som samlade 12 deltagare. I ett framtaget häfte fick deltagarna jobba med
diverse utställningsfrågor. Enligt deltagarna var detta en mycket lyckad satsning från
utställningskommitténs sida och man önskade att denna konferens kommer äga rum varje år i
samband med Organisationskonferensen. På delkonferensen presenterades kommitténs förslag att
satsa på valparna genom att införa ett s.k. Svensk SchäferValpVinnar-kort (SSVV) liknande det som
finns för vuxna hundar. Förslaget vann gehör hos deltagarna liksom hos CS. Statuter för kortet finns i
Info-pärmen under Flik 5-2.4.
Även BIR- och BIM-kort för valpar vann gehör både hos konferensdeltagarna och CS.
Under hösten har Håkan Karlsson varit kommitténs representant, när det gällde att tillsammans med
Mats Höglund i Avelskommittén anordna kurs för utbildning av specialdomare. De fyra deltagarna,
Ulrica Barck, Jan Nilsson, Morten Nilsen och Patrik Blomqvist, klarade den skriftliga liksom den
praktiska övningen med mycket bra resultat.
Nu återstår tre godkända elev- och två godkända aspiranttjänstgöringar innan de är klara med sin
utbildning som specialdomare för schäfer.
Inga önskemål om kurser så som utbildning av utställningsansvariga eller ringsekreterare
specialutställningar har inkommit.
Under det gångna året har info från kommittén getts genom tidningen då det visat sig att mailinfon inte
kommit fram till Sd´na för vidare befordran till sina Sk´n, orsaken kan vara att man ofta byter
mailadresser och glömmer att anmäla dessa till kansliet.
Kommittén har liksom tidigare år varit CS behjälplig genom att skicka officiella inbjudningar till
utomnordiska domare samt till SKK, när det gäller ansökan om utställnings-Freigabe.
Klubben har under året arrangerat 18 utställningar av sammanlagt 22 ansökta. De inställda
utställningarna är alla specialutställningar.
2011
antal.uts

anmälda

deltagit

2010
antal.utst

anmälda

deltagit

2009
antal.utst

anmälda

deltagit
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Spec.utst
Valputst
Off.utst
SSMvuxna
SSMvalpar
Totalt

10
18
8

18

268
390
282
179

228
336
257
124

155

90

1274

1016

9
15
6

15

303
395
243
234

266
328
212
159

200

139

1375

1104

14
20
6

20

463
605
259
275

397
527
216
181

254

177

1856

1498

Domare från 6 olika länder inklusive Sverige har dömt vid våra utställningar.
SSM
Klubbens utställningsmästerskap hölls 2011 i Malmö.
Tjänstgörande valpdomare var Mats Höglund, Anders Eriksson och Lars Hammar.
Klassvinnande valpar
4-6 mån
6-9 mån
9-12 mån

hanar
hanar
hanar

Adatos von Anka
Gildewangens CC Cowboy
Unixus Fargo

4-6 mån
6-9 mån
9-12 mån

tikar
tikar
tikar

Tina av Thorarinn
Mica av Zynken
Judy vom Santamar

En av 8 möjliga avelsklasser valpar ställde upp. Denna avelsklass var efter Rothcos Ashan Kahn.
Av 10 möjliga uppfödargrupper valpar ställde två upp, som placerade sig enligt följande:
1:a Kennel Beathalandet, ägare Charlotte och Peter Edman, Habo
2:a Kennel Ziegerkamp, ägare Fredrik Steen, Tullinge
Tjänstgörande domare vuxna var Rüdiger Mai och Bernd Weber, Tyskland.
Som figuranter tjänstgjorde Jonas Backelin, Fredrik Bjurklint, Roland Björkquist och Mattias Eriksson.
Klassvinnare vuxna
12-18 mån hanar
18-24 mån hanar
24 - mån hanar

Naxos vom Frankengold
Hilldemans Cosmos
Hagadahls Figo

12-18 mån tikar
18-24 mån tikar
24 - mån tikar

Ursula Feetback
Haus Wieners Jacqueline
Kaleya vom Amur

Två av 6 möjliga avelsklasser ställde upp nämligen Faxo vom Fichtenschlag och Team Marlboro Tiger.
Av 5 möjliga uppfödargrupper ställde samtliga upp vilka placerade sig enligt följande:
1:a Kennel Mischaland, ägare Anders och Susanne Eriksson, Örsundsbro
2:a Kennel Beathalandet, ägare Charlotte och Peter Edman, Habo
3:a Kennel Trönderjycken, ägare Morten och Anki Nilsen, Åkers Styckebruk
4:a Kennel Anemicos, ägare Mikael Cordéus, Örsundsbro
5:a Kennel Thunder Dust, ägare Anette Elgéus, Torsås
Slutligen vill utställningskommittén rikta ett varmt tack till våra huvudsponsorer AGRIA och
Royal Canin.

Ag Ungdom
Ag Ungdom har under året bestått av Jeanette Hedman och Sanna Scanlon. Peter Edman har
fungerat som mentor.
Det fanns mycket funderingar kring hur en ungdomsverksamhet i Schäferhundklubben skulle se ut.
Det gruppen kom fram till, på det stora hela, var att schäfer är kul alltså ska de ha roligt tillsammans.
Och det har de haft! De ville arrangera roliga aktiviteter för ungdomar och vuxna såsom läger och träningshelger, med huvudsyfte att utbyta idéer, tankar och kunskap med varandra.
Den första aktiviteten blev Barn med hund på SSM 2011, ansvarig för detta var Matilda Edblom som gjorde
ett fantastiskt jobb med hela arrangemanget! Många glada deltagare ställde upp och alla gick nöjda därifrån
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med fina priser. Stort tack till SK Habo och Haribo för sponsring med priser!
I slutet på augusti arrangerade Sk Habo ett barn- och ungdomsläger på en lägerplats som heter
Metsakudo, beläget strax norr om Jönköping. Under den helgen fick de ansvariga för Ag Ungdom
möjlighet att ställa upp som instruktörer i lydnad och sjukvård. Det var ett stort, härligt gäng ungdomar
som inspirerade ledarna med sin glada inställning till hundträning och varandra. Deltagarna fick även
prova på agility och klicker, en läskig spökrunda bjöds det på, och trots att vädret inte alltid var det bästa
var det många som tog sig ett dopp i sjön också! Ett stort tack till SK Habo och alla inblandade som gjorde
detta första läger till en succé som dessutom återkommer sommaren 2012!
I september anordnade Schäferungdom ett lydnadsläger i Malmköping med Rose Hedman och Jonte
Eklöf som instruktörer. Denna gång bjöds alla in som ville komma (dock hade schäferhundklubbmedlemmar
företräde) och det blev därför en brokig samling deltagare som deltog med raserna schäfer, border collie,
kelpie, dvärgpinscher (!) och golden retriever. Det var otroligt många givande diskussioner om olika sätt att
träna på som kom upp och det var fantastiskt kul att få ta del av andra människors stora kunskapsbank!
Tack till Jonte Eklöf och Rose Hedman som ställde upp som instruktörer för ungdomarnas skull!
I oktober anordnade Schäferungdom ett agilityläger på Danderyd-Täby Brukshundklubb, beläget strax norr
om Stockholm. Instruktör var Jenny Morales som har lång erfarenhet av agility och lydnad men även stor
kunskap på friskvård och massage på hund. Fokus låg på hur man kan använda agilityträningen i andra
grenar också, till exempel fick deltagarna fina tips på hur man med hjälp av handling i agilityn kan få till en
snygg rondering i IPO-skyddet. Deltagarna fick även träna hoppteknik och helgen rundades av med en
agilitytävling!
På Stockholms Hundmässa i början på december ansvarade Schäferungdom för rasmontern. Montern var
väldigt välbesökt och vi är stolta över att vi hade möjligheten att kunna ha hundar av båda hårlagsvarianter
representerade på plats. Ett enormt tack till Rose Hedman, Stefan Dahlgren, Matilda Edblom och
Micke Cordéus för all hjälp på plats och med alla förberedelser, utan dem hade det faktiskt inte varit
genomförbart! Vi vill även tacka RM’s Hundcenter, Mera Dog och Royal Canin för sponsring!
Utöver dessa aktiviteter har Ag ungdom pysslat ihop en ny hemsida som de uppdaterat, efter bästa förmåga,
med bilder från de olika lägren och där de också ständigt efterlyser nya idéer till läger, aktiviteter, träningshelger osv. Men det gruppen framförallt ägnat sig åt är att ha roligt med allt det de gör!
Det är kul med hund och den glädjen vill de dela med sig av!

Draghundsverksamheten
Detta år 2011 blev nystarten för draghundsverksamheten inom Svenska schäferhundklubben. Det är
framför allt barmarksdraget som bidragit till det ökade intresset och några bra vintrar i södra Sverige.
Någon verksamhet har ännu ej startats men det har blivit en rapport från SM i Barmarksdrag där tre
ekipage representerade Svenska Schäferhundklubben, vilket resulterade i en bronsmedalj!
Rapport har även avgivits från SDSF:s kongress där nya regler för meritering till dragchampionat
presenterades.
Vår dragansvariga ska i första hand svara på frågor om drag och delta i verksamhet t ex "Prova-pådrag" där så önskas.
Kontaktperson: Annika Kjellberg
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Svenska Schäferhundklubbens centralstyrelse 2012-01-09

___________________________________
Tomas Moberg, ordförande t o m 18/9

__________________________________
Anneli Hultman, vice ordförande

___________________________________
Mats Falkeman, sekreterare

__________________________________
Håkan Hvitman, kassör

___________________________________
Nina Prytz, ledamot

___________________________________
Peter Edman, suppleant/ledamot f o m 19/9

__________________________________
Patrick Pettersson, suppleant
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Verksamhetsplan 2012
Centralstyrelsen
Arbetssättet med att leda och fördela uppgifter till kommittéer och arbetsgrupper måste ytterligare
utvecklas under året. CS måste också utveckla sin uppföljande funktion kring de arbetsuppgifter som
delegerats ut.
Arbetet med att öka förtroendet för såväl CS som Schäferhundklubben kommer att fortsätta.
Enligt önskemålen från Organisationskonferensen 2011 kommer styrelseprotokollen att bli fylligare
och den som skickat en skrivelse till kansliet skall lättare kunna få svar på vad som hänt med den.
En större transparens måste finnas kring de frågor som rör klubben och dess medlemmar.
Vi behöver bli betydligt bättre på att profilera Svenska Schäferhundklubben.
Därför kommer arbetet med att hitta en webmaster som kan utveckla en ny hemsida att prioriteras.
Likaså behöver vi under året ta fram ett nytt PR-paket.
Aktiviteter för att förbättra föreningstekniken ute i distrikt och lokalklubbar behöver initieras.
Då avtalet mellan Agria och Svenska Schäferhundklubben nu är i hamn skall Schäfermärket äntligen
implementeras ute i distrikt och lokalklubbar.
Därtill kommer ett flertal åtgärder att behöva vidtas med anledning av den ekonomiska situationen.
Då bokslutet och revisorernas granskning av SSM 2011 inte är klara får vi återkomma till dessa.

Avelskommittén
avser att:
 sammanställa och publicera information som främjar en sund schäferavel
 representera Schäferhundklubben vid avelsrelaterade möten och konferenser
 följa upp pågående och nya forskningsprojekt som har schäferanknytning
 anordna konferenser för avelsintresserade medlemmar
 vidareutveckla valphänvisningen till ett mer aktivt avelsverktyg
 medverka till att Avelskorningen får officiell status
 ansvara för att RAS-dokumentet uppdateras
 på uppdrag av CS handlägga frågor som avser Avelskommitténs ansvarsområde
 uppdatera Infopärmen där behov av revidering finns
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Bruksprovskommittén
Bruksprovskommittén kommer under 2012 att bedriva en verksamhet i linje med den 2011 dvs:
 vara Sd och Sk behjälpliga att genomföra sina prov
 vid behov vara Sd/Sk behjälpliga att genomföra SSM för svenskbruksgrenarna
 vara Sd/Sk behjälplig att genomföra SSM för de internationella provformerna




ansvara för laguttagning till WUSV-VM i Steyr, Österrike den 3-8 oktober 2012
vara Sd/Sk behjälpliga att utbilda provledare och vidareutbilda dem gällande SBKtävling

 på uppdrag av CS handlägga frågor som avser Bruksprovskommitténs ansvarsområde
 uppdatera Infopärmen där behov av revidering finns

Utställningskommittén


Kommittén kommer även fortsättningsvis, om behov finns, att verka för utbildning
av utställningsansvariga och ringsekreterare för specialutställningar.



Sammanställningar av kommande års ansökta specialutställningar kommer skickas till berörda
distrikt så snart CS godkänt ansökningarna om någon arrangör önskar göra vissa ändringar. I
denna sammanställning kommer även kommande års officiella utställningar delges.



Allmän info om utställningar kommer delges i tidningen.



Kommittén kommer även i fortsättningen vara CS behjälplig att skicka officiella inbjudningar till
utomnordiska domare samt till SKK, när det gäller att ansöka om utställnings-Freigabe.



Kommittén kommer att lägga fram förslag till CS på valp- och vuxendomare, när det gäller
SSM innan inbjudan sker. Kommittén svarar för inbjudan.



Kommittén kommer även fortsättningsvis vara utställningsarrangörerna behjälpliga gällande
diverse utställningsfrågor.



Kontinuerlig uppdatering av Info-pärmens flik 5 som gäller utställningar.



Planeras att i samband med Organisationskonferensen 2012 anordna en delkonferens för
utställningsansvariga



På uppdrag av CS handlägga frågor som avser Utställningskommitténs ansvarsområde

IT
Arbetet fortsätter med uppdateringar av prov- och utställningsresultat, samt allmänt underhåll av
hemsidan.
Arbetet med att hitta en ny webmaster som kan designa en ny hemsida kommer att prioriteras.
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PR
Schäferhundklubben kommer att ha rasmonter såväl på My Dog i Göteborg som på Stockholms
Hundmässa.
Arbetet med att hitta en PR-/infoansvarig fortsätter.
Ett nytt PR-paket behöver utarbetas under året.

Tidningen
Enligt gällande avtal mellan Svenska Schäferhundklubben och URMA kommer tidningen att ges ut
med 6 nummer i A4-storlek med inriktningen att tidningen skall innehålla 48 sidor eller enligt av
klubbens centralstyrelse alternativt årsmöte fastställd budget. Tidningen skall utges på den av klubben
fastställda tiden. Utgivningsdatum samt manusstopp fastställs av klubben, på förslag av URMA.

Sd/Sk
Sd-verksamheten som till stora delar handhas av kansliet har inga egna planer för det kommande
verksamhetsåret utan styrs av de uppdrag som tilldelas av styrelsen och/eller kommittéerna.
På önskelistan ligger dock en översyn av distriktsgränserna med inriktning på en förenkling eftersom
dagens lista är ytterst svårarbetad.

Kansliet
Kansliarbetet går enligt inkörda direktiv och några stora förändringar är inte planerade.

Ag Ungdom
Under året 2012 så planerar AGU att genomföra kurser och stötta den verksamhet som pågår i landet.
Inledningsvis så är fem kurser inplanerade och dessa är givetvis beroende av hur organisationen i
stort ser ut. De kommer inrikta sig på lydnad, drag, agility och spår i första hand och även bistå som
instruktörer på lokal nivå.
AGU hoppas att med stöttning från våra medlemmar kunna anordna träningstillfällen i form av
träningstävling och gemensamma träningstillfällen som anpassas efter önskemål. I övrigt så hoppas
de att medlemmarna själv ska komma med förslag, önskemål och hjälp för att utveckla verksamheten.
AGU önskar även få möjlighet att fortsätta det arbete som påbörjades under det gångna året och
skapa ett närverk för landets ungdomar och de som vill vara med och stötta verksamheten, här gäller
det att engagemanget som AGU sökte från klubbarna under 2011 tar fart.
Inför 2012 så kommer Matilda Edblom att ansluta sig till arbetsgruppen då Sanna Scanlon lämnar
gruppen efter ett välutfört arbete och vi hoppas på ett givande 2012 för Svensk Schäferungdom!

Draghundsportförbundet
I första hand ska en ungdomshelg genomföras där intresserade får chansen att testa de olika
grenarna i barmarksdrag. Sedan är målet att vi ska ha fler deltagare med på SM som i år 2012 går i
Hällefors och att dubblera antalet medlemmar som har både Grönt kort och draglicens!
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Centralstyrelsens övergripande inriktning för 2013
Utvecklingen med att leda och fördela arbetsuppgifter till kommittéer och arbetsgrupper måste fortgå.
Även CS uppföljande funktion, såväl av genomförda beslut som av delegerade arbetsuppgifter,
måste fortsätta utvecklas.
Arbetet med att öka förtroendet för CS och Svenska Schäferhundklubben ska fortsätta.
Så även arbetet med att marknadsföra klubben och värva fler medlemmar.
Ett fortsatt kostnadsfokus kommer att krävas.
I övrigt skall CS arbeta utifrån intentionerna från Organisationskonferensen 2011 samt det som
framkommer vid motsvarande konferens 2012.
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Valberedningens förslag
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Motioner
Motion 1
Sd västra föreslår att titeln korad införs som krav på våra svenska schäferhundar som skall användas i
avel.
Motivering: Schäferaveln i Sverige har under ett antal decennier utvecklats åt två olika håll där den
ena falangen utgörs av sk exteriörlinjer och den andra av sk brukslinjer. I takt med sönderdelningen har
också de egenskaper som ligger till grund för schäferns bruksduglighet urholkats.
MH-statistiken visar en påtaglig förändring och försämring när det gäller genomsnittsvärden som
mäter de specifika personlighetsdrag som ligger till grund för träningsbarhet. Forskning visar att låg
grad av träningsbarhet präglas av avsaknad av samarbetsintresse. Man kan också se ett samband
mellan hög träningsbarhet och hundens benägenhet att behålla fokus och intresse för olika uppgifter.
Det är naturligtvis mycket allvarligt om schäferaveln går mot en utveckling där populationen
karaktäriseras av låg grad av träningsbarhet och samarbetsintresse, då dessa egenskaper utgör en
central roll för rasens bruksduglighet. Denna utveckling kommer att påverka rasen på ett negativt
sätt som tjänstehund och sporthund. Det kommer också att påverka schäfern som sällskapshund.
Alltför stor divergens inom schäferaveln med stora skillnader i exteriör och mentalitet har också gett
vid handen en splittrad uppfödarkår. Denna utveckling samt färre registreringar och oroande tendenser
gällande skottstatistiken kräver omgående en styrning av aveln.
Ett gemensamt prov för avelsverksamheten kan skapa ett effektivare avelsarbete.Detta i strävan att
höja nivån på medelindividen i schäferpopulationen.
För att rasen skall kunna nå specifika gemensamma avelsmål krävs en konsolidering av
avelsmaterialet.Något som på sikt också kommer att rendera i fler dubbelchampions.
Det bästa avelsverktyg vi har för närvarande för att detta skall vara möjligt att uppnå är den svenska
korningen.En kontrollfunktion som borgar för god mentalitet, funktionsduglighet och fysisk sundhet.
En arbetsgrupp bör tillsättas som har till uppgift att förankra rasklubbens målsättning och driva frågan
hos SBK och SKK.
Svar: Cs avstyrker motionen.
Motivering: Cs ser tydligt motionärens goda intentioner, men inser också att motionen ur flera
aspekter är kontroversiell och väcker en rad följdfrågor. Vi föreslår en övergripande utredning av
ärendet (som inte får hamna i långbänk) för att klargöra vilka positiva och negativa konsekvenser
som förslaget för med sig. Resultatet av utredningen, inkluderande SBK:s och SKK:s reaktioner, blir
därefter vägledande inför framtida beslut.
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Motion 2
Sd Västra föreslår att kraven ökas på de kennlar som har valpkullar på klubbens hemsida
Motivering: Den svenska schäferaveln befinner sig i ett bekymmersamt läge. De målsättningar som
finns i svenska schäferklubbens gemensamma manifest RAS har funnits tillgängliga för landets
schäferuppfödare sedan 2005. Svenska kennelklubben har beslutat att det skall finnas rasspecifika
avelsstrategier för varje hundras. Syftet är att förmå hunduppfödare att avla på mentalt och fysiskt
sunda hundar som också är exteriört fullgoda.Hittills har svenska schäferhundklubben inte lyckats nå
ut till Sveriges schäferuppfödare med denna information och med de målsättningar som finns i RAS.
För att Svenska schäferhundklubben skall kunna förmå landets schäferuppfödare att avla i enlighet
med de intentioner som finns i RAS måste man först förtydliga för de uppfödare som är medlemmar i
den egna organisationen värdet av att följa rasklubbens rekommendationer. SD-västra tror att en
höjning av kraven för att få stå med på listan över aktuella valpkullar kan vara en effektiv strategi för
att öka kunskapen kring RAS men också en oerhört viktig markering från Svenska
schäferhundklubbens sida där man klargör att man har för avsikt att praktiskt genomföra de
målsättningar som finns i RAS.
För att komma med på listan över aktuella valpkullar skall utöver redan befintliga krav krävas:
Föräldradjuren skall komma ur kullar som är 75% HD/ED-röntgade samt 75% MH-beskrivna. På listan
skall avelsdjurens syskonstatus redovisas med rödmarkering för djur med HD/ED-fel samt bruten MHbeskrivning.
Svar: Cs avstyrker motionen.
Motivering: Schäferhundklubbens avelskommitté har redan påbörjat ett arbete för att, i betydligt högre
grad än tidigare, använda valphänvisningen som en lättbegriplig informationskälla och ett viktigt
hjälpmedel i avelsarbetet.

Motion 3
Om inte kraven för valphänvisning höjs, vill SD -Västra att Svenska schäferhundklubben inför en
premiumlista på rasklubbens hemsida för aktuella valpkullar. Detta för att premiera de
Schäferuppfödare som avlar i enlighet med RAS. Listan skall således samexistera med redan befintlig
lista.
Motivering: Den svenska schäferaveln befinner sig i ett bekymmersamt läge De målsättningar som
finns i Svenska schäferhundklubbens gemensamma manifest RAS har funnits tillgängliga för landets
schäferuppfödare sedan 2005. Hittills har Svenska schäferklubben inte lyckats nå ut till Sveriges
schäferuppfödare med denna information och med de målsättningar som finns i RAS. Vi har som
förslag en premiumlista på hemsidan som presenterar aktuella valpkullar från uppfödare som följer
RAS. Kraven för att få stå med på denna lista skall vara 75% Hd/ED-röntgade samt 75% MHbeskrivna individer i föräldradjurens syskongrupper.( Svenska avelsdjur). På så vis uppmuntrar vi våra
uppfödare att aktivt ta del av RAS och avla i enlighet med detta dokument. Det skall framgå tydligt att
Svenska schäferklubben rekommenderar de uppfödare som finns på premiumlistan och att dessa
avlar i överensstämmelse med RAS.
Att stå på denna lista blir något eftersträvansvärt och målsättningen är att alla uppfödare så
småningom inser värdet av att synas i detta sammanhang.
Premiumlistan skulle kunna bli ett mycket viktigt första steg för att stimulera rasklubbsanslutna
uppfödare att följa RAS och samtidigt en oerhört viktig markering från Svenska schäferhundklubbens
sida där man klargör att man har för avsikt att praktiskt genomföra de målsättningar som finns i RAS.
På listan skall avelsdjurens syskonstatus redovisas med rödmarkering för djur med HD/ED-fel samt
bruten MH-beskrivning.
Svar: Cs avstyrker motionen.
Motivering: Se motion nr. 2.
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Motion 4
Sk Assartorp föreslår motion angående önskemål om införande IPO-V.
Önskemål: Att Schäferhundklubbens CS verkar aktivt för att SBK inför IPO-V som officiellt prov.
Motivering: Det klagas över inställda prov, för få deltagare på genomförda prov osv. Att införa denna
internationellt vedertagna provform skulle bana väg för en naturlig nybörjarklass i syfte att skapa
erfarenheter för både förare och hund. Även iförandet av denna provform torde vara bidragande till
klubbarnas ekonomi, med fler deltagare samt den försäljning det ger via servering. Vilket även detta
på sikt endast kan påverka medlemsantalet i positiv riktning.
Att SBK inte redan vidtagit detta program är i sak underlig, då det ingår i det nya regelverk
som FCI antagit. Inte heller har det förekommit någon form av remiss förfarande innan beslut
om att utelämna detta, Borde det inte de aktiva få vara med om att besluta om dess vara eller
icke vara?
Orientering: IPO-V är ett regelverk från FCI, som är tänkt att vara ett mellansteg mellan BH och IPO1.
Regler finns att läsa på FCI:s hemsida. Kort kan nämnas att det är snarlikt Det Danska ”Begynder”
proven.
Svar: Cs avstyrker motionen.
Motivering: FCI:s så kallade förprov IPO-VO har funnits i deras regelverk i drygt 5 år men det är få
länder som antagit detta. I Sverige har vi idag utöver BH-provet även ett MH som måste genomföras
före start i IPO klass1. Cs och Bruksprovskommittén anser att detta är mer än tillräckligt för att få
starta.

Motion 5
Sk Assartorp angående önskemål om införande av de danska nybörjar prov.
Önskemål: Att Schäferhundklubben inför det danska ”begynder pröve” programmet som ett inofficiellt
program som anordnas i samband med officiella IPO prov.
Motivering: Det klagas över inställda prov, för få deltagare på genomförda prov osv. Att införa ett
program, där den tävlande i förväg kan välja om man vill genomföra endast lydnadsdelen, alternativt
spår och lydnad i kombination eller samtliga tre discipliner.
Detta skulle inte bara skapa ett lämpligt nybörjar prov/insteg, utan också ha en positiv inverkan på
lokal klubbarnas ekonomi, med fler deltagare samt den försäljning det ger via servering. En annan
fördel är att vi kan erbjuda enbart lydnad (internationell form) och därmed hålla dessa tävlande inom
organisationen, vilket på sikt endast kan påverka medlemsantalet i positiv riktning.
Danska schäferhundklubben har ett färdigt regelverk som lätt kan översättas.
Orientering: Provet omfattar tre delar, A som är spår, B som är lydnad och C som är skydd. A: 150
steg förarspår, en apport i slutet, en 90 graders vinkel, 15 minuter liggtid. B: Linförighet, fritt följ, sitt
under gång, ligg undrer gång med inkallning, samt slät apportering av 650g apport. C: direkt rondering
till figurant skul, avhämtning av hund hos fig., flykt m släppande, modprov m släpp, i samtliga
transporter mellan moment är det tillåtet att koppla hunden. Ovan delar kan kombineras enlig följande:
A, B, A+B, A+B+C
Svar: Cs avstyrker motionen.
Motivering: Se motion nr 4
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CS/Centrala utställningskommitténs förslag till årsmötet
1. Ändring av att ”fylla år” samma dag som åldersklassen tillåter
Motivering: SKK har ändrat ”fylla-år-dagen” till samma dag som åldersklassen tillåter och inte som
tidigare dagen före. Ändringen skulle underlätta för anmälaren som slipper hålla reda på två olika
regelverk. I kraftträdande 2012-03-10
2. Ändring av antalet individer till 4 i Avels- och Uppfödarklass
Motivering: Förslaget att ändra antalet individer från 5 till 4 skulle göra det möjligt för fler avels- och
uppfödargrupper att kunna delta, samt att även här följa de officiella reglerna, gäller både valpar och
vuxna.I kraftträdande 2012-03-10
3. Veteranklass på SSM
Motivering: Bereda veteraner möjlighet att delta vid klubbens utställningshöjdpunkt dvs SSM, med
samma krav och deltagarrättigheter som för klassen 36 mån och över (se Flik 5-2.2) med något av
följande deltagandealternativ:
a) Deltaga på modprov med godkänt resultat och kan tilldelas högsta valör; VA
b) Deltaga på modprov med godkänt resultat och kan tilldelas högsta valör; V
c) Ej deltaga på modprov, kan tilldelas högsta valör; V
d) Ej deltaga på modprov, kan tilldelas högsta valör; Sg
I kraftträdande 2012-03-10
4. Känd Ed-status
Motivering: För deltagande på specialutställning och SSM föreslås känd Ed-status i bruksklass från 24
mån samt veteranklass, detta för att på längre sikt kunna medverka till att även statistiskt kunna
bearbeta Ed-statusen hos statistiskt kunna bearbeta Ed-statusen hos schäfern. I kraftträdande 201203-10

Centralstyrelsens förslag till årsmötet
Centralstyrelsen föreslår att medlemmarnas postnummer styr anslutning till schäferdistrikt.
Distriktsbyte kan ej göras. Anslutning till lokal schäferhundklubb blir fri.
Centralstyrelsen 2011-11-27

