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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. 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 13  

15. val av:  
a/ ordförande i centralstyrelsen 
b/ kassör i centralstyrelsen 
c/ sekreterare 
d/ ledamot i centralstyrelsen 
e/ suppleant i centralstyrelsen 
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 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) 
 b/ hedersmedlem Gunilla Brenner (vilket ej blev protokollfört vid förra årsmötet) 
 
Sådana ärenden skall före utgången av föregående verksamhetsår skriftligen ha anmälts till styrelsen.  
  
 
Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Schäferhundklubben 2013 
  

Centralstyrelsen 
Styrelsen för Svenska Schäferhundklubben, SBK:s rasklubb för tysk schäfer, får härmed avge följande 
verksamhetsberättelse omfattande tiden 2013-01-01 – 2013-12-31. 
 
Styrelseförteckning: 
Ordinarie ledamöter: 
Anneli Hultman          ordförande   Reino Oskarsson         vice ordförande 
Nina Prytz                  sekreterare  Håkan Hvitman            kassör 
Klaus Ostheller          ledamot 
 
Suppleanter: 
Cecilia Paulson   Tina Fridh 
 
Revisorer: 
Anders Carlsson, sammank.  Leif Hjälm 
Britta Levin-Schmidt, suppleant  Diana Ärleborn, suppleant 
 
Valberedning: 
Mats Falkeman, sammankallande  Kattis Ehrlander 
Peter Edman    Marcus Blomqvist, suppleant 
   

 

Kommittéer/ arbetsgrupper: 
Avelskommittén Mats Höglund 
Bruksprovskommittén Thomas Fröding 
Utställningskommittén Ingrid Hansson 
IT-ansvarig  Rose Hedman 
Sd-ansvarig  Magret Selander 

 

Övriga ansvarsområden: 
AU ekonomi  ordförande, kassör 
AU övriga frågor ordförande, sekreterare, adjungerad kanslist 
Adjungerande ledamöter kanslist, redaktör 
Pris-/förlagsartiklar kanslist 
Stadgegrupp  Anneli Hultman, Stefan Dahlgren 
Tidningsgrupp  Urban Pettersson, Lottie Edman, Tina Fridh (del av året) 
Webmaster  Rose Hedman 
Kansliet  Magret Selander (fr o m april), Gunilla Brenner, Sune Harlén (t o m april) 
MT/MH, AK  Avelskommittén 
WUSV-VM  Bruksprovskommittén 
Redaktör  Urban Pettersson 
Ag Ungdom  Jeanette Hedman 
 

Representation: 
Dansk Huvudutställning Mats Höglund 
Finsk Segrarutställning Ingen representant 
Norsk Vinnerutställning Mats Höglund 
Tysk Segrarutställning Peter Schorling 
WUSV-möte  Peter Schorling 
WUSV-VM  Ingen representant 
Nordiska unionen Inga möten har hållits 
SBK-kongressen Reino Oskarsson 
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 flytten av kansliet, övergång till nytt 
hemsidekoncept, överenskommelse med Sd Skåne-Blekinge enligt årsmötesbeslutet 2012 och ett  
samarbete med SBK och SKK med anledning av Försvarsmaktens (FM) beslut att ej genomföra MH på  
sina avelsdjur. Som en konsekvens av detta tillåter SKK inte registrering av FM:s valpar sen den 1/6 och efter 
detta beslutade FM att registrera sina valpar i WUSV. 
 
Enligt  Aktivitetsplanen för 2013 är måluppfyllelsen god, men några aktiviteter hanns inte med.  
 
I enlighet med verksamhetsplanen för 2013 har CS förbättrat arbetat med att följa upp de arbetsuppgifter som 
delegerats ut till kommittéer och arbetsgrupper. Det har lett till förbättringar men arbetet måste fortgå. 
 
CS har också fortsatt arbetet för att öka transparensen avseende styrelsens arbete. Protokollens innehåll har  
blivit fylligare och inkommande skrivelser besvaras där det är tillämpbart. Även denna utveckling måste fortsätta 
under kommande verksamhetsår. 
 
Ett nytt hemsidekoncept infördes centralt under vårvintern och de flesta distrikten och lokalklubbarna gick in  
under året. 
Vi hade rasmontrar på My Dog och Stockholms Hundmässa och ett uppskattat informationstält under SSM 
Utställning. Fortfarande saknas en PR-ansvarig som kan fokusera på den fortsatta profileringen av klubben. 
 
Några utbildningar i Schäfermärket genomfördes under året och flera planeras under 2014. 
 
Angående resultatet efter SSM 2011 beslutade årsmötet 2012 att Sd Skåne-Blekinge och Svenska 
Schäferhundklubben skulle dela på underskottet. Under hösten har parterna enats om en  
avbetalningsplan. 
 
”SSM-kompendiet” som utarbetats som hjälp och stöd för arrangören av vår största utställning reviderades 
ytterligare efter årets arrangemang.  CS ordförande var åter kontaktperson mot projektgruppen och hade 
kontinuerliga avstämningar under planeringsarbetet. Även detta år hade vi avstämningsmöten innan  
utställningen och ett uppföljningsmöte i september. Utställningen gick med cirka åttiotusen kronor i vinst!  
 
Liksom de flesta rasklubbarna för bruksraser fortsätter vi att tappa medlemmar, även om takten avtagit något.  
Detta får naturligtvis konsekvenser för klubbens ekonomiska situation. 
Då SBK fattat beslut om höjning av medlemsavgiften de kommande tre åren försvåras Schäferhundklubbens 
möjlighet att använda samma lösning för att trygga ekonomin. Med anledning av detta har vi sett över  
kostnaderna för såväl CS verksamhet, kansliet och tidningen. Som ett resultat av detta sades avtalet med 
FotoURMA som redaktör och ansvarig för produktionen av Schäfertidningen upp i början av december. 
Uppsägningstiden är ett år. CS fattade även beslut om att handläggningen av medlemsärenden flyttas 
till kansliet under början av 2014. 
 
Budskapet från årets Organisationskonferens var att CS skulle fortsätta att sätta ner foten och vara tydliga i vad 
som förväntas av distrikt och lokalklubbar. Vi måste också göra vår röst hörd i viktiga frågor. 
Därutöver diskuterades olika förslag för att öka medlemsvärvningen samt hur vi skall uppmärksamma 
nittioårsjubiléet 2014. 
 
Årets Allroundschäfer blev Beathalandet Macho, ägare Emilia Edman, Habo. 
 
Ingen Universalsegrare utsågs då SSM IPO ställdes in. 
 

 
Möten 
 
Centralstyrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten, 11 Au telefonmöten, samt 3 
kommittéordförandemöten (telefon). Organisationskonferensen genomfördes 26-27 oktober. 
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Ekonomi 
 
Angående ekonomin hänvisas till separat redovisning av resultat- och balansräkning. 
 

Kansliet 
 
Under våren flyttades kansliet från Vallsta i Hälsingland till Romelanda på Västkusten när Magret Selander tog 
över arbetet som kanslist. Medlemsärendena fortsatte att handläggas av Gunilla Brenner i Vallsta. I samband med 
detta gjordes en ordentlig genomgång av rutiner och arbetssätt, något som sedan fortsätter kontinuerligt när vi 
märker att saker kan göras effektivare och/eller billigare. 
Bland annat har vi sänkt portokostnaderna rejält då den mesta informationen går att sprida digitalt.  

 
Antalet inkommande mail har ökat, medan däremot telefonsamtalen har minskat i antal sedan föregående år och 
telefontiden har dragits ner från tre dagar till två dagar per vecka. Däremot har postgången inte visat någon 
minskning. 
Som tidigare år har kansliet varit behjälplig vid olika uppdrag gällande utskick och info till distrikt och lokalklubbar,  
sett till att beställningar av diverse olika saker kommit fram, ombesörjt fakturering av olika beställningar av 
t ex utställningar, registreringsavgifter gentemot SBK/SKK.  
Vidare har kansliet ansvarat för diverse bokningar, avlastat sekreteraren med div olika uppdrag, tillika varit de olika 
kommittéerna behjälplig, sett till att tidningsprenumeranter har erhållit sin tidning, både inom och utom  
Sverige, hållit kontakten mellan olika organisationer samt skött postgången inom klubben.  
 
Kansliet håller fortgående på och uppdaterar infopärmen samt är behjälplig med uppdatering av hemsidan.  
 
I december fattade CS beslut om att även medlemsärendena skall handläggas av kansliet.  
 

Tidningen 

 
CS tillsatte under våren ytterligare en medlem i Tidningskommittén, Tina Fridh, som numera kompletterar Urban 
Pettersson och Lottie Edman.  
Svensk Schäfertidning har under 2013 utkommit med sex nummer. Tyvärr var två av numren försenade, varav det 
ena rejält. Totalt har 288 sidor publicerats under året enligt det beslut CS tagit beträffande vår medlemstidning. 
Varje nummer skall numera innehålla 48 sidor plus omslag.  
 
Annonsintäkterna fortsatte att minska vid jämförelse med år 2012. Vi är tacksamma mot de företag som stöttar vår 
tidning genom sina annonser. 
 
I december fattade CS beslut om att säga upp avtalet med Foto URMA. Uppsägningstiden är 1 år. 
Under våren 2014 kommer CS att ta fram förslag till framtida produktion av tidningen. 
 

PR 
 
Vår webmaster har under året tagit ett tillfälligt ansvar för klubbens PR-/Info i samarbete med bl a  
vår kanslist. En jubileumslogga har tagits fram och en ny folder som beskriver klubben är under utarbetande.  
Vi har varit representerad både på My Dog i Göteborg och på Stockholms Hundmässa. 
Vi tackar alla entusiastiska medlemmar som gjort en uppskattad insats med att representera vår rasklubb på ett 
förnämligt sätt vid dessa stora evenemang. 

 
Sd/Sk 
 
Årets konferens för schäferdistrikten, Organisationskonferensen, samlade representanter från alla distrikt utom tre. 
Konferensen, som var förlagd till Scandic Hotel i Örebro, har refererats i tidningens nr 6/13. 
 
Under året har förändringar skett avseende två av våra distrikt. Dalarna är nedlagt på grund av att valberedningen 
inte fick ihop en styrelse för 2013. Medlemmarnas distriktstillhörighet har överförts till Sd Gävleborg. 
Nordvästra distriktet har sammanslagits med västra distriktet (nu under namnet Sd Västra) för att effektivisera 
verksamheten, styrelsearbetet och administrationen. 
 
Fyra lokalklubbar: Borås, Perstorp, Skälsätra och Sölvesborg har lagts ner under året.  
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Stadgegruppen 
Stadgegruppen har under året bestått av Anneli Hultman och Stefan Dahlgren. 
 
Årsmötet 2013 fattade det första beslutet för att anta SBK:s normalstadga för rasklubb med två nivåer under 
förutsättning att Schäferhundklubbens åtagande under § 2 förtydligas samt att distriktens förhållande till 
lokalklubbarna tydliggörs. 
 
Under hösten 2013 skickade stadgegruppen ett förslag till förtydligande av Schäferhundklubbens ansvar  
under § 2 till SBK FS. Svar inkom från SBK i december. Stadgegruppen träffade under januari 2014 
representanter för SBK:s ledning för att diskutera oklarheter i FS svar till Schäferhundklubben. Förslag till 
förtydligande av texten kring distriktens roll gentemot lokalklubbarna diskuterades. SBK ansåg också att de 
förtydliganden av § 2 som vi önskat skulle formuleras som mål för Schäferhundklubben.  
Som en konsekvens av detta har vi under §2 lagt till en text om AFS mål/uppdrag som enligt SBK är godtagbar. 
 
För att de nya stadgarna skall träda i kraft krävs två årsmötesbeslut med 2/3 majoritet. 
 
 

IT 
Under året har 11 antal distrikt och 24 lokalklubbar gått över till det nya hemsidekonceptet som vår webmaster 
Rose Hedman har utvecklat tillsammans med e-Solutions/Hundpoolen.  
Successivt lär sig CS, kansliet och kommittéerna att använda hemsidan som det främsta forumet för 
informationsspridning. Sedan tidigare har CS beslutat att samtliga Sd och Sk skall gå över till det nya konceptet 
senast 2014-01-01. Det är i snitt 7 till 8 000 besök per månad på hemsidan och under SSM så ökade det juli -
augusti till 11 000 besök/månad dessa månader. Hemsidan kostar ca 36 000kr/år, det kommer att gå ned lite 
under 2014, då klubbar läggs ned och att vi blivit erbjudna ett något bättre pris! 
  
Ca 88 % av besökarna tycker hemsidan är bra medan 12 % tycker den är mindre bra 
  
Vi hade under 2013 6 st. sponsorer på hemsidan och avser att ha lika många detta år, är någon intresserad och 
vet något företag som vill in, hör av er. Kostnad 6 000kr/år (1 mars - 1 mars).  
 

Avelskommittén 
 
Kommittésammansättning 
Vid årets början bestod avelskommittén av 2 ledamöter, Mats Höglund och Mikael Ström. Därefter har Rickard 
Barkerud, Mikael Nylund, Jessica Öhlund och Ann-Louise Grahn tillkommit i nämnd ordning, vilket är mycket 
glädjande och positivt för kommitténs fortsatta arbete.  
 
Möten, konferenser, kurser och representation 
Kommittén har genomfört 4 telefonmöten   
Representanter för avelskommittén har deltagit vid: 
2 telefonmöten med CS ordförande och övriga kommittéer 
3 telefonmöten med SBKs körungsgrupp ang. officiell status för Avelskorning 
1 telefonmöte med SBKs förhandlare ang. konflikten mellan SBK och FHTE 
SBK:s RAS/RUS konferens i Södertälje 6 april  
SSM-möte i Västerås 19 juni   
Norsk Vinnerutstilling i Askim 19-21 juli 
Dansk Segrarutställning (HAS) i Frederica 2-4 augusti 
Möte med SKK:s SRD-kommitté i Spånga 15 augusti 
SSM-uppföljningsmöte i Västerås 26 september 
Schäferhundklubbens CS-möte i Örebro 25 oktober 
Schäferhundklubbens organisationskonferens i Örebro 26-27 oktober 
Schäferhundklubbens uppfödarträff i Göteborg 16 november 
SBKs avelskonferens i Södertälje 23 november  
SBKs fortsättningskurs för statistikprogrammet ”Lathunden” i Södertälje 24 november 
Schäferhundklubbens uppfödarträff i Stockholm 30 november 
 
Registrerade schäferhundar   
Nya registreringssiffror visar att schäfern fortsätter att minska. Totalt 1 339 hundar (därav 95 importer) efter 134 
fäder och 203 mödrar registrerades 2013. Det betyder att registreringarna har halverats på sex år och minskat 
med 27 % det senaste året. Delvis förklaras den stora minskningen 2013 med att Försvarmakten ej fått registrera 
sin valpar hos SKK f o m 1/6 2013. 
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Nya schäferuppfödare 2013, Kennelnamn godkända av SKK: 
Accept 
Burosch 
Cherberos 
Ghost Ship 
Horacio 
Hundfredriks 
Lacadorzos 
Siegerdrift's 
Svindras 
Team Mälarbergs 
Zuvers 
 
Uthållighetsprov (UHP) 
37 hundar har deltagit på Uthållighetsprov. Alla godkändes. 
 
Internationell Avelskorning  
25 hundar har deltagit vid avelskorning 
24 st avelskorades, därav 9 på livstid 
1 hund ej godkänd 
 
Mentalbeskrivning hund (MH) 
897 hundar har deltagit på Mentalbeskrivning 
881 st erhöll känd mental status  
  6 st fick avbryta på initiativ av beskrivaren 
  10 st fick avbryta på initiativ av ägaren 
 
Korning   
237  hundar har deltagit på korningens mentaldel,   214 st godkända,  23 st ej godkända 
182  hundar har deltagit på korningens exteriördel,  169 st godkända,  23 st ej godkända 
 
Röntgade hundar 2013  
  

HD Antal % 

A 550 44,2 

B 388 31,2 

C 206 16,6 

D 80 6,4 

E 20 1,6 

 1244  

 
Rapportering i Schäfertidningen 
Aktuell information från Avelskommittén har kontinuerligt publicerats i Schäfertidningen, bl.a. arrangemangsplan 
för MH/MT/EB/UHP/AK, artiklar om MT-utvärdering, aktuella forskningsprojekt och rasrelaterade sjukdomar samt 
rapporter från konferenser, uppfödarträffar, nordiska segrarutställningar m.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Rapportering på hemsidan 
I februari genomfördes en genomgripande förändring av Avelskommitténs informationsflöde på hemsidan. 
Uppdaterat och nytt innehåll inordnades under 11 huvudrubriker och 27 underrubriker. Under året har 117 
dokument och 79 bilder från kommitténs verksamhetsområde lagts ut på hemsidan.  
 
Uppfödarträffar 
Centrala uppfödarträffar har genomförts i Göteborg och Stockholm. Båda träffarna arrangerades i samarbete med 
försäkringsbolaget Agria och forskningsföretaget Premune. 
 
Forskningsprojekt    
Avelskommittén har haft ett fortsatt gott samarbete med Uppsala universitet, SLU och Agria. Forskargruppen har 
nu identifierat en gen som är starkt kopplad till atopisk dermatit, ett viktigt steg i kampen mot denna hudsjukdom. 
Man har också påbörjat en studie för att kartlägga den genetiska bakgrunden till hundars beteende. Forskarna 
framför ett stort tack till alla de schäferägare som solidariskt ställer upp med sina hundar för provtagning. 
Forskningsföretaget Premune har inlett ett samarbete med Schäferhundklubben i en mycket intressant studie kring 
våra hundars immunförsvar.  

ED Antal % 

0 982 80,6 

1 163 13,4 

2 37 3,0 

3 36 3,0 

 1218  



Sid 11 
Agrias sjukdomsstatistik Breed Profile har uppdaterats med ytterligare sex års veterinärfakta. 
 
Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) 
Avelskommittén har arbetat aktivt för att schäfer skall avföras från SKK:s red alert-lista. Fyra års utvärderingar 
visar att påtalade exteriöröverdrifter är mycket sällan förekommande i den svenska schäferpopulationen. Trots 
detta har SKK, i en överenskommelse med övriga nordiska kennelklubbar, beslutat att rasen tysk schäferhund ska 
finnas kvar på listan. Kommittén väljer nu att inte lägga ytterligare tid och kraft på frågan om utträde. 
Förhoppningsvis kommer detta beslut att skapa ett mer avspänt och fruktbart samarbete med SKK:s SRD-
kommitté.   
 
Valphänvisning 
Ett första utkast till valphänvisning presenterades på uppfödarträffarna i Göteborg och Stockholm. Förslaget 
bygger på en tydlig redovisning av föräldradjurens egenskaper och meriter, sammanställda i en okomplicerad form 
så att även den oerfarne valpköparen har möjlighet att ta till sig informationen. 
 
Körungsgruppen 
Gruppen har undersökt möjligheten till officiell status för de internationella avelskorningarna som anordnas i 
Sverige. I sin slutrapport rekommenderade körungsgruppen att Avelskorningen även i fortsättningen ska 
arrangeras som ett inofficiellt prov i Svenska Schäferhundklubben. Övriga rasklubbar i SBK är positiva till 
provformen men anser sig inte ha förutsättningar att utveckla provet inom den egna klubben. 
Även deltagarna vid Svenska Schäferhundklubbens Organisationskonferens uttryckte en stark önskan att 
avelskorningen skall fortsätta som ett inofficiellt prov i klubbens egen regi. 
 
Modprov SSM 
Avelskommitténs inblandning i modprovet på SSM har inneburit en stabilisering av provets genomförande. Det är 
nu fjärde året i rad som vi sluppit tråkiga incidenter och olustiga efterspel. Årets modprov i Västerås blev också 
resultatmässigt det bästa hittills. Vid utvärderingen av SSM väcktes förslaget att i fortsättningen betygsätta 
hundarnas modprovsprestationer enligt samma skala som nu sker på den Tyska Segrarutställningen, något som 
också vann gehör vid Organisationskonferensen. CS fattade därefter beslut enligt konferensens uppfattning. 
 

Bruksprovskommittén 
 
Kommittén har under året bestått av Thomas Fröding som ordförande, Göran Wessman (del av året), samt Annika 
Jarl Ljungsten (f o m september). 
 
Provstatistik för Svenska Schäferhundklubbens arrangemang 
 

2013 

Provtyp 

 
Antal 
arrangemang 

 
Antal 
deltagare 
  

 

 

 IPO 59 377 

 

 

 BSL 60 296 

 

 

 Lydnad 9 108 

 

 

 Bruks 5 69 

 
 
 
SSM bruks 
 
Svenska Schäfermästerskapen i svenskbruks och lydnad genomfördes i Romelanda den 6-7/7 med Sd Västra 
som arrangör. 
  
Tävlingen genomfördes i år med följande klasser:  
- elitspår 
- lägre, högre samt elit i sök, rapport, skydd 
- lydnadsklasserna 1 t o m elit  
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Antalet deltagare uppgick i år till 50 ekipage, varav 39 var schäfer. 
Cert kom att delas ut i följande grupper: 
- spår  2 st 
- sök    1 st 
- skydd   2 st 
- rapport   1 st   (tyvärr segrade ingen schäfer i denna grupp).  
  
SPÅR     SM-vinnare:       Tor Tennius & Rapports Malte 
SÖK        SM-vinnare:        Ann Edholm-Svensson & Rapports I-Orry 
  
SKYDD   SM-vinnare:         Anders Tunmarker  & Talwegs Malte 
  
LYDNAD   SM-vinnare:      Ann-Marie Åkesson   & Torneryds Lippe 
 
  
SSM IPO 
Tyvärr hittades ingen arrangör för SSM IPO 2013 varför mästerskapet ställdes in. 
 

Utställningskommittén 
 
Den centrala utställningskommittén har under verksamhetsåret bestått av Ingrid Hansson, Lena Ljungquist, 
Catharina Axenvik, Håkan Karlsson och Peter Schorling. 
 
Kommittén har under året varit representerad vid telefonmöten och två fysiska möten med CS. 
Kommittéordföranden har även deltagit i ett fysiskt möte med SSM:s ledningsgrupp samt i ett utvärderingsmöte 
efter SSM 2013. 
En av kommitténs deltagare representerade Svenska Schäferhundklubben vid WUSV:s möte i  
samband med Bundessiegerzuchtschau i Kassel. 
 
I varje nummer av Svensk Schäfertidning har kommittén delgivit läsarna väsentlig utställningsinformation. 
 
Inför SSM 2013 uppdrogs år kommittén att inbjuda och tillsätta ringpersonal samt att ordna med flygbiljetter för de 
inbjudna utländska domarna. 
 
Till arrangörer, som anordnat officiella utställningar, har information om utvärderingsmaterial av SRD skickats samt 
infoblad att sätta i katalogen gällande SvenskSchäferValpVinnare. 
Det senare har även skickats till arrangörer av specialutställningar. 
 
I samband med den centrala Organisationskonferensen i slutet av oktober anordnades för tredje året i rad en 
delkonferens för utställningsansvariga och för de som har en nyckelroll, när det gäller utställningsarrangemang. 
 
Den 19-20 oktober hölls en helgkurs för utbildning av utställningsansvariga och ringsekreterare för 
specialutställningar.  Båda kurserna avslutades med ett teoretiskt prov där samtliga blivande ringsekreterare 
godkändes och kan därmed gå vidare med den praktiska delen. När det gäller utställningsansvariga godkändes 
fyra i det teoretiska provet. 
 
Kommittén har liksom tidigare år varit CS behjälplig genom att skicka inbjudningar till utomnordiska domare samt 
till SKK för kännedom. Nya rutiner har tillkommit då kommittén direkt till SV ansöker om Freigabe. 
 
Inför år 2013 förelåg 16 utställningsansökningar varav två tvingades ställa in på grund av för få anmälningar. 
 
I sammanställningstabellen redovisas de tre senaste utställningsåren. I tabellen efter plustecknet redovisas även 
antalet Tysk Schäfer långhår. 
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                        2013                                          2012                                           2011                                        

 ant.utst anmälda deltagit ant.utst. anmälda deltagit ant.utst anmälda deltagit 
Spec.utst     8 218+14 191+13     5  145+6 120+6    10    268   228 
Valputst.    14 320+21 274+19    14  359+22 309+21    18    390   336 
Off.utst.     6 283+17 237+15     9  378+15 328+15     8    282   257 
SSM-vuxna  174+10 128+9   143+5 113+4     179   124 
SSM-valpar  113+4   83+4   115+7 103+7     155     90 
Totalt    14   1174   973    14   1195  1026    18    1274  1035 

 
Domare från 3 olika länder inklusive Sverige har dömt vid dessa utställningar. 
 
Klubbens utställningsmästerskap hölls den 26-28 juli -13 i Västerås. 
Tjänstgörande valpdomare var Leif Einarsson och Mats Höglund. 
 
Klassvinnande valpar normalhår 
4-6   mån  hanar   Jukon av Waltzygården                  4-6    mån   tikar   Filou vom Loosbrockerhaus 
6-9   mån  hanar   Thomsebo Hoover       6-9    mån   tikar   Quattrogårdens Vectra 
9-12 mån  hanar   Mischaland´s Harry Hole                9-12  mån   tikar  Abiaga´s Carma 
 
 
Klassvinnande valpar långhår 
4-6  mån  hanar   Ulvgårdens Qrozz 
6-9  mån  hanar   Ziegerkamp Lakritz                     6-9  mån  tikar   Bixbon´s Elda 
 
Fyra av sju möjliga avelsklasser hanar ställde upp. 
Ingen av fem möjliga avelsklasser tikar ställde upp. 
 
Av fem möjliga uppfödargrupper valpar ställde fyra upp. 
1:a Kennel Ebafarmen, ägare Freddy Flinthage, Sölvesborg 
2:a Kennel Mischaland, ägare Anders och Susanne Eriksson, Örsundsbro 
3:a Kennel Kranichzug, ägare Jari Kurki, Finland 
4:a Kennel Nicole, ägare Ingela Stjernqvist, Tungelsta 
 
I samband med SSM delades SSVV-diplom ut till följande: 
Anemicos Omega, Mischaland´s Hokus-Pokus, Snickarbos Millie, Rothcos Hannie, Thomsebo Hoover  
och Fhelps de Domus Didacus. 
 
Tjänstgörande domare vuxna var Lutz Wischalla och Christoph Ludwig. 
 
Klassvinnande vuxna hundar normalhår 
12-18 mån  hanar   Kranichzug X-man  12-18 mån  tikar   Emindos Darja 
18-24 mån  hanar   Osten Stern Centurion  18-24 mån  tikar   Emindos Camilla 
24 -    mån  hanar   Rothcos Ashan Kahn  24 -    mån  tikar   Bar-Waxan Elycée 
 
Klassvinnande vuxna hundar  långhår 
12-18 mån  hanar   Ulvgårdens Pixel  12-18 mån  tikar   Beathalandets Essie 
18-24 mån  hanar   Thunder Dust´s Nemo  18-24 mån  tikar   Rewyrs Hedwig 
 
Två av sju möjliga avelsklasser hanar ställde upp, en möjlig avelsklass tikar uteblev. 
 
Av tio möjliga uppfödargrupper ställde sex upp vilka placerade sig enligt följande: 
1:a Kennel Mischaland, ägare Anders och Susanne Eriksson, Örsundsbro 
2:a Kennel Sensen Mann, ägare Kim Baggström, Finland 
3:a Kennel Quattrogården, ägare Thomas Larsson och Carina Dahleman, Umeå 
4:a Kennel Bar-Waxan, ägare Eija Wegelius, Finland 
5:a Kennel Kranichzug, ägare Jari Kurki, Finland 
6:a Kennel Ulvgården, ägare Camilla Jansson, Uddevalla 
 
I samband med SSM delades SSV-diplom ut till Hagadahls don Corleone och Gildewangens Akva. 
Pris delades även ut till 2012-års BIR normalhår på officiella utställningar, Rothcos Ashan Kahn 
och BIR långhår på officiella utställningar, Beathalandets Xander. 
Bästa uppfödare även detta räknat från officiella utställningar gick till Kennel Mischaland. 
 
Ett varmt tack till våra huvudsponsorer AGRIA och Royal Canin, men även till Mera Dog, Josera  
och Happy Dog för deras sponsring av olika utställningsklasser. 
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Ag Ungdom 
 
Under året så har det blivit klart att det råder en brist på ungdomar inom klubben, vilket har lett till att årets 
aktiviteter blivit att enbart bistå de lokala verksamheterna, bl.a. så har vi i samarbete med Sk Lövsättra genomfört 
en lydnadskurs på ca 10 tillfällen där ungdomar deltagit till ett kraftigt reducerat pris. Vi vill även passa på att ge en 
eloge till Sk Habo som även i år genomförde Barn och Ungdomsläger i Habo, ett uppskattat och välbesökt 
arrangemang! Tack för att vi fick vara med även i år och vi hoppas på återseende även nästa år! 
 
AGU har även i år varit med på Hundmässan och ansvarat för montern, i år var det ännu fler som hjälpte till under 
helgen och det var välbehövligt då vår monter var mer välbesökt än någonsin! Tack till alla som hjälpte till och till 
våra hundar som tappert hälsade på ca 25 000 personer. 
 
Kontaktpersoner: Jeanette Hedman och Matilda Edblom 
 

Draghundsverksamheten  
 
Under året har det inkommit 3 ansökningar om licens till tävling. 
Något vinterläger blev inte av och på vårt sommarläger hade vi tyvärr bara en schäfer som deltog. 
Vi försöker satsa på våra ungdomar och i Småland finns det nu en grupp som regelbundet träffas och tränar drag. 
Däribland Millan Edman som fick stå på prispallen på barmarks-SM.  
Det säger vi stort grattis till! 
Jag besökte vinter-SM där det skulle vara med två schäfrar men de hade strukit sig i sista stund.  
Dvs inte mycket aktivitet detta år. 
 
Kontaktperson: Annika Kjellberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svenska Schäferhundklubbens centralstyrelse 2014-01-26 
 
 
 

___________________________________  __________________________________ 
Anneli Hultman, ordförande   Reino Oskarsson, vice ordförande 
 
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Nina Prytz, sekreterare   Håkan Hvitman, kassör 
 
 
 
___________________________________ 
Klaus Ostheller, ledamot 
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Cecilia Paulson, suppleant   Tina Fridh, suppleant 
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Valberedningens förslag  
 

Ordförande  Anneli Hultman 1 år Omval 

Vice Ordförande Reino Oskarsson 1 år kvar 

Sekreterare  Cecilia Paulson 2 år Nyval 

Kassör  Veronika Axelsson 1 år Fyllnadsval 

Ledamot  Daniel Strandberg 2 år Nyval 

Suppleant  Tina Fridh  1 år kvar 

Suppleant  Annelie Bergman 2 år Nyval 

Revisor  Anders Carlsson 1 år Omval 

Revisor  Leif Hjelm  1 år Omval 

Revisorsuppleant Diana Ärleborn 1 år Omval 

Revisorsuppleant Marcus Blomqvist 1 år Omval 

 

Valberedningen för 2014 års verksamhet: 
 

Mats Falkeman     Sammankallande 
 
Kattis Ehrlander 
 
Peter Edman 
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Motioner 

Motion 1 
 
AVELSKORNING 

Vid inbjudan av utländsk avelskorningsdomare skall denna inneha SV-auktorisering. 

 

Motivering: För att säkerhetsställa kvaliteten för Svensk Schäferhundklubb och den enskilda 

hundägaren. 

 

Sd Skaraborg 

 

CS avstyrker motionen. 

 

Motivering: Vid årsmötet för 2010 (12/3 2011 i Sollentuna) antogs en motion från Sd Skåne-

Blekinge som hävde beslutet att inte få använda utländska domare vid föreningens 

avelskorningar. Med utländska domare avses domare som är SV-auktoriserade eller SV-

erkända. 

 

CS konstaterar att detta årsmötesbeslut inte är känt ute i landet.  

Distrikt och/eller lokalklubbar måste beakta ovanstående krav när de bjuder in utländska 

domare för att döma avelskorning.  

 

CS uppmanar också Avelskommittén att snarast uppdatera anvisningarna för avelskorningen. 

 

 

 

Motion 2 
 
UHP 
Vad det gäller UHP vill vi att Svensk Schäferhundklubb återtar huvudmannaskapet från SBK. 
 
Motivering: Intresse och deltagarantal har kraftigt minskat under SBK:s huvudmannaskap. 
 
Sd Skaraborg 

 
 

CS avstyrker motionen. 
 
Motivering: UHP är ett officiellt prov under en försöksperiod om tre år och kommer att 
utvärderas under 2014. 
CS kommer att arbeta i motionärens anda och verka för att återta huvudmannaskapet för UHP 
när utvärderingen sker. 
 

 


