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Sammanställning över antalet medlemmar 2017-2023 samt ombud till 
årsmötet/fullmäktigemötet 

 

Distrikt 2017 

/omb 

2018 

/omb 

2019 

/omb 

2020 

/omb 

2021 

/omb 

2022 

/omb 

2023 

/omb 

1. Övre 

Norrland 

 
106/3 

 
99/2 

 

 
99/2            

 
90/2 

 
97/2 

 
110/2 

 
101/2 

2. Mellan-

norrland 

 
55/2 

 
50/2 

 
51/2     

 
56/2 

 
52/2 

 
56/2 

 
56/2 

3. Gävleborg 140/3 129/3 128/3  112/3 99/2 103/2 94/2 

        

5. Närke 63/2 66/2 67/2 68/2 50/2 51/2 62/2 

6. Västman-

land 

 
94/2 

 
79/2 

 
67/2 

 
84/2 

 
91/2 

 
94/2 

 
93/2 

7. Sörmland   127/3 108/3 104/3 97/2 105/2 93/2 91/2 

8. Stockholm 332/5 306/5 301/5 283/4 283/3 317/4 257/3 

9. Östergöt-

land 

 
67/2 

 
82/2 

 
93/2 

 
93/2 

 
93/2 

 
75/2 

 
80/2 

10. Västra 351/5 347/5 351/5 323/5 337/4 341/4 374/4 

        

12. Skaraborg 67/2 80/2 80/2 74/2 64/2 57/2 62/2 

13. Småland 201/4 191/3 185/3 161/3 169/2 179/2 175/2 

14. Skåne-

Blekinge 

 
371/5 

 
337/5 

 
347/5 

 
359/5 

 
345/4 

 
360/4 

 
368/4 

15. Gotland 38/2 30/2 31/2 32/2 34/2 41/2 39/2 

16. Värmland 111/3 103/3 100/2 91/2 91/2 89/2 96/2 

Antal medlemmar 31/12–2021 1 966 inkl 1 utlandsmedlem  

Antal medlemmar 31/12–2022 1 950 inkl 2 utlandsmedlemmar  
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Dagordning  
 

1.  Mötets öppnande 
 

2.  Fastställande av röstlängd 
 

3.  Val av mötesordförande 
 

4.  Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 
 

5.  Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordförande ska justera protokollet 
 

6.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt  
§ 7 moment 6 i rasklubbsstadgarna 
 

7.  Fråga om fullmäktige/årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
 

8.  Fastställande av dagordning 
 

9.  Genomgång av 2022 års  
a. verksamhetsberättelser, inklusive rapport om uppfyllande 

av mål samt uppdrag från föregående fullmäktige,  
b. balans- och resultaträkningar samt  
c. revisorernas berättelser  

 
10.  Fastställande av  

a. balans- och resultaträkning för 2022 samt beslut om 
disposition av vinst eller förlust 
 

11.  Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen  
a. avseende 2022 

 
12.  Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål/verksamhetsplan 2023 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt 

preliminär rambudget för det närmast följande 
verksamhetsåret 

c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande 
verksamhetsår och 

d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen 
har bedömt kan ge konsekvenser förverksamhet eller 
ekonomi. 
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13. Beslut i ärenden enligt punkt 12

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda
mål

15. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om
suppleanters tjänstgöringsordning

a. Ordförande (nyval)
b. Sekreterare (nyval)
c. Ordinarie ledamot (nyval)
d. 2:e suppleant (nyval)

1 år 
2 år 
2 år 
2 år 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9
a. Revisor sammankallande
b. Revisor
c. Revisor suppleant

1 år 
1 år 
1 år 

17. Val av valberedning enligt § 10
a. 1 ledamot sammankallande
b. 1 ledamot

1 år 
2 år 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 och 15–17

19. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner
som inte behandlats under punkt 13

20. Väcks vid fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns
medtaget på dagordningen kan, om fullmäktige så beslutar,
ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut

21. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse för Svenska 

Schäferhundklubben 2022  
 

Styrelsen för Svenska Schäferhundklubben, SBK:s rasklubb för tysk 
schäferhund, avger härmed följande verksamhetsberättelse omfattande 
tiden 2022-01-01 – 2022-12-31. 

Centralstyrelsen 
Ordinarie ledamöter 

Gerd Möllers ordförande  
Peter Schorling vice ordförande 
Ann-Kristin Munter sekreterare  
Anna-Karin Odheim kassör 
Rolf Karlsson ledamot, tillika vice kassör 

 
Suppleanter  

Cecilia Ramberg 1:e suppleant, avgick 26 maj 2022 
Cecilia Möllergren * 1:e suppleant 
Victoria Odheim Gustafsson 2:e suppleant 

 

Revisorer 
Mats Eliasson  ordinarie revisor, sammankallande 

avgick den 19 mars 2022 
Sofie Dahlgren* ordinarie revisor, sammankallande 
Per Nilsson* ordinarie revisor 
Mats Eliasson* revisorssuppleant 

  
Valberedning  
Jessica Hallin* Sammankallande 
Lilli-Ann Häggström*  
Marie-Louise Ekelund   

 
*Valda vid extra fullmäktigemöte den 6 september 2022 
 
 Kommittéer 
 sammankallande 
Avelskommittén  Daniel Strandberg  
PR/Info kommittén vakant 
Prov-, tävlings- och 
utbildningskommittén (PTU) 

Mikael Lagnevik, fram till 10 
oktober 2022 
Christer Häggström, utsedd 30 
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november (protokoll 12-2022) 
Ungdomskommittén Adjungerad Felicia Kristensson 
Uppfödarkommittén Margareta Eliasson 
Utställningskommittén Lena Sönnerqvist 

 
Övriga ansvarsområden 
AU ordförande/ sekreterare 
Adjungerade till CS Mariella Schorling från den 30 

november 2022(protokoll 12-2022) 
Webbmaster  Extern webbmaster via avtal 
Kansli Magret Selander fram till 31 juli 

2022 
Mariella Schorling från den 30 
november (protokoll 12-2022) 

MH/MT avels- och mentalkommittéerna 
AK avelskommittén 
WUSV-VM PTU-kommittén 
Sd ansvarig Rolf Karlsson  
Draghundsverksamheten  Cilla Öhrström  

 

Representation 
Dansk Huvudutställning Margaretha Eliasson 
Norsk huvudutställning Tonje Nilsen 
Finsk huvudutställning Linda Eriksson 
WUSV-möte Peter Schorling 
WUSV-VM möte Mikael Lagnevik 
SBK-kongressen Gerd Möllers 
SBK:s RAS/RUS konferens Reino Oskarsson 
SBK:s organisationskonferens Gerd Möllers 

 
 
Organisation 
Svenska Schäferhundklubben är organisatoriskt en av flera rasklubbar 
direkt underställda Svenska Brukshundklubben. Svenska 
Schäferhundklubbens högsta beslutande organ är årsmötet och dess 
verkställande och förvaltande organ är centralstyrelsen (CS) med uppgift att 
leda och fördela arbetet i klubben.  
De flesta sakfrågor handläggs av kommittéer och arbetsgrupper för att, när 
så krävs, beslutas i CS. 
 

Styrelsens arbete och organisation under året 
Eftersom det vid ordinarie årsmöte/fullmäktigemöte i mars 2022 inte kunde 
väljas revisorer och fullständig valberedning hölls ett extra fullmäktigemöte 
den 6 september 2022 då de vakanta platserna samt en uppkommen vakant 
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suppleantplats kunde besättas. 
 
Under inledningen av året gick kommittéer och CS ledamöter igenom 
samtliga flikar i Infopärmen, som finns på hemsidan, och uppdaterade allt 
material. 
 
CS har också under första delen av verksamhetsåret gått igenom 
arbetsbeskrivning, arbetsuppgifter och budget tillsammans med samtliga 
kommittéer, varvid avstämning av uppnådda och kommande mål med 
kommittéernas verksamhet diskuterades. 
 
Distriktsindelning 
 
Under 2021 hade klubben genomfört ett omfattande dialogarbete med 
samtliga distrikts företrädare i frågan om antalet distrikt. CS hade vidare 
under inledningen av verksamhetsåret 2022 överläggningar med SBK och 
SKK angående vilka formella möjligheter klubben har att själv – genom CS – 
besluta om distrikts-/regionindelningen. Det stod då helt klart att CS inte 
har mandat att genomföra några ändringar beträffande distrikten. Samtliga 
distrikt, liksom alla lokalklubbar, inom Svenska Schäferhundklubben är 
egna juridiska personer. Detta innebär att det är medlemmarna i varje 
förening som exklusivt äger frågan om sin existens eller eventuella 
sammanläggning med annan förening. Sammanläggning av distrikt till större 
enheter kan därför endast ske på frivillig väg. I och med detta avbröt CS alla 
ansträngningar att föra samman distrikten till större och mer ändamåls-
enliga enheter. 
 
Arbetsformer och intern information 
 
Inom CS har det under 2020-2022 pågått ett arbete att förändra 
arbetsformerna för CS och den interna kommunikationen inom klubben i 
stort. 
 
Som redogörs för nedan har klubbens interna handlingar gjorts tillgängliga 
för klubbfunktionärer genom en molntjänst. 
 
CS har vidare upprättat en informationskanal för distrikts- och 
lokalklubbsfunktionärer på hemsidan. Här finns aktuell information snabbt 
tillgänglig. 
 
 
Kansli, stor förändring 
Klubben har under många år haft ett bemannat kansli dit samtliga 
handlingar koncentrerats och som under lång tid även ensam hanterat 
klubbens enda kanal för inkommande handlingar, dvs klubbens mailadress 
info@schaferhundklubben.se. Kansliet har även tidigare skött all hantering 
av medlemmar och uppgifter om medlemmar. 

mailto:info@schaferhundklubben.se
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Denna ordning försvårade den interna kommunikationen i klubben. 
Kommittéernas utbyte av information om varandras verksamhet blev 
omständligare. Den som ville hitta tidigare handlingar rörande klubbens 
verksamhet fick begära dessa via kansliet. Det hade därför redan under 
tidigare verksamhetsår beslutats inom CS att klubbens gemensamma 
dokument skulle hanteras och sparas digitalt i en molntjänst som klubben 
innehar licensen till och som samtliga centrala funktionärer skulle ha 
tillgång till. Detta genomfördes i samband med att 2022 års CS tillträdde.  
 
Klubbens aktuella och arkiverade handlingar förvaras nu i OneDrive med 
undantag av det som av arkivskäl behöver sparas på papper. Samtliga 
förtroendevalda samt alla centrala funktionärer i klubben har 
tillgång/läsbehörighet till samtliga handlingar (utom eventuella 
sekretessmarkerade). 
 
CS har vidare fattat principbeslutet att inkommande post samt frågor 
rörande medlemskap ska hanteras av förtroendevalda i klubben. CS har 
därför beslutat att klubbens officiella mailadress, 
info@schaferhundklubben.se skall handhas av klubbens sekreterare, med 
läsbehörighet för ordföranden, samt utsett kassören och en 
ledamot/suppleant till medlemsansvariga. 
 
I samband med dessa förändringar beslöt CS att säga upp avtalet om 
kontorshyra som tecknats med klubbens kanslist, Magret Selander, per den 
1 maj 2022. Magret Selander förklarade då att hon inte längre stod till 
förfogande som kanslist på ideell basis och avslutade sin tjänstgöring i och 
med utgången av juli samma år. Äldre arkiv som förvarats i Romelanda 
kommer att arkiveras på Föreningsarkivet i Örebro, där klubbens handlingar 
fram till ca 2011 finns. Nyare arkiverade handlingar förvaras -förutom i 
klubbens OneDrive - hos ordföranden samt hos sammankallanden i 
respektive kommitté. 
 
 
Medlemmar 
Under detta verksamhetsår har SBK bytt medlemssystem, från Medlem 
Online till Membersite. Distrikt och lokalklubbar har i och med detta fått 
möjlighet till egen tillgång/behörighet till Membersite. 
 
Det nya systemet har emellertid inte fungerat klanderfritt. Dels har det varit 
de svårigheter ett nytt system innebär, dels har påminnelser om ny 
medlemsavgift inte fungerat. Detta har med alla sannolikhet inneburit ett 
förhållandevis stort medlemstapp för klubben. 
 
 
Tävlingsböcker 
Klubben har haft ett lager av tävlingsböcker som nu är på upphällningen. En 
översyn av utseende och innehåll är beslutad. Det finns även beslut på ett 

mailto:info@schaferhundklubben.se
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lägre pris per tävlingsbok för medlemmar. 
 
 
Organisationskonferens  
Klubben har genomfört en organisationskonferens under temat ’Hur går vi 
framåt i klubben’ under hösten 2022. Inledningsvis var den tänkt att 
genomföras fysiskt, men på grund av allt för få anmälningar beslöt CS att 
den skulle hållas digitalt den 13 november 2022. Det som var nytt för året 
var att alla medlemmar i klubben bjöds in. Några medlemmar hörsammade 
detta och det blev en konstruktiv och bra diskussion. 
 
 
Möten 
CS har under verksamhetsåret haft elva protokollförda styrelsemöten, varav 
två varit fysiska möten och övriga via zoom. Därtill har förekommit ett CS-
beslut per capsulam som protokollförts. 
 
Vid samtliga möten har alla kommittéers sammankallande varit inbjudna. 
 

Ekonomi 
Angående ekonomin hänvisas till separat redovisning av resultat- och 
balansräkning. 
 
Ny kanslifunktion 
Klubben har efter ansökningsförfarande tillsatt ny kanslifunktion. Denna 
utförs av Mariella Schorling på ideell basis. 
  
 
SSM 
SSM Utställning har genomförts den 28-31 juli 2022 på Tånga Hed. 
 
Sk Romelanda har arrangerat SSM Bruks den 4-5 juni 2022 i Kungälv och 
SSM Specialsök den 10-11 september 2022 i Vänersborg. 
 
Arrangör av 2022 års SSM IGP har varit Sk Köping, orgnr 802538-2337. 
Tävlingen har anordnats i Köping. 
 
 
RAS 
Klubbens RAS-dokument, som förankrats hos medlemmarna under hösten 
2021, lämnades in till SBK under första delen av våren och godkändes av 
SKK under augusti 2022. 
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Medlemsblad, hemsidan och sociala medier 
Under året har ett antal nyhetsbrev skickats ut till samtliga medlemmar.  
 
Klubben har aktuella konton på Facebook och på Instagram.  
 
Klubben planerar att under februari 2023 ge ut en papperstidning med en 
kavalkad av de arrangemang som anordnades under 2022. 
 
 
Draghundsverksamheten 
Draghundsverksamheten är en del i vår verksamhet som är konstant, främst 
bland våra ungdomar, licenserna har inte ökat för året men är bestående 
och sköts fortfarande av Cilla Öhrström. 
 
 
Ungdomsverksamhet 
Under 2022 följde CS upp det ungdomsläger som ordnades under hösten 
2021 med att tillsätta en ny ungdomskommitté som har till uppgift att 
arbeta med klubbens ungdomsfrågor, uppmuntra ungdomars tävlande, 
planera läger och aktiviteter för att bygga en gemenskap mellan alla barn 
och ungdomar med schäferintresse. 
 
Ungdomskommittén består av: 
Felicia Kristensson, adjungerad sammankallande 
Nathalie Olsson 
Tammi Lindskog 
mail: ungdom@schaferhundklubben.se 

 

Distrikt och lokalklubbar 
Distrikt 

Sd Stockholm 

Enligt en skrivelse, INK 74-2022, som CS fått från Sd Stockholm har man på 
ordinarie årsmöte 2022 fattat beslut om att lägga ned distriktet. Vid ett 
uppföljande medlemsmöte i april 2022 erhölls inte erforderlig majoritet för 
att lägga ned distriktet varför beslutet inte kunde fullföljas. Enligt uppgift 
hade tidigare vald styrelse, valberedning och revisorer lämnat sina uppdrag i 
distriktet. Trots detta valdes inte någon interimsstyrelse på mötet i april 
utan frågan överlämnades till CS.  
 
Sd Stockholm är, liksom alla distrikt inom Svenska Schäferhundklubben, en 
egen juridisk person där högsta beslutande organ är medlemsmötet, dvs 
distriktet styrs av sina medlemmar och är en autonom enhet. Detta innebär 
att CS inte har någon beslutanderätt rörande Sd Stockholm i annan form än 

mailto:ungdom@schaferhundklubben.se
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rätt att påkalla medlemsmöte. En förutsättning för ett sådant medlemsmöte 
var emellertid att de tidigare förtroendevalda funktionärerna inom distriktet 
redovisade distriktets handlingar och räkenskaper.  
 
CS har under hösten 2022 försökt att komma i kontakt med de tidigare 
företrädarna utan framgång. Detta lyckades först sedan några medlemmar 
inom distriktet engagerat sig i frågan och begärt att handlingarna ska 
redovisas till medlemmarna och CS. Avsikten är att, med praktisk hjälp från 
CS, sammankalla ett medlemsmöte för att välja interimsstyrelse. 
 
En ny styrelse skulle kunna få till uppgift att överväga huruvida distriktet 
ska fortsätta som distrikt alternativt utreda vidare en eventuell 
sammanläggning med annat distrikt.  CS vill poängtera att det sistnämnda 
alternativet kräver att man tar ställning till vad som ska hända med 
befintliga lokalklubbar, vilken annan distriktstillhörighet medlemmar inom 
Sd Stockholm ska tillhöra, hur ska eventuella tillgångar och skulder 
avvecklas och vad ska hända med ett eventuellt överskott. 
 

Sd Sörmland 

Även inom Sd Sörmland har det förekommit diskussioner om att förändra 
distriktet. 
 

Ny distriktsindelning 

Som CS redogjort för ovan har alla ansträngningar med att förbättra 
klubbens organisation på distriktsnivå genom sammanläggning av distrikt 
upphört. Eventuella initiativ till detta får initieras från distrikten själva. 
 

Lokalklubbar 

Sk Hässle 

Under inledningen av året pågick viss skriftväxling avseende Sk Hässles 
verksamhet såväl med nya företrädare för Sk Hässle som med Hässleholms 
kommun. Detta ärende har slutredovisats under våren till SBK och SKK. 
 
Sk Köping 

CS beslutade i januari 2022 att godkänna Sk Köping som ny lokalklubb. 
Handlingar om detta har skickats in till SBK. I klubbens kontakter med SBK 
angående detta har det tydliggjorts att det finns en missöverensstämmelse 
mellan rasklubbens stadgar och SBKs centrala stadgar. I de överordnade 
stadgarna framgår att det är SBKs förbundsstyrelse som beslutar om 
inrättandet av bl.a. lokalklubbar inom Svenska Schäferhundklubben. Något 
sådant beslut om blivande Sk Köping har SBK inte fattat.  
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Arbetet i kommittéerna under året 
Under CS sammanträde i juni 2022 fastställdes kommittéernas 
arbetsbeskrivningar, arbetsuppgifter och eventuell delegation.  
 
 
Kommittéernas verksamhetsberättelser 

Avelskommittén 

Kommittén har bestått av följande ledamöter: 
Daniel Strandberg, sammankallande  
Magnus Engström 
Torsten Håkansson 
Mats Höglund 
Patrik Blomqvist 
 
Mentalsektion: (protokoll 3-2022) 
Reino Oskarsson 
Christin Gidlöv 
Birgitta Johansson 
Elisabeth Oskarsson 
 
Samordning: 
Mikael Lagnevik/Christer Häggström, representant från PTU-kommittén 
Connie Pilgram (del av året), representant från uppfödarkommittén 
Lena Sönnerqvist, representant från utställningskommittén 
 
 
Kommittén har haft ett antal digitala/telefonmöten.  
 
Sammankallanden har deltagit på samordningsmöten och övriga möten som CS 
kallat till samt rapporterat kommitténs verksamhet vid varje CS-sammanträde. 
Kommitténs ledamot i mentalsektionen, Reino Oskarsson, har för klubbens 
räkning deltagit i SBKs RAS/RUS-konferens 26-27 november 2022. 
 
Kommittén har slutjusterat RAS-dokumentet som godkänts av SKK under året, 
avgett yttranden avseende skrivelser, dispensansökningar m.m. 
 
Kommittén har omarbetat utseendet på intyget för den internationella 
korningen. 
 
Kommittén har vidare sammanställt SRD-rapporter för 2021 med yttrande till 
SKK om att tysk schäferhund bör avföras från SRD-listan, UTG 19-2022. 
 
Kommittén har anordnat konferens för klubbens specialdomare i Jönköping den 
5-6 november 2022. 
 
Kommittén har närvarat vid uppfödarkommitténs uppfödarkonferens i 
Jönköping den 15-16 oktober 2022 samt haft kontakter med norska och danska 
Schäferhundsklubbar för nordisk samverkan. 
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Kommittén har vidare möjliggjort för två svenska domare att komma med på en 
dansk utbildning till beskrivare för wesenstest 26-27 november 2022. 
 

Mentalsektionen 

Under året har det gått ut kallelse på hemsidan vid två tillfällen med 
erbjudande om utbildning av figuranter, testledare och beskrivare. Ingen av 
lokalklubbarna i Sverige har hört av sig. 
 
Mentalsektionen har planerat att bygga minst tre MT-banor, vilket är 
nödvändigt. Det har kommit en förfrågan om en bana i Skåne, vilken ska 
genomföras under år 2023. Under året har vi fått tre MT-domare utbildade 
via en SBK-kurs, som Sk Romelanda stod som arrangörer för, där det totalt 
utbildades femton personer och tio blev godkända.  
 
Schäferhundklubben deltog med en representant från mentalsektionen på 
SBKs RAS/RUS-konferens i november 2022, där vi också deltog i 
rasklubbsmötena som bland annat enades om att välja ut en representant i 
SBKs mentalkommitté för att bättre kunna påverka från rasklubbarna. En 
genomgång av den reviderade MT gjordes. Man enades också om att 
rasklubbarna måste arbeta hårdare med mentalbanor och att SBK måste 
utbilda fler MTdomare, som fattas i landet. 
 
Det är av stor vikt att schäferhundklubben arbetar hårdare för mentaliteten 
och ger uppfödarna större möjligheter till MH-beskrivningar och MT-prov.  
 
Mentalsektorn tackar alla ute i landet på våra mentalbanor för ert otroliga 
arbete för schäferhunden, uppfödare och hundägare det är tack vare er som 
klubben kan genomföra detta viktiga arbete. 
 

Mentalstatistik 

MH statistik Schäfer 2022 

Svenska Schäferhundklubben har beskrivit 455 hundar, varav 285 schäfrar 
(62,6%), se nedan tabell. 
Totalt har det beskrivits 1 004 schäfrar år 2022, varav 285 (28%) beskrivits i 
Svenska Schäferhundklubbens regi. 
Företrädaren för mentalitet i Svenska Schäferhundklubben har beskrivit 90 
hundar under 2022, varav hälften är av annan ras än schäfer. Extra 
glädjande är bredden av icke brukshund han beskrivit t.ex. Border Collie, 
Portugisisk Vattenhund, Presa Canario och Stabijhoun. 
  

Arrangör Ort / lokalklubb Ras Antal 
SBK / SCHÄFERDISTRIKT Visby Miniatyrbullterrier 1 
SBK / SCHÄFERDISTRIKT Visby Rottweiler 1 
SBK / SCHÄFERDISTRIKT Visby Tysk Schäferhund 3 
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SBK / SCHÄFERDISTRIKT Visby Summa  5 
SBK / SCHÄFERDISTRIKT 
Summa     5 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Alvesta Australian Shepherd 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Alvesta Belgisk Vallhund/ Malinois 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Alvesta Flatcoated Retriever 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Alvesta Labrador Retriever 2 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Alvesta Pudel, Mellan 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Alvesta Tysk Schäferhund 8 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Alvesta Vit Herdehund 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Alvesta Summa  15 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Bankeryd Australian Shepherd 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Bankeryd Boxer 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Bankeryd Golden Retriever 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Bankeryd Rhodesian Ridgeback 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Bankeryd Tysk Schäferhund 29 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Bankeryd Summa  33 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Eksjö Rottweiler 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Eksjö Tysk Schäferhund 21 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Eksjö Summa  22 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Enköping Tysk Schäferhund 7 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Enköping Summa  7 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors Australian Kelpie 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors Australian Shepherd 5 

SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors 
Belgisk Vallhund/ 
Groenendael 1 

SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors Belgisk Vallhund/ Malinois 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors Border Collie 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors Chodský Pes 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors Dobermann 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors Rottweiler 8 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors Strävhårig Vorsteh 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors Tysk Schäferhund 17 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Hörnefors Summa  37 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Listerby Belgisk Vallhund/ Malinois 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Listerby Tysk Schäferhund 11 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Listerby Summa  12 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Nässjö Brukshun Tysk Schäferhund 7 

SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB 
Nässjö Brukshun 
Summa  7 

SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Australian Kelpie 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Australian Shepherd 3 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Beauceron 8 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Belgisk Vallhund/ Malinois 7 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Border Collie 3 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Boxer 1 
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SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Portugisisk Vattenhund 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Presa Canario 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Riesenschnauzer, Svart 3 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Rottweiler 20 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Stabijhoun 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Tysk Schäferhund 57 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Romelanda Summa  106 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Stehag Dobermann 3 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Stehag Pinscher 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Stehag Rottweiler 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Stehag Tysk Schäferhund 56 

SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Stehag 
Vostotjnoevropejskaja 
Ovtjarka 1 

SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Stehag Summa  62 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Sölvesborg Australian Shepherd 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Sölvesborg Belgisk Vallhund/ Malinois 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Sölvesborg Berger Picard 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Sölvesborg Grand Danois 2 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Sölvesborg Rottweiler 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Sölvesborg Tysk Schäferhund 15 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Sölvesborg Summa  21 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Airedaleterrier 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Australian Kelpie 9 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Australian Shepherd 6 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Belgisk Vallhund/ Malinois 4 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Border Collie 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Borzoi 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Boxer 2 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Briard 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Chodský Pes 6 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Dobermann 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Golden Retriever 28 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Labrador Retriever 2 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Leonberger 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Riesenschnauzer, Svart 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Rottweiler 6 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Tysk Schäferhund 49 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Vit Herdehund 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Summa  120 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Örebro Belgisk Vallhund/ Malinois 2 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Örebro Rottweiler 1 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Örebro Tysk Schäferhund 5 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB Örebro Summa  8 
SBK / SCHÄFERHUNDKLUBB 
Summa     450 
Totalsumma     455 
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MT-2007 statistik Schäfer år 2022 

Sk Uddevalla har testat 74 hundar varav 14 schäfrar (18,9%), se nedan 
tabell med rasfördelning. 
Totalt har det testats 220 schäfrar år 2022, varav 14 (6,3%) beskrivits i Sk 
Uddevallas regi. 
Konstateras, SK Uddevalla har MT:at förhållandevis litet antal av den egna 
rasen. 
 

Arrangör 
Ort / 
lokalklubb Ras Antal 

SBK / 
SCHÄFERHUNDKLUBB Uddevalla Airedaleterrier 2 
   Australian Kelpie 4 
   Australian Shepherd 8 
   Belgisk Vallhund/ Malinois 2 
   Belgisk Vallhund/ Tervueren 2 
   Boxer 10 
   Chodský Pes 2 
   Hovawart 2 
   Pinscher 16 
   Rottweiler 12 
   Tysk Schäferhund 14 
Totalsumma     74 

 

MT 2017 Schäfer 

Under året har 33 st schäferhundar genomgått MT 2017 i Romelanda. 
 

Prov-, tävling- och utbildningskommittén, PTU 

Kommittén har bestått av följande ledamöter: 
Mikael Lagnevik, fram till oktober 2022 därefter 
Christer Häggström, ny sammankallande 
Monica Holmgren 
Tina Fridh 
Thomas Fröding 
Franz Herdy, ny medlem i kommittén 
 
 
Kommittén har under året haft 8 möten över telefon samt via Teams. 
Under året har tre SSM genomförts 
 
SSM Svensk Bruks 4-5/6 Sk Romelanda Elit spår och skydd 
 
SSM IGP 12-14/8 i Köping arrangör Sk Köping 
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SSM Specialsök 10-11/9 Sk Romelanda 
 
Inför SSM IGP så hade vi en utannonserad figurantuttagning men då 
uppslutningen endast bestod av fyra anmälda så valde vi att ställa in 
figurantuttagningen och genomföra den i samband med tävlingen. Då en av 
de anmälda lämnade återbud av personliga skäl och en fick förhinder på 
grund av jobb, beslutade skyddsdomarna Robert Jönsson och Tony Popper 
att Fredrik Wennbom går den första delen och Patrik Sturk andra delen av 
skyddsprogrammet. Joel Strömberg var reserv. 
 
SSM IGP dömdes av tre svenska domare och tre utländska domare.  
Grupp A (spår) dömdes av Hampus Stavem och den norska domaren Terje 
Hammerseng.  
Grupp B dömdes av Fredrik Steen och den danska domaren Erik S. 
Ahrends.  
Grupp C dömdes av Robert Jönsson och den finske domaren Tony Poppers. 
Mästerskapet vanns av Thorvald Steinsson med Denzel del Camino Duro 
 
WUSV-VM IGP hölls i Randers Danmark.  
Det svenska laget bestod av  
Lagledare Helene Svedberg  
Thorvald Steinsson med Denzel del Camino Duro 
Jens Broström med Red Cherry´s Pippi 
Anna Björk med Catch me if you can vom Haus Vax 
Eva Köhlström med Imzedrif´s Joline 
Jan Nylin med Försvarsmaktens Latto 
 
Eftersom VM gick så nära som Danmark beslutade laget gemensamt att 
frångå den tidigare modellen att varje deltagare skulle samla ihop 20 000 kr 
i sponsorintäkter och istället betala sina egna resor samt uppehälle samt  
gemensamt dela på lagledarens kostnad. 
 
Rickard Palmén med Gråmanns Ägir blev Svensk Universalsegrare 2022 och 
därmed kvalificerade de till WUSV Universalsieger i Schweiz. 
 
Våra lokalklubbar har varit flitiga och anordnat ett flertal prov under året. 
 
När det gäller utbildning så har den legat nere under 2022 eftersom dom 
som ingick i utbildningskommittén innan sammanslagningen 2021 avgick 
förutom Thomas Fröding.  
 
Det har varit oss övermäktigt att genomföra deras vision av utbildningen.  
 
Därför vill vi ha en separat utbildningsdel antingen som en del i kommittén 
eller en separat kommitté. 
 
Vi ser fram emot ett fantastiskt schäferår 2023 där vi kan träffas för att 
träna, tävla och utbilda våra schäfrar tillsammans. Det kommer att 
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arrangeras SSM Bruks, SSM IGP och SSM Specialsök samt att det kommer 
att bli ett schäferläger och det planeras för en domarkonferens för våra IGP 
domare med utbildningsvakt från SV.  
 
 
Uppfödarkommittén  

Kommittén har bestått av  
 
Sammankallande  
Margaretha Eliasson  
 
Ledamöter   
Laila Sundin  
Larsa Nielsen 
Constanze Pilgram (avgått under hösten) 
Emilia Dahlberg 
   
Verksamheten  
Kommittén har haft 8 st möten under 2022 (inkl. zoom- och telefonmöte) 
 
Kommittén har även haft ett informations möte den 23/6 där det var ca 20 
deltagare.  
Det har gjorts ett utskick till 306 st Schäferuppfödare (medlemmar och icke 
medlemmar i Schäferhundklubben)  
 
Vi har haft 3 st föreläsningar under våren 2022 via zoom 
17/1  Ärftliga sjukdomar på Schäfern 
3/2    Genetik 1  
24/2  Genetik 2 
 
Vi hade ett föreläsning med Robert Jönsson planerad till den 9/4  “Riktad 
Avel” men denna fick tyvärr ställas in pga endast 1 anmäld. 
Det var även inplanerat ett zoommöte med en jurist Therese Holmqvist 
angående “Djuridik”, konsumentköplagens nya regler, men detta blev inställt 
pga att SKK gick ut med ett gratis webinarium på samma datum. 
 
Det har gjorts 4 st nyhetsutskick till medlemmarna i uppfödargruppen.  
 
Vi har även öppnat en sida på FB “Uppfödargruppen i Svenska 
Schäferhundklubben” där vi lägger in allt vi gör för att synas och ingen kan 
kommentera på denna sida. Ett rent informativt flöde! 
  
Medlemmar  

Under året 2022 har det varit 18 st uppfödare som medlemmar i 
Uppfödargruppen.  
  



22 
 

Kommunikation  

Kommittén har arbetat med att försöka få till utbildningar men det har varit 
svårt att få uppfödarna med oss. 
Ställt frågan i gruppen, ej fått svar. 
Vid uppfödarmötet den 23/6 efterlystes en konferens med ALLA uppfödare, 
vilket också blivit genomför den 15/10 med 24 anmälda. Där vi fått input 
och kommer att jobba vidare med detta under 2023. 
 
 
Utställningskommittén 

Den centrala utställningskommittén, CUK, har under året bestått av Ingrid 
Hansson, Laila Sundin, Anna-Lena Håkansson, Dennis Möllergren, Mariella 
Schorling och Lena Sönnerqvist. I maj lämnade Ingrid Hansson och i 
september lämnade Mariella Schorling kommittén.  
 
Pandemin och läget i omvärlden har under detta år påverkat 
utställningsverksamheten. Tre utställningar ställdes in på egen begäran av 
arrangören.  
 
I maj månad genomfördes en arbetshelg med hela kommittén där fokus var 
de nya reglerna inför SSM och även våra specialutställningar. Kommittén 
har under året även haft 6 st zoom-möten.    
  
SSM i Vårgårda genomfördes med Daniel Strandberg som general på ett 
mycket bra sätt och med många positiva kommentarer från utställare.  
 
I nedanstående tabell redovisas endast de två senaste årens utställningar, 
tyvärr har en officiell utställning inte redovisats varför den inte finns med. 
 

                  2022                                          2021                                         

 antal utst. 
              

antal anm. 
          

antal delt. 
           

antal utst. antal anm.. 
          

antal delt. 
          

Spec. utst  6 281     156       6   260   215 
Valp utst. 6   107   96       6   154   138  
Off. utst. 2 29   28    
SSM vux. 0 142 140    
SSM valp. 0 107 90    
Totalt 8  666 510 2  404   353 

 
Vid årets utställningar har man endast vid två tillfällen rapporterat att man 
arrangerat Barn med hund, totalt sex deltagare. 
 

 



23 
 

 

……………………… 

Gerd Möllers 

 

…………………….. 

Peter Schorling 

……………………… 

Ann-Kristin Munter 

 

…………………….. 

Anna-Karin Odheim 

……………………… 

Rolf Karlsson 

 

…………………… 

Vicki Odheim Gustafsson 

……………………… 

Cecilia Möllergren 
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Valberedningens förslag 
 
Valberedningen har den 15 december meddelat samtliga distrikt att man 
inte kan presentera förslag för val vid kommande årsmöte. 
 
Valberedningen har inbjudit samtliga distrikt till möte den 8 januari 2023. 
 
Vid utgången av 15 januari 2023 har valberedningen meddelat att det finns 
valbara kandidater till samtliga vakanta platser i CS men att det inte lyckats 
med att få fram förslag till ny ordförande. Valberedningen har därför enligt 
uppgift ansökt om förlängd nomineringsperiod hos SBK/FS. 
 
SBK/FS har beviljat förlängd nomineringsperiod enligt följande: 
2023-01-27-2023-02-05 Valberedningen utökade nomineringsperiod 
2023-02-06-2023-02-19 Distriktens utökade nomineringsperiod. 
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Motioner 
 
Motion 1, Sd Västra 
Sd Västra anser att ”uppfödargruppen” ska vara öppen för alla uppfödare 
som är medlemmar i rasklubben utan att det innebär en extra 
medlemsavgift. Som uppfödare i rasklubben borde man per automatik vara 
en medlem i uppfödargruppen.  
 
Det är av yttersta vikt för vår ras att alla uppfödare får hjälp och arbetar för 
rasens bästa. Samtliga uppfödare i rasklubben bör får ta del av kommitténs 
arbete med föreläsningar, nyhetsbrev osv. och att kommitténs arbete inte 
enbart ska formas utifrån viktiga frågor från betalande uppfödare. En riktlinje 
inom rasklubben, som vi uppfattat det, är att vi ska arbeta för inkluderande 
och inte exkluderande – att skapa en ”klubb i klubben” som innebär att man 
enbart är medlem genom ytterligare avgift anser vi är att exkludera 
medlemmar och gynnar inte vår rasklubb.  
 

CS yttrande: CS avstyrker motionen.  
 
Detta är inte en fråga som bör beslutas av årsmötet. Överväganden rörande 
dessa frågor bör göras av CS i samråd med de centrala kommittéerna. 
 
Bakgrunden till uppfödargruppen är följande 

Det har under lång tid ifrågasatts att klubben inte gör något för sina 
uppfödare. Efter organisationskonferensen i november 2019 bildade CS 
därför en arbetsgrupp för att utreda frågan om kennelmedlemskap. 
Arbetsgruppen föreslog inrättandet av det som idag benämns 
uppfödarkommittén och uppfödargruppen. CS biföll förslaget genom beslut i 
februari 2021, § 30 prot 2-2021. 
 
Avsikten var att framhålla och promota de uppfödare inom klubben som 
följer högre krav i sitt avelsarbete än vad SKKs registreringsregler anger. Ett 
annat syfte var att ge uppfödarna incitament till att anpassa sitt avelsarbete 
till de nya avelsanvisningar som klubben arbetade fram och skrev in i det 
nyligen godkända RAS-dokumentet. Klubben har tidigare inte haft några 
uttalade egna avelsrekommendationer. 
 
Konstruktionen är att uppfödaren ingår ett frivilligt avtal där uppfödaren 
åtar sig att följa de avelsanvisningar som uppfödarkommittén och CS 
beslutar om år från år. Vägledande för avtalsinnehållet är 
avelsrekommendationerna i RAS-dokumentet. 
 
I gengäld erbjuder klubben anslutna uppfödare utbildning, viss fri 
annonsering, rabatter, tillåtelse att erbjuda sina valpköpare ett gratis första 
medlemsår i klubben, valpfolder etc. Att få förekomma på klubbens hemsida 
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som en ansvarsfull uppfödare som följer klubbens avelsanvisningar borde 
vara förmånligt för en uppfödare och att inte bara vara en som har betalat 
sin annonsplats. 
 
Uppfödargruppen är alltså ett led i det påverkansarbete som klubben ville 
bedriva i förhållande till uppfödare av tysk schäferhund för att på en generell 
basis åstadkomma förbättringar inom vissa områden av rasen. 
 
Det är också viktigt att påpeka att klubbens inställning i avelsfrågor ska 
avgöras utifrån ett helhetsperspektiv med rasens bästa som utgångspunkt. 
Det är avelskommittén som ska ansvara för de rasspecifika avelsanvisningar 
som klubben vill ska gälla. I dessa frågor ska uppfödarkommittén och 
uppfödargruppen vara en viktig diskussionspartner, men det är inte tänkt 
att minska det inflytande som enskilda hundägare, i sin egenskap av 
medlem i Schäferhundklubben, har på avelsfrågor. Eller på motsvarande 
sätt ge uppfödare exklusivt inflytande på avelsfrågor. 
 
Om motionen i sak 

När det gäller ’den extra medlemsavgiften’ kan följande noteras. 
Enligt stadgarna kan endast ’enskild fysisk person’ bli medlem i Svenska 
Schäferhundklubben. Klubben kan alltså i sig inte organisera uppfödare i 
dess egenskap av uppfödare utan endast som ’enskild fysisk person’. Vi är 
alltså inte någon form av branschorganisation för uppfödare. Av rättviseskäl 
gentemot övriga medlemmar fanns ingen avsikt att ekonomiskt gynna 
uppfödare – som i de flesta fall får betraktas som näringsidkare – på 
bekostnad av enskilda hundägare. Det var motivet för att sträva efter att 
uppfödargruppen på sikt skulle vara självfinansierad. 
 
När det gäller att motionären anger att samtliga uppfödare bör få ta del av 
kommitténs arbete med föreläsningar etc har dessa varit öppna för alla 
medlemmar såväl hundägare som uppfödare, även de som inte varit med i 
uppfödargruppen, men då mot en mindre avgift. 
 
När motionären anför att en ’klubb i klubben’ skulle exkludera 
medlemmar framstår detta som ologiskt. Uppfödargruppen är öppen för alla 
uppfödare som frivilligt åtar sig att följa något högre krav i sitt avelsarbete än 
vad SKKs registreringsregler anger.  I gengäld erbjuder klubben generösa 
förmåner, se ovan. Allt detta för att på ett positivt sätt påverka våra 
uppfödare att sträva efter striktare ramar för sitt avelsarbete. Skulle alla 
uppfödare ’tvångsanslutas’ till uppfödargruppen skulle detta innebära dels 
att klubben missar ett viktigt styrmedel när det gäller avelsarbetet inom 
rasen, dels att alla uppfödare i klubben för närvarande skulle behöva beakta 
förbudet inom WUSV om att inte korsa hundar från avelsbaserna normalhår 
respektive långhår, vilket inom SV betraktas som blandrasavel. Klubben är 
väl medveten om att det inte finns något uttryckligt förbud mot sådan avel 
inom FCI, vilket innebär att vi fn inte kan ålägga våra medlemmar detta. 
Men de uppfödare som vill följa rasstandarden kan åta sig detta genom att 
teckna avtal med uppfödargruppen. 
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Motion 2. Sk Romelanda  
 
Sk Romelanda anser att Svenska Schäferhundklubben ska arbeta för att 
hundar som ska användas i aveln SKA ha titeln korad.  
 
Det finns uppfödare som bedriver avel som inte strävar mot RAS och där man 
enbart lutar sig mot att MH är utförd, om man istället är kritisk i avelsurvalet 
med en godkänd MT så motarbetar man en dålig avel och förhindrar ett antal 
dåliga kullar med oseriösa uppfödare. Genom att enbart använda hundar i 
aveln som innehar titeln Korad får uppfödarna bättre förutsättningar att 
arbeta med rasens utveckling och valpköparna får bättre förutsättning för en 
frisk och hållbar hund. 
 
Sd Västra har tillstyrkt motionen. 
 

CS yttrande: CS avstyrker motionen.  
 
Detta är inte en fråga som bör beslutas av årsmötet. Överväganden rörande 
dessa frågor bör göras av CS i samråd med de centrala kommittéerna. 
 
Motivering 
Titeln KORAD används i flera olika betydelser och reglerna för att erhålla 
titeln varierar. Klubben har nyligen i RAS-dokumentet presenterat klubbens 
avelsrekommendationer.  
CS håller med om att det skulle vara önskvärt med någon form av 
avelsgodkännande som innebär högre krav än vad SKKs registreringsregler 
innebär. Men denna fråga är komplex och lämpar sig inte för en omröstning 
på årsmötet utan bör överlämnas till klubbens avelskommitté för vidare 
överväganden. 
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Motion 3. Sk Romelanda 
  
Sk Romelanda anser inte att Schäferhundklubben ska ansluta sig till 
avelskorning enligt den tyska modellen.  
 
Den tyska modellen är inte anpassad för oss i Sverige och det är väldigt få 
medlemmar som kommer att ha användning av detta test. Dessutom blir det 
inte Schäferhundklubben som då ”äger frågan” utan vi måste anpassa oss 
efter Tyskland. Svenska Schäferhundklubben har en väl genomarbetad 
korningsmodell och vi anser att det är den korningen som även 
fortsättningsvis ska användas i vår rasklubb. 

 

Sd Västra har tillstyrkt motionen. 
  

CS yttrande: CS avstyrker motionen.  
 
Detta är inte en fråga för årsmötet utan bör hanteras i arbetet inom 
avelskommittén. 
 
Motivering 
Svenska Schäferhundklubben har tillhandahållit tysk avelskorning under 
många år enligt i huvudsak tyska regler. Avelskommittén ser över och 
uppdaterar klubbens regler för den tyska avelskorningen. Inom den svenska 
schäferpopulationen finns stor påverkan av utländska hundar, framför allt 
tyska hundar. Vid avel med utländska hundar är det i allmänhet den tyska 
avelskorningen som gäller. Det är mot denna bakgrund naturligt att klubben 
även arrangerar tysk avelskorning för att underlätta ett internationellt 
avelsutbyte.  
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Motion 4. Sd Skåne Blekinge 
 
Återinföring av ÖPPENKLASS på Specialutställningarna. 
 
Undertecknad, tillsammans med många andra schäfervänner, önskar att 
ÖPPENKLASS från 24 mån- återinförs på Specialutställningarna. 
Det ska vara en självklarhet att ALLA är välkomna att ställa ut sin 
schäferhund på ”specialerna”, då schäferhunden är en allsidig hund. I dag 
är detta inte möjligt på grund av, när hunden har uppnått åldern 36 mån 
och INTE har fått sin bruksmerit, då är hunden INTE välkommen på 
specialutställningarna. Så kan vi INTE ha det. 
ALLA är vi schäferhundsägare med samma intresse och passion för vår 
ras, meriterad eller icke meriterad. 
Tiderna förändras och tyvärr inte till det bättre om man tittar på antalet 
anmälningar på specialutställningarna. Låt oss ändra på denna negativa 
trend genom att med gemensamma krafter välkomna ALLA schäferhundar 
och deras ägare på specialutställningarna. 
 
/Malena Lindskog  
 

Sd Skåne Blekinge har tagit motionen som sin egen. 

 
CS yttrande: CS avstyrker motionen.  
 
Detta är inte en fråga som bör beslutas av årsmötet. Överväganden rörande 
denna fråga bör göras av CS i samråd med de centrala kommittéerna. 
 
Motivering 
All klubbens verksamhet bör bedrivas mot bakgrund av att vi är en rasklubb 
med avelsansvar. 
 
Tysk schäferhund är en mångsidig brukshund som kan meriteras på många 
olika sätt. Det är angeläget att klubben uppmuntrar schäferhundsägare att 
förvalta denna brukbarhet så att egenskapen inte försvagas inom rasen i 
stort. 
 
Frågeställningen innebär att två motstående intressen aktualiseras. Å ena 
sidan vill vi att så många som möjligt av våra medlemmar deltar i vår 
verksamhet som t.ex. utställning. Å andra sidan har klubben ett avelsansvar 
som bland annat innebär att avel av tysk schäferhund inte bara ska beakta 
exteriör, hälsa och mentalitet utan även just brukbarheten. Det senare 
innebär att klubben ska verka för att så många som möjligt aktiverar sin 
schäferhund på ett, på något sätt, organiserat sätt i syfte att rasens 
funktionalitet som brukshund bevaras. 
 
CS föreslår att motionen överlämnas till utställningskommittén som – med 
dessa ord – får utreda frågan. 
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