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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 16 (i),  
5. val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val av sekreterare,  
6. nya stadgar, ev dispens från SBK 
7. fastställande av dagordning,  
8. styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret,  
9. revisorernas berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret,  
10. fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner,  
11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,  
12. genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning av verksamheten 
och budget för nästkommande verksamhetsår,  
13. genomgång av motioner avgivna av schäferdistrikt och medlemmar vilka styrelsen bedömt ger konsekvenser 
för verksamhet och ekonomi, jämte styrelsens yttrande över dessa,  
14. styrelsens förslag till medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår,  
15. 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 13  

16. val av:  
a/ vice ordförande i centralstyrelsen 
b/ kassör i centralstyrelsen 
c/ ledamot i centralstyrelsen 
d/ suppleant i centralstyrelsen 
e/ val av kommittéordföranden alt. uppdra till CS att tillsätta ordf.  
f/ 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),  

 g/ två revisorer och två revisorssuppleanter,  
 h/ valberedning,  

i/  ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdrag till centralstyrelsen att 
utse dessa,  

17. fråga om omedelbar justering av punkt 15 -16,  
18. av schäferdistrikten och medlemmar avgivna motioner, som ej behandlats under p. 13 och 15 jämte styrelsens 
yttrande över dessa, samt,  
19. andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller i övrigt upptagits på dagordningen.  
 a/ stadgar för Svenska Schäferhundklubben (bordlagd fråga) 
 
Sådana ärenden skall före utgången av föregående verksamhetsår skriftligen ha anmälts till styrelsen.  
  
 
Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Schäferhundklubben 2012 
  

Centralstyrelsen 
Styrelsen för Svenska Schäferhundklubben, SBK:s rasklubb för tysk schäfer, får härmed avge följande 
verksamhetsberättelse omfattande tiden 2012-01-01 – 2012-12-31. 
 

Styrelseförteckning 
 
Ordinarie ledamöter: 
Anneli Hultman          ordförande   Reino Oskarsson         vice ordförande 
Nina Prytz                  sekreterare  Håkan Hvitman            kassör 
Klaus Ostheller          ledamot 
 
Suppleanter: 
Åke Johansson   Cecilia Paulson 
 
Revisorer: 
Anders Carlsson, sammankallande  Leif Hjälm 
Britta Levin-Schmidt, suppleant  Diana Hiltunen, suppleant 
 
Valberedning: 
Magret Selander, sammankallande  Kattis Ehrlander  
Marcus Blomqvist   Mats Falkeman, suppleant 
 

Kommittéer/ arbetsgrupper: 
Avelskommittén Mats Höglund , ordförande  
Bruksprovskommittén Thomas Fröding, ordförande   
Utställningskommittén Ingrid Hansson, ordförande 
IT-ansvarig  Mats Falkeman 
Sd-ansvarig  Sune Harlén 
Ag Ungdom  Jeanette Hedman 

 

Övriga ansvarsområden: 
AU: ekonomi  ordförande, kassör 
AU: övriga frågor ordförande, sekreterare, adjungerad Sune Harlén 
Adjungerande ledamöter kanslist/ bitr. kanslist, redaktör 
Pris-/förlagsartiklar Sune Harlén 
Stadgegrupp  Anneli Hultman, Stefan Dahlgren 
Tidningsgrupp  Urban Pettersson, Lottie Edman 
Webmaster  Mats Falkeman 
Kansliet  Gunilla Brenner, Sune Harlén 
MT/MH, AK  Avelskommittén 
WUSV-VM  Bruksprovskommittén 
Redaktör  Urban Pettersson 

 

Representation: 
Dansk Huvudutställning Mats Höglund 
Finsk Segrarutställning Anneli Hultman 
Norsk Vinnerutställning Mats Höglund 
Tysk Segrarutställning Bo Edoff, Leif Einarsson 
WUSV-möte  Bo Edoff, Leif Einarsson  
Nordiska unionen Inga möten har hållits 
SBK-kongressen Anneli Hultman 
RAS/RUS konferens Mats Höglund 
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Inledning 
 
CS är Svenska Schäferhundklubbens verkställande samt förvaltande organ med uppgift att leda och fördela 
arbetet inom klubben. Det flesta sakfrågorna handläggs av kommittéer, arbetsgrupper och kansli för att, när 
frågorna så kräver, beslutas i CS.  
Organisationskonferensen, som hålls i oktober, är rådgivande för CS inriktning av beslut. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsens arbete koncentrerats på att få tillstånd en bra struktur kring arbetet  
med SSM utställning, ta fram ett nytt hemsidekoncept samt en plan för utbildning. 
 
I enlighet med verksamhetsplanen för 2012 har CS förbättrat arbetat med att följa upp de arbetsuppgifter som 
delegerats ut till kommittéer och arbetsgrupper. Resultatet är skiftande och vi ser att arbetet måste fortsätta. 
 
CS har också arbetat för en ökad transparens avseende styrelsens arbete och hur inkommande skrivelser 
behandlas. Protokollen har gjorts fylligare och CS har varit noggranna med att ge skrivelser ett 
inkommandenummer samt besvara de där det varit tillämpbart. Även här ser vi att vi kan utveckla arbetssätten 
ytterligare.  
 
Arbetet med att bättre marknadsföra Svenska Schäferhundklubben har kommit igång, men är ännu i sin linda.  
Ett nytt hemsidekoncept har utarbetats under året och kommer att införas under 2013.  
Rasmontrarna på My Dog och Stockholms Hundmässa har moderniserats och ett par nya förlagsartiklar har  
tagits fram. Fortfarande saknas en PR-ansvarig som kan fokusera på den fortsatta profileringen av klubben. 
 
Vi har under året, tillsammans med några engagerade medlemmar och i samarbete med Studiefrämjandet, 
utarbetat ett förslag till utbildningsprogram för klubben. Här inryms även utbildning i föreningsteknik, vilket  
var ett av CS mål inför 2012. Aktiviteter kommer att ske under 2013. 
 
Schäfermärket lanserades under året och vi hoppas att utbildningsaktiviteterna tar fart under 2013. 
 
Angående resultatet efter SSM 2011 beslutade årsmötet i fjol att Sd Skåne-Blekinge och Svenska 
Schäferhundklubben skulle dela på underskottet. 
Initialt fanns det en ömsesidig intention om att komma överens om en avbetalningsplan, men den drogs  
tillbaka sedan ordförande för Skåne-Blekinge avgått. CS innehöll då utbetalning av medlemsavgifterna till  
berört distrikt för att få en diskussion tillstånd. Detta gav inte något resultat utan Skåne-Blekinge ville se om  
en civilrättslig prövning var möjlig. Efter att CS varit i kontakt med SBK angående hur vi skulle förfara i  
ärendet beslutades att utbetala medlemsavgifterna till Skåne-Blekinge för att inte deras verksamhet skulle  
bli mer lidande. SBK erbjöd sig att medla mellan parterna och detta förmedlades till Sd Skåne-Blekinge i juni  
utan att CS fick något svar. I slutet av året beslutade CS att utställa en faktura på 61 904 kr, vilket är Sd  
Skåne-Blekinges skuld till Svenska Schäferhundklubben. 
 
Med anledning av erfarenheterna från 2011 har ett stort arbete lagts ned för att få struktur på  
SSM-utställning 2012 från såväl CS, Centrala Utställningskommittén, Avelskommittén samt projektgruppen  
för evenemanget.  
Ett ”SSM-kompendium” har utarbetats som hjälp och stöd för arrangören. CS ordförande var kontaktperson  
mot projektgruppen och hade kontinuerliga avstämningar under planeringsarbetet. Flera avstämningsmöten 
 hölls innan utställningen och i september hade vi ett uppföljningsmöte för att dra lärdomar inför kommande år 
samt revidera SSM-kompendiet. Utställningen gick med 104 337,37kr i vinst vilket är mycket glädjande! 
 
På grund av det ekonomiska läget vidtog CS flera åtgärder. Antalet fysiska möten drogs ned och billigare 
konferensalternativ har använts. Deltagande vid ett par nationella konferenser fick stryka på foten och vi har  
skjutit på en del aktiviteter. Detta har varit nödvändigt under rådande omständigheter men kan inte fortgå i  
längden om klubbens ska utvecklas.  
 
Under Organisationskonferensen i oktober låg tyngdpunkten på den nya hemsidan samt utbildning. 
Diskussionerna var kreativa och positiva och gav CS bra underlag för beslut. 
 
Det är mycket glädjande att en positiv anda utvecklas inom klubben. Den har känts såväl vid våra SSM  
som på uppfödarträffar, ungdomsläger och andra evenemang. Sedan har CS satt ner foten i vissa frågor,  
vilket inte uppskattats av alla, men ett av budskapen från Organisationskonferensen 2011 var att deltagarna 
krävde handlingskraft av sin styrelse. 
 
Årets Universalsegrare blev Lappfjällens Leaza, ägare Tina Fridh, Borlänge. 
Årets Allroundschäfer blev Beathalandet Macho, ägare Emilia Edman, Habo. 
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Möten 
 
Centralstyrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten, 11 Au telefonmöten, samt 6 
kommittéordförandemöten (telefon). Organisationskonferens genomfördes 27-28 oktober. 
 
 

Ekonomi 
 
Angående ekonomin hänvisas till separat redovisning av resultat- och balansräkning. 
 

Kansliet 
 
Arbetet på kansliet fortsatte under året enligt sedvanliga rutiner.  Inga stora förändringar har noterats.   
Antalet inkommande ärenden (telefonsamtal, brev och mail) var i princip oförändrat. 
Även under 2012 har en stor del av kansliets arbetstid gått åt till att hjälpa medlemmarna med olika typer av 
ärenden runt deras medlemskap. Adressändring, avisering av nya avgifter och utskrift av medlemskort är  
några av de mest frekventa problemområdena.  
 
SBK Tävling har varit mycket svårt för våra medlemmar att ta till sig. De flesta tycker att det är ett komplicerat 
rapport- och ansökningssystem. Vi får hoppas att det blir mer lättförståeligt när det blivit bättre inarbetat. 
Att vi under året kunnat tilldela alla våra Sk/Sd  egna, specifika arrangörsnummer är en åtgärd som är mycket 
positiv. Nu kan vi på ett helt annat sätt än tidigare identifiera våra arrangörer.  
 
Något som tyvärr inte fungerar är att många som söker information om olika rutiner inom klubben, det kan  
vara 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.   
 
Liksom de senaste åren har kansliet också varit behjälpligt när det gäller vissa faktureringsbitar för att i  
möjligaste mån bistå vår centrale kassör.   
 
En fortsatt förbättring (som startade för ett par år sedan) är tendensen att inrapporteringen av prov och  
även beställning av resultathäften visar på en liten positiv utveckling.  
 
2011 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 -12) har strax över  
20 personer utnyttjat denna möjlighet. 
 

Tidningen 

 
Svensk Schäfertidning utkom under 2012 programenligt med sex nummer enligt uppställda riktlinjer.  
Totalt har 288 sidor publicerats under året, vilket är åtta sidor färre än föregående år. Reduceringen av  
antalet sidor beror på de ekonomiska riktlinjer som CS antagit beträffande vår medlemstidning.  
Varje nummer skall numera innehålla 48 sidor plus omslag.  
 
Tidningarna har utkommit enligt den utgivningsplan som tidigare fastslagits. I stort sett så har de anvisningar  
som uppställts beträffande tidningens innehåll uppfyllts. Under 2012 har innehållet på sidorna haft nästan  
samma fördelning som tidigare år fördelat på ca 20 % annonser, 5 % artiklar om medicin och vetenskap.  
15 % av sidorna har haft artiklar av brukskaraktär, 28 % utställningsinformation samt 32 % övriga artiklar.  
Genom tillskottet av Lottie Edman som bevakande referent har vi också kunnat behålla denna  
innehållsfördelning. 
 
Annonsintäkterna har minskat något vid jämförelse med år 2011. Men dock inte så mycket som man kunde  
befara trots den alltmer växande Internetmarknaden som tar många av ”våra” kennel- och avelsannonser. 
Tacksamt har dock många företag stöttat vår tidning genom sina annonser. 
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PR 
 
Schäferhundklubben har inte lyckats hitta någon PR-/Infoansvarig under året.  
Trots detta var klubben representerad både på My Dog i Göteborg, samt på Stockholms Hundmässa. 
Vi tackar såväl Ag Ungdom som andra entusiastiska medlemmar som gjort en uppskattad insats med att 
representera vår rasklubb på ett förnämligt sätt vid dessa två stora evenemang. 

 
Sd/Sk 
 
Årets konferens för schäferdistrikten, Organisationskonferensen, samlade representanter från alla distrikt  
utom tre. Konferensen, som även detta år var förlagd till Tre Rosor i Rosersberg, har noggrant refererats i 
tidningen nr 6/12. Som vanligt var konferensen mycket omfattande till sitt upplägg och många var de frågor som 
belystes. Förhoppningsvis rätades många frågetecken ut till utropstecken.  
 
Under året har en lokalklubb, Ale, lagts ner. En ny lokalklubb, Telge Nord, har bildats under året. 

 
Stadgegruppen 
 
Stadgegruppen har under året bestått av Anneli Hultman och Stefan Dahlgren. 
 
Arbetet inleddes med ett möte mellan SBK och Schäferhundklubbens representanter den 12/1 då 
meningsskiljaktigheter klargjordes och en diskussion kring § 2 fördes.  
 
Efter att SBK vid sin kongress fattade beslut om att ge Förbundsstyrelsen (FS) i uppdrag att fastställa  
stadgar för de lokalklubbar och rasklubbar som ej var klara med sitt stadgearbete har inga fler förhandlingar  
med SBK förts. 
Däremot har ordföranden medverkat i en arbetsgrupp inom SBK som skulle jobba vidare med § 2. 
Detta arbete fortsatte inte som planerats och i slutet av året fick vi FS beslut om att de fastställt SBK:s 
normalstadga för rasklubb med två nivåer för Svenska Schäferhundklubben. 
 

IT 
Rose Hedman har gjort ett hängivet arbete med att ta fram en ny hemsidelösning tillsammans med  
e-Solutions/Hundpoolen. Vid Organisationskonferensen råddes CS att besluta att Schäferhundklubben  
och samtliga Sd och Sk skall gå över till det nya konceptet senast 2014-01-01. 
CS fattade beslut enligt detta och arbetet med att lägga upp nya hemsidor har fortsatt för att de skall  
kunna tas i bruk under 2013. 
 

Avelskommittén  
 
Kommittésammansättning 
Från årets början ingick Mats Höglund, Micke Cordéus och Morten Nilsen i kommittén. I maj tvingades  
Morten att avsäga sig sitt uppdrag på grund av tidsbrist. I september tillsattes Catrina Björk som ny  
medlem i kommittén. 
 
Möten 
Kommittén har haft 5 telefonmöten   
Representanter för avelskommittén har deltagit vid: 
6 telefonmöten med CS ordförande och övriga kommittéer 
4 telefonmöten med SBK angående officiell status för Avelskorning  
Informationsmöte med FHTE i Märsta 28 mars 
SSM-möte i Västerås 29 mars 
SBK:s distriktskonferens 13-15 april  
Samordningsmöte ang. FHTE:s tjänstehundsavel på SKK:s kansli 15 oktober 
CS-mötet 26 oktober 
Schäferhundklubbens organisationskonferens 27-28 oktober 
SKK:s generella domarkonferens 17-18 november 
SBK:s rasklubbsträff i Västerås 1-2 december 
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UHP 
41 hundar har deltagit på UHP, 38 st godkända, 3 st ej godkända. 
 
Internationell Avelskorning  
29 hundar har deltagit vid avelskorning.  
14 hundar avelskorades 
13 hundar livstidskorades  
  2 hundar ej godkända. 
 
MH, MT   
981 hundar har deltagit på MH.    
252 hundar har deltagit på korningens mentaldel, 227 st godkända, 25 st ej godkända. 
 
Hårlagsklassificering 
Hårlagsklassificering anordnades i Södertälje 28 januari och Romelanda 7 juli. 
 
Rapportering i Schäfertidningen 
Information från Avelskommittén har kontinuerligt avrapporterats i Schäfertidningen. 
 
Rapportering på hemsidan 
Informationen till hemsidan har inte fungerat tillfredsställande. Uppdatering av hemsidan har inletts för  
de aktiviteter som ligger under kommitténs ansvarsområde.  
 
Uppfödarträffar 
Lokala uppfödarträffar har genomförts i Sk Stehag och Sk Umeå samt en central uppfödarträff i Rosersberg.  
 
Modprov vid SSM 
Kommittén har fortsatt sitt arbete med att förbättra rutinerna kring modprovet. Utökade träningsmöjligheter  
och tydliga instruktioner för domare, provledare, figuranter och hundförare har medfört att denna aktivitet för 
närvarande fungerar väl.  
 
SRD 
Kommittén har arbetat aktivt för att schäfer skall avföras från SRD-listan. Ett stort steg mot detta mål togs  
vid SKK:s generella domarkonferens i november. 
 
Valphänvisning 
Ett nytt förslag till valphänvisning har diskuterats men har ännu inte fastställts. 
 
Hälsoprojekt    
Samtliga schäferprojekt vid SLU och Uppsala universitet fortskrider som tidigare. 
 
Avelskorning 
Samarbetet med SBK för att utveckla Avelskorningen till ett officiellt prov går långsamt framåt.  
Ett ikraftträdande kan tidigast bli aktuellt 1 jan 2014. 
 
 

Bruksprovskommittén  
 
Kommittéordföranden har under året varit närvarande vid de genomförda telefonmötena. 
Kommittén har bestått av Thomas Fröding som sammankallande och Göran Wessman. 
 
Kommittén har bl.a. bidrivit administrativt arbete som: 

 alla inkomna provresultat har lagts ut på hemsidan 

 uppdaterat infopärmens flik 3 

 varit de lokala klubbarna behjälpliga med ansökningar om prov för 2013 

 varit behjälpliga vid olika frågor som rört tävlingsverksamheten 

 varit behjälplig vid genomförandet av provledarutbildningar 

 framfört information via tidningen 

 varit behjälplig vid genomförandet av SSM i de nationella och internationella bruksgrenarna 

 laguttagning och support för laget till WUSV-VM i Österrike 
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Provstatistik 
På grund av oredovisade prov från Solsta, Åker, Järfälla så är inte siffrorna helt korrekta.  
 

Provtyp 
Antal 
prov 

Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Ant start godk Ant start godk Ant start godk Cert 

  
        

IPO 75 (106) 121 (158) 68 (87) 67 (88) 39 (50) 174 (299) 128 (221) 34 (52) 

  
        

BSL 55 (73) 69 (87) 42 (53) 33 (43) 18 (21) 25 (34) 15 (21) 
 

  
        

FH 11 (12) 22 (23) 10 (11) 6 (6) 6 (6) 
   

  
        

IPO-FH 6 (6) 21 (21) 12 (12) 

       
        

BH 51 (61) 204 (234) 197 (224) 

      
Siffrorna anger antalet genomförda prov och starter hos Schäferhundklubben. Siffran inom parantes redovisar  
det totala antalet prov och starter i landet. 
 
30 domare och 40 figuranter har tjänstgjort vid de internationella provformerna. 
 
SBK-tävling har inte fungerat så bra ute på klubbarna och många har haft svårt att redovisa proven trots hjälp  
från supporten.  
 
 
SSM-Bruks, Internationella grenarna 
SSM i de internationella grenarna anordnades 2012 av Värnamo BK. Tävlingarna omfattade IPO, BSL,  
IPO-FH och ungdomsmästerskap i BSL 1. 
 
Medaljörer: 
 
IPO III 27 deltagare (22 st 2011) 
1:a Anders Svedberg / Skaybackens Pax  286 p 
2:a Johanna Backelin / Entrés Jenna  281 p 
3:a Mikael Larsson / Kustmarkens Drago  281 p 
 
BSL III 1 deltagare (5 st 2011) 
1:a Monica Henriksson / Rapports Qlura  185 p 
 
IPO-FH 3 deltagare (4 st 2011) 
1:a Mathias Samuelsson / Imzedrifts Noggy  165 p 
2:a Ulf Fröjdendahl / Tormenstorp Gnista  113 p 
 
BSL I Ungdomsmästerskap 1 deltagare (2 st 2011) 
1:a Li Åstrand / Mi-Jos Kola   155 p 
 
 
SSM-Bruks (Nationella grenarna) 
SSM i i nationellt bruks genomfördes även detta år av Sd Västra med Romelanda som centralort. 
 
Spår elitklass  (20 deltagare) 
1:a  Pia Christina Hartlén/Wilse’s E-min  608,75 p 
2:a  Tommy Nilsson/Puckings Äcco  596,0 p 
3:a  Monica K:son Hallard/Barvatorps’s Jazza  592,75 p  
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Spår högre klass (3 deltagare) 
1:a  Lina Andreasson/Enduros Bestha Elsa  541,0 p 
2:a  Jenny Frick/Retstickans Liv   505,0 p 
3:a  Mathias Andersson/Kaymix Elza  470,75 p  
 
Spår lägre klass (7 deltagare) 
1:a  Johanna Mastenbroek /Rapport’s Never Stop Lupus 564,5 p 
2:a  Sophia Magnusson/Thunder Dust’s Jezz  529,75 p 
3:a  Anneli Davidsson/Beathalandet Nova  436,5 p  
 
Spår apellklass (3 deltagare) 
1:a  Margareta Morleljung/Hedeforsens Faxe  217,5 p 
 
Sök elitklass  (7 deltagare) 
1:a  Anneli Olsson/Hedeforsens Mixa  598,0 p 
2:a  Christoffer Bengtsson/Iaxedex Axie  543,25 p 
3:a  Ann Edholm Swenson/Rapport’s T-Orry  530,25 p  
 
Sök högre klass (3 deltagare) 
1:a  Jan Svensson/Hedeforsens H-tt  453,5 p 
 
Sök lägre klass (1 deltagare) 
1:a  Marie Malm/Rapport’s Rolig   447,75 p 
 
Skydd elitklass (2 deltagare) 
1:a  Patrik Gustafsson/Galena   592,5 p 
2:a  Kent Thorslund/Working Heroes Baileys  551,25 p 
 
Skydd högre klass (2 deltagare) 
1:a  Asta Egerlind/Krokasmedens Challe  519,25 p 
 
Lydnadsklass elit (2 deltagare) 
1:a  Ann-Marie Åkesson/Torneryds Lippe  279,5 p 
 
Lydnadsklass 3 (2 deltagare) 
1:a  Helena Rickardsson/Ziegerkamp Darling  207 p 
 
Lydnadsklass 2 (5 deltagare) 
1:a  Asta Egerlind/Krokasmedjans Manson  183 p 
2:a  Kirsi Heikkilä/Salta Killens Dasy  167 p 
3:a  Helena Lindhe/Hedeforsens Fenris  163,5 p  
 
Lydnadsklass 1 (6 deltagare) 
1:a  Elin Carlsson/Arbaq’s Nemo   178 p 
2:a  Anneli Davidsson/Beathalandet Nova  173 p 
3:a  Anette Elgérus/Thunder Dust’s Jade  169 p  
 
 
 
WUSV-VM i Steyr i Österrike 
 
Svenska placeringar: 
Plats 54 Göran Erman / Gråmanns Rasko  265 p 
Plats 66 Mikael Larsson / Kustmarkens Drago  260 p  
Plats 75 Willi Winqvist / Kustmarkens Ådi  257 p 
Plats 76 Johanna Backelin / Entrés Jeena  257 p 
Plats 140 Anders Svedberg / Skaybackens Pax  Disk 
 
Lagledare var Jyrki Kyllönen och Robert Jönsson 
 
Bruksprovskommittén tackar alla sponsorer och tävlande som visat upp schäferhundens bästa sidor som  
en allorund brukshund. 
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Utställningskommittén 
 
Den centrala utställningskommittén har under verksamhetsåret bestått av Ingrid Hansson,  
Lena Ljungquist, Catharina Axenvik och Magret Selander. 
Kommittén har varit representerad vid telefonmöten under verksamhetsåret 2012. 
 
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  
för kännedom. 
 
I varje nummer av Svensk Schäfertidning har kommittén delgivit läsarna väsentliga utställningsinfon. 
 
Kommittén har tagit fram statuter för Svensk SchäferValpVinnare samt klassvinnarkort till detta,  
samt BIR- och BIM-kort för valpar. Detta gäller valpar på specialutställningar, men även valputställning  
som föregår en officiell utställning. 
 
Till de arrangörer, som anordnat officiella utställningar, har information och utvärderingsmaterial om  
SRD skickats samt info blad att sätta i katalogen gällande Svensk SchäferValpVinnare. Det senare  
har även skickats till arrangörer av specialutställningar.  
 
Kommittén har även brevledes till officiella utställningsarrangörer skickat hur redovisningen skall gå till,  
vilket kan göras både digitalt och brevledes. Samma information har även informerats om i tidningen. 
 
I samband med Organisationskonferensen i slutet av oktober anordnades en så kallad  
brush up-konferens för utställningsansvariga men även för dem som har en nyckelroll när det gäller  
utställningsarrangemang. Ett framtaget häfte utgjorde underlag för diverse fakta och regelgenomgångar  
samt därtill diskussionsfrågor.  Årets praktiska arbete bestod i att med hjälp av fingerade anmälningar  
sätta ihop en utställningskatalog. Detta var ett grupparbete med många fallgropar.  
 
Gruppen enades om att kommittén skulle ta fram klassvinnar- samt BIR- och BIM-rosetter 
till valpar. En grupp bestående av Peter Schorling, Lena Ljungquist och Marita Höglund 
fick i uppdrag att arbeta fram en anmälningsblankett för att läggas in på klubbens hemsida. 
 
Kommittén har, efter ett distrikts önskemål, tagit fram ett repetitionshäfte för utställningsansvariga 
och blivande ringsekreterare för specialutställning för att jobba med under några sammankomster  
på lokal nivå.  
 
Under året har klubbens blivande specialdomare varit ute på elevtjänstgöringar. På grund av få  
specialutställningar har inte alla haft möjlighet att göra sina tre elevtjänstgöringar detta år. 
Inför deras aspiranttjänstgöringar har samtliga brevledes fått anvisningar hur dessa skall gå till. 
Även tilltänkta domare har fått instruktioner om vad man förväntar sig av dem i samband med  
aspiranttjänstgöringar.  
 
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. 
 
Nästa samtliga flikblad i Info-pärmen har under året uppgraderats och finns på hemsidan. 
 
Klubben har under året arrangerat 14 utställningar. Glädjande är att ingen utställning har ställts in.  
Detta år har även Tysk Schäfer långhår deltagit. I tabellen nedan redovisas antalet Tysk Schäfer  
långhår efter plustecknet. 
 
 
                     2012                                            2011                                         2010 

 antal   antal   antal   
 utställn. anmälda deltagit utställn. anmälda deltagit utställn. anmälda deltagit 

Spec.utst 5 145+6 120+6 10 268 228 9 303 266 

Valputst 14 359+22 309+21 18 390 336 15 395 328 

Off.utst 9 378+15 328+15 8 282 257 6 243 212 

SSM-vuxna  143+5 113+4  179 124  234 159 

SSMvalpar  115+7 103+7  155 90  200 139 

Totalt 14 1195 1026 18 1274 1035 15 1375 1104 
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Domare från 3 olika länder inklusive Sverige har dömt vid dessa utställningar. 
 
 
SSM 
Klubbens utställningsmästerskap hölls 2012 i Västerås. 
Tjänstgörande valpdomare var Ann-Cathrine Edoff, Fredrik Steen och Lars Nielsen. 
 
Klassvinnande valpar normalhår 
 
4-6   mån     hanar       Ulvebo´s Bono    4-6   mån     tikar       Falkøen´s Sheeba 
6-9   mån     hanar       Adatos Zatan             6-9   mån     tikar       Gildewangen´s Jezzi 
9-12 mån     hanar       Camaros Bailey    9-12 mån     tikar       Emindos Camilla 
 
Klassvinnande valpar långhår 
      4-6 mån      tikar        Arctic Trails Garcia 
6-9 mån      hanar        Pinevas Dewil                               6-9 mån      tikar        Hagadahls Rapunzel 
9-12 mån    hanar        Team Mirax Casper 
 
Sex av 10 möjliga avelsklasser valpar ställde upp.  
 
Av 7 möjliga uppfödargrupper valpar ställde två upp, som placerade sig enligt följande: 
1:a  Kennel Hylteland, ägare Monica och Marcin Zielenski, Skurup 
2:a  Kennel Anemicos, ägare Micael Cordéus, Örsundsbro 
 
Tjänstgörande domare vuxna var Dirk Gabriel, Tyskland och Lars Nielsen, Sverige,  
som med kort varsel fick ta sig an de två yngsta klasserna då inbjuden domare från Tyskland ej kom. 
 
Klassvinnare vuxna normalhår 
 
12-18  mån   hanar     Ziegerkamp Ice                   12-18  mån   tikar     Tina av Thorarinn       
18-24  mån   hanar     Mischaland’s Samos          18-24  mån   tikar      Trönderjyckens Kaleya 
24  -    mån   hanar     Rothco’s Ashan Kahn        24  -    mån   tikar      Perlevikens Kiira 
 
Klassvinnare vuxna långhår 
 
12-18 mån   hanar      Trönderjyckens Lotus          12-18 mån   tikar     Trönderjyckens Larah 
                                                                                18-24 mån   tikar     Sachensbluts Karma 
 
Två av sex möjliga avelsklasser ställde upp. 
 
Av nio möjliga uppfödargrupper ställde fyra upp vilka placerade sig enligt följande: 
1:a  Kennel Mischaland,  ägare  Anders och Susanne Eriksson, Örsundsbro 
2:a  Kennel Anemicos,  ägare Mikael Cordéus, Örsundsbro 
3:a  Kennel Beathalandet, ägare Charlotte och Peter Edman, Habo 
4:a  Kennel Quattrogården, ägare Tomas Larsson och Carina Dahleman, Umeå 
 
Slutligen vill utställningskommittén rikta ett varmt tack till våra huvudsponsorer AGRIA och  
Royal Canin. 
 

Ag Ungdom 
 
Under året så har arbetsgruppen bestående av Matilda Edblom och Jeanette Hedman.  
Vi har bland annat bedrivit lägerverksamhet och för klubbens räkning ansvarat för representationen  
för Schäferhundklubben på Stockholms Hundmässa. 
 
Under våren hölls ett dragläger med instruktörerna Annika Kjellberg och Anna-Carin Lönn i Furusjö. 
Ett mycket uppskattat läger där flera ekipage begett sig ut på tävlingsbanorna eller tränar flitigt.  
Detta hoppas vi kunna bli ett återkommande inslag! 
Under sensommaren så deltog AGU även som instruktörer och lånade ut sina hundar till ungdomar  
utan egen hund på det stora Ungdomsläger som hölls i Sk Habos regi för andra året i rad. 
Även detta läger var lyckat och AGU hoppas att få återkomma 2013! 
 
Under hösten/vintern så tog arbetet vid inför Stockholms Hundmässa. 
AGU uppmärksammade föregående år att det montermaterial som tillhandahölls var bristfälligt  
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och efter utvärdering så togs ett nytt paket fram. Många har varit inblandade i processen för att  
presentationen av klubben ska bli så bra som möjligt. Bl a gjorde vi en hage för våra hundar som erbjöd  
lite avskildhet och där hundarna själva kunde välja om de ville ta kontakt med besökarna eller inte. 
Hagen är även anpassad för att människor som är rullstolsburna ska kunna hälsa på hundarna.  
 
I övrigt så tog AGU med sig den feedback som följde föregående år och behöll montern öppen och  
hundarna turades om att stå ute i montern. Filmerna har uppdaterats, likaså banner och broschyrer.  
AGU är mycket nöjda med att kunna presentera schäfern som en riktigt allroundras!  
Tack till monterpersonal och deltagande hundar! Årets feedback har varit fantastisk och vi vill tacka alla  
som hjälpt till och gjorde årets mässa och läger till succé!   
 

Draghundsverksamheten 
 
För 2012, som är vårt första år, så har vi genomfört ett barmarksläger för ungdomar där ett antal  
schäfrar deltog. Jag har också fått en del telefonsamtal och mejl om träning, regler och utrustning.  
 
Vi har också anslutit oss till idrottonline.se där våra tävlingslicenser administreras i förhållande till  
Dragsportförbundet. 
Årets Barmarks-SM genomfördes i Hällefors med några få schäfrar. Det utlovade priset till bästa  
ungdom på SM frös inne eftersom ingen ställde upp. 
Kontaktperson: Annika Kjellberg 
 
 
 

Svenska Schäferhundklubbens centralstyrelse 2013-02-12   
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Anneli Hultman, ordförande   Reino Oskarsson, vice ordförande 
 
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Nina Prytz, sekreterare   Håkan Hvitman, kassör 
 
 
 
___________________________________ 
Klaus Ostheller, ledamot 
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Åke Johansson, suppleant   Cecilia Paulson, suppleant 
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Valberedningens förslag inför årsmötet 2013 
 
 

Ordförande. 
 

Anneli Hultman 
 

1 år Omval 

      V. ordförande: Reino Oskarsson 
 

2 år Omval 

      Sekreterare: 
 

Nina Prytz 
  

1 år kvar 

      Kassör: 
 

Håkan Hvitman 
  

2 år Omval 

      Ledamot: 
 

Klaus Ostheller 
 

1 år Omval 

      Suppleant: 
 

Cecilia Paulson 
 

1 år kvar 

      Suppleant: 
 

Åke Johansson  
 

2 år omval 

      Revisor: 
 

Anders Carlsson 
 

1 år Omval 

      Revisor: 
 

Leif Hjälm 
  

1 år Omval 

      Revisorsuppleant: Diana Hiltunen 
 

1 år Omval 

      Revisorsuppleant: Marcus Blomqvist 
 

1 år Nyval 

          

 
     

    

 
     

    

      Valberedning för 2013 års verksamhet 
   

      Sk.  Magret Selander sk 
   Kattis Ehrlander 

    Marcus Blomqvist 
    suppl  Mats Falkeman 
    

      Valberedningen   2013-03-08 
   

      

      ……………………………………. ………………………………………………. 

Magret Selander/Sk  
 

Kattis Ehrlander 
 

      
      

      

 
…………………………………… 

  

 
Marcus Blomqvist 
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Motioner 
 

Motion 1 
 
Schäferdistrikt Stockholm vill att CS lägger en motion till SBK:s  kongress angående A och B domare/figuranter, att 
denna indelning snarast tas bort. 
Denna indelning förstör hela vår verksamhet och är föreningsfientlig samt i stor del personlighetskränkande. 
Det är också viktigt att CS tänker på att sända rätt person till kongressen som sakligt och tydligt kan förklara 
problematiken för icke insatta SBK distrikt, eventuella rasklubbar och personer. 
 
Motivering: Redan känd och behöver ej i detta läge motiveras mer. 
  
Sd Stockholm tillstyrker motionen 
 
CS bifaller motionen. 

 
 
 

Motion 2 

 
I samband med VM-uttagningen och finansieringen av VM-laget blev det uppenbart att detta är ett problem, både 
rent ekonomiskt och rent praktiskt, och detta hänger intimt samman med varandra. 
Problemet uppstår i och med att finansieringen av VM-laget inte är klar vid uttagningen, utan de som tas ut till laget 
förväntas finansiera detta genom att jaga sponsorer, alt. genom att betala själva. 
Uttagningen blir klar i mitten av augusti, och finansieringen ska vara klar i början av september, och VM avhålls i 
början av oktober. Detta ger de uttagna ca 2 veckor (!) att hitta sponsorer, och ytterligare 5-6 veckor fram till VM. 
Detta är en alldeles för kort framförhållning.  
T.ex. att få en sponsring från sin hemmaklubb kräver styrelsebeslut enligt vår mening, och det är långt ifrån säkert 
ett styrelsemöte är inplanerat någon gång under de 2 veckor som står till förfogande. Vidare är det så att få företag 
utanför ”hundvärlden” kan agera med någon form av sponsring med så kort varsel, i varje fall så att bidraget blir 
substantiellt. 
Styrelsen i Sk Listerby föreslår därför följande: 
Förslag: Senast vid CS årsmöte utses en VM-grupp, med det uttalade uppdraget att göra en kostnadsbudget för 
VM-laget, samt att finansiera detta. 
 
Motivering: Det borde vara en självklarhet att blir man uttagen till ett landslag, skall detta göras utifrån sin 
prestation på tävlingsbanan, inte baseras på prestation i sponsorjakt eller egen plånbok. 
 
Styrelsen i Sk Listerby 
 
Sd Skåne Blekinge tillstyrker motionen 
 
CS avslår motionen. 
 
Motivering: CS bedömer att det är svårt att utse en VM-grupp men uppdrar till Bruksprovskommittén att utse en 
lagledare senast 6 månader före IPO SSM för att arbeta med kostnadsbudget och praktiska frågor kring ett ev 
deltagande vid WUSV VM. 
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Motion 3 
 
Stadgeändring 
I den stadga vi har idag finns det utrymme för distrikt och lokalklubbar att variera storleken på styrelsen utifrån 
klubbens behov.  
Detta ”spelrum” finns inte för CS, vilket vi anser vara olyckligt.  
Den ”nerbantade” styrelse vi idag har innebär visserligen en ekonomisk besparing, men innebär också att det blir 
många och tunga arbetsuppgifter för var och en av styrelseledamöterna.  
En utökning av antalet möjliga ledamöter med 2 skulle innebära en möjlighet att minska arbetsbelastningen på 
styrelsens ledamöter.  
 
Vi föreslår därför att årsmötet beslutar att: 
 
En stadgerevision genomförs där möjligheten att variera antalet styrelseledamöter i CS skrivs in i stadgan enligt 
ovan. 
 
Sd-Sörmland 2010-11-07 
 
Juhani Lamminen 
 
Sd Sörmland tillstyrker motionen 
 
CS avslår motionen. 
 
Motivering: Det finns i dagsläget inget ekonomiskt utrymme för detta. Däremot anser CS att kommittéordförandena 
bör knytas närmare styrelsen då en stor del av föreningens arbete utförs av kommittéerna. 
 
 
 

Motion 4 
 
Kvalificering till SSM-bruks (Med SSM-bruks avses ALLA grenar)  
 
För att höja kvalitet och status på SSM-brukset föreslår vi att det skall krävas kvalificering för att få deltaga.  
 
Vi föreslår att ett ekipage skall kvala in med två resultat från tävlingar i den klass man avser att starta i, 
genomförda på olika klubbar, med olika domare, och i förekommande fall, med olika figuranter.  
Kvalperiod fram till anmälningstidens utgång.  
 
Om motionen antas av årsmötet, föreslår vi att Brukskommittén får i uppdrag att införa nyordningen senast från 
och med SSM-bruks 2014.  
 
Vi föreslår därför att årsmötet beslutar att: 
 
Införa kvalificeringskrav för SSM-bruks. 
 
Sd-Sörmland 2012-11-07 
 
Juhani Lamminen 
Sd Sörmland tillstyrker motionen 
 
CS avslår motionen. 
 
Motivering: CS anser att IPO SSM skall vara inofficiellt och uppdrar åt Bruksprovskommittén att ta fram förslag till 
utformning av mästerskapet f o m 2014. 
Avseende SSM nationellt bruks råder andra förhållanden. 
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Motion 5 
 
Kvalitetssäkring av HD/ED-avläsning  
 
Det förekommer alltför ofta att hundar får olika resultat vid röntgen resp omröntgen.  
Oavsett om resultatet förändras till det bättre eller ej så är det inte tillfredsställande.  
 
För den enskilde hundägaren är en C-höft kanske inte en katastrof, men  
det kan vara orsaken till att en påbörjad tävlingskarriär byts mot ett liv i soffan.  
För en uppfödare är det en katastrof om det drabbar en tilltänkt avelshund.  
Även om hunden frias vid omröntgen finns tvekan alltid kvar, vilken av avläsningarna var den riktiga.  
 
Vi föreslår att varje röntgenbild skall läsas av 3 olika avläsare oberoende av varandra.  
När samstämmighet finns mellan 2 av dessa avläsningar kan resultatet registreras.  
Givetvis blir det en merkostnad för avläsningen, men det blir ändå billigare än att vänta ett halvår och göra en ny 
röntgen + avläsning.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi att årsmötet beslutar att: 
 
Uppdraga åt CS att tillsammans med avelskommittén föra diskussioner med  
SKK om kvalitetssäkring av röntgenavläsningen med sikte på att genomföra  
förbättringar i motionens anda. 
 
 
Sd-Sörmland 2012-11-07 
 
Juhani Lamminen  
 
Sd Sörmland tillstyrker motionen 
 
CS avslår motionen. 
CS uppdrar åt Avelskommittén att fortsätta att föra diskussioner med SKK om kvalitetssäkring av 
röntgenavläsningen. 
 
 
 

 
 
 


