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Dagordning 
 

 
1. Introduktion 
Allmän information om mötestypen och det aktuella mötet. 
 
2. Kallelse 
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
3. Redovisning av föregående verksamhetsår 
Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse. 
 
4. Ansvarsfrihet 
 
5. Rambudget 2020 
 
6. Val av ordförande. 
 
7. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen. 
 
8. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
 
9. Val av sammankallande i valberedningen. 
 
10. Val av ledamot/ledamöter i valberedningen. 
 
Mötet avslutat 
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Verksamhetsberättelse 2019 
 
Styrelsen för Svenska Stabijhounklubben och dess kommittéer avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. 
 
Styrelsens sammansättning. 
Ordförande: Kjell Lindberg. 
Vice ordförande: Dan Kastö. 
Kassör: Mette Sörvik. 
Sekreterare: Liselotte Lockerud. 
Ledamöter: Caroline Maino, Åsa Holm-Carlsson, Jeanette Landstedt. 
1:a suppleant: Kirsten Mårtensson. 
2:a suppleant: Ann-Catrin Löfqvist. 
Firmatecknare: Kjell Lindberg och Mette Sörvik var för sig. 
Klubbens säte: c/o Mette Sörvik. 
Revisorer: Anette Karlsson och Sven Åfeldt. 
Revisorssuppleanter: Rolf Löthberg och Roland Stenslund. 
Valberedning: Yvonne Wiktelius, sammankallande. Marie Johansson och Ann Jonasson. 
 
Antal medlemmar 2019-12-31: 330 st medlemmar varav 85 st är familjemedlemmar och 1 st 
hedersmedlem. 
Ansvarsområden: Styrelsen har utsett följande:  
Avelskommittén: Åsa Holm-Carlsson, sammankallande och internationell kontakt. 
Helena Gunnarsson, avelsfunktionär, valphänvisare och internationell kontakt. 
Utställningskommittén: Ingela Rälg, sammankallande. 
Ann-Catrin Löfqvist och Jessica Adell. 
Jaktkommittén: Linda Hjalmarsson, sammankallande. 
Helena Ellfors. 
Viltspårsansvarig, vakant. 
Specialenkommittén: Heléne Lindström. 
SKF-representant: Ordförande Kjell Lindberg. 
Webbansvarig: Kjell Lindberg. 
Webbmaster: Anna Rydell. 
Ansvarig utgivare medlemstidningen ”Stabijhoun”: Ordförande Kjell Lindberg. 
Tidningsredaktör: Caroline Maino, Ida Gustavsson, layout, Linda Bodin. 
Materialansvarig: Kirsten Mårtensson. 
Hollands representant, Åsa Holm-Carlsson. 
Hemsida och Facebooksida: Kjell Lindberg. 
 
 
Styrelsens arbete: 
Styrelsen har efter bästa förmåga arbetat utifrån av årsmötet antagen verksamhetsplan, 
samt klubbens stadgar. Styrelsen har under året, efter årsmötet haft nio protokollförda 
styrelsemöten via telefon, dess emellan har kontakten skett via mail. Ett medlemsmöte. 
Årsmöte 2019 27/4. Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet 27/4. Styrelsemöten: 
23/5, 26/6, 28/8, 22/10, 3/12, 5/2 och 11/3. Extra styrelsemöte 26/3. Medlemsmöte hölls i 
Sälen 30/7. 
 

Årsmöte 2019-04-27 hölls i Lista hembygdsgård utanför Eskilstuna. 
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Vandringspriset Årets eldsjäl gick till Jessica Lindberg och Cecilia Blomén-Kastö och Årets 
Stabijhoun blev Kayoba´s Just A Girl For US, ”Leja” och matte Ida Gustafsson. Vinnare i 
dragningen av Hälsoenkäterna blev Ingrid Lindholm-Andersson. 
 
Medlemsmöte hölls i Sälen 2019-07-30 i samband med Stabijspecialen v.31. Där styrelsen 
och klubbens kommittéer presenterades och dess verksamheter. Där informerades bla om 
att hanhundsägare uppmuntrades höra av sig till avelskommittén för att vi ska hitta fler 
möjliga hanhundar att använda i avel. Revidering av jaktreglerna görs var 5:e år nästa gång 
blir 2021 och jaktkommittén jobbar med att lämna in förslag på revidering anpassade till vår 
ras. Specialen kommer att anordnas även nästa år i Sälen. Nästa år 2020 är det jubileumsår, 
klubben fyller 20 år. Förslag/idéer om aktiviteter runt om i landet önskades in till styrelsen. 
 
Klubbens SKF-representant, ordförande Kjell Lindberg har deltagit på de styrelsemöten som 
SKF under hösten -19 och våren -20 bjudit in SKF´s rasrepresentanter till. 
 
Styrelsen har under året arbetat med att uppdatera SvSK´s stadgar. Vi har också arbetat fram 
en GDPR-plan för styrelsen och ett informationsblad till medlemmarna, som finns på 
hemsidan och skickats ut till alla medlemmar. 
 
 
Styrelsen framför ett hjärtligt Tack till alla domare, instruktörer, övriga funktionärer och 
medlemmar för ert engagemang och deltagande under året för klubben. 
 
 
 
 
…………………………………………………….. ………………………………………………… 

Kjell Lindberg, ordförande  Dan Kastö, vice ordförande 

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

Mette Sörvik, kassör  Liselotte Lockerud, sekreterare 

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

Caroline Maino, ledamot  Åsa Holm-Carlsson, ledamot 

 
 
…………………………………………………….  

Jeanette Landstedt, ledamot  
 
 
……………………………………………………. ………………………………………………….. 

Kirsten Mårtensson, 1:a suppleant Ann-Catrin Löfqvist, 2:a suppleant 
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Kommittéernas verksamhetsberättelse 
 

Avelskommittén 
 

2019 ÅRS AVELSRAPPORT - (t.o.m. 2019 - 12 – 31) 
Fortfarande för 6:e året i rad bjuder vår ras på färre kullar. Visserligen kunde 2018 bjuda på 
några fler kullar, men antalet valpar i kullarna har minskat, varför folk kan få stå i kö en 
längre tid, för att få sin Stabijvalp. Inte enbart av ondo, säger AK (avelskommittén) - dels 
hinner valpköparen tänka efter, passar tiden för oss att ta emot en valp med ledighet, dels 
hinner man lära mer om rasen, hitta en uppfödare man verkar trivas med. Som sagts en gång 
tidigare för några år sedan, våra uppfödare tänker på kvalitet hellre än kvantitet, vilket gör 
att när problem uppstår inom rasen, kan vi diskutera det och hjälpas åt för att försöka 
eliminera faror. 
 
År 2019 enbart 7 kullar med totalt 50 valpar samt en hane importerats. Medeltal valpar per 
kull blir nästan jämt siffran 7. Alla uppfödare var medlemmar i vår klubb, vilket varit fallet de 
senaste åren. Som Ni känner till har vi stora problem med liten genetisk avelsbas - även om 
vi kämpar, t.ex. till dessa 7 kullar är 7 olika hanhundar använda. Tyvärr, hänger tidigare års 
misstag fortfarande över oss som ett svart moln: samma hanhundar användes till alldeles för 
många tikar, ett fåtal blodslinjer var “populära”. Till och med flera tikar fick ha maximala 
tillåtna antal kullar (5 stycken), vilket ingen uppfödare av idag gör. Dessa tikar hade inte lång 
tid för återhämtning mellan valpkullarna. 
 
Statistik för valpkullar från de sista 10 åren (2009 – 2019) ger vid handen: 
2009      15 kullar       99 valpar          1 tik importeras 
2010      12 kullar       84 valpar                                               2 hanar importeras 
2011      11 kullar       64 valpar                                               1 hane importeras 
2012      11 kullar       96 valpar          2 tikar importeras 
2013      16 kullar       84 valpar                                               1 hane importeras 
2014      10 kullar       61 valpar           1 tik importeras 
2015        9 kullar       59 valpar            2 tikar importeras    1 hane importeras 
2016        9 kullar       61 valpar            4 tikar importeras    1 hane importeras 
2017        7 kullar       49 valpar            1 tik importeras        2 hanar importeras 
2018       11 kullar      66 valpar                                                 1 hane importeras 
2019         7 kullar      50 valpar            1 tik importeras         1 hane importeras 
 
Totalt sedan första kullen år 1997 : 
  191  kullar   1246 valpar       27 tikar import.         31 hanar importerades 
Redan år 1993 kom två tikar samt en hanhund till Sverige. Kennel Molargården hade otur, då 
bägge tikarna blev sjuka och tvingades avlivas. Hanhunden registrerades aldrig. Först under 
2019, vid ännu en genomgång av alla papper från rasens historia, upptäcktes en viss 
diskrepans i antal valpar. I vissa kullar namngavs t.ex 10 valpar, men bara 8 registrerades. Då 
räknades antalet, men vad med dessa som inte registrerades, och kullens antal sänktes. 
Genom ett par uppfödare som började med rasen, berättade att felaktigheter på valp som 
upptäcktes i tid, togs bort. Det kunde vara PDA, som alltså fanns redan då, epilepsi, gomspalt 
man ej observerade vid födsel, eller felfärgad valp. På sätt uppstod en “mörkning” av 
problem, liksom om hunden vid grava höftledsfel aldrig insändes till SKK - på uppmaning av 
uppfödaren. Detta förekom säkert även bland flera andra raser, men tack och lov har vi 
numera ett mycket öppnare klimat. 
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Inavelsgrad samt genetisk variation 
Vi har inte lyckats komma tillrätta med vår alldeles för snäva genetiska variation, trots att 
alla länder uppmärksammar detta - även rasens hemland, som har runt 3000 Stabijer att 
förfoga över. Så flera av våra “sjukdomar” ökas, risken för nedärvda sådana, men även 
sämre mentalitet. Allt ifrån olika allergier till CD, vilket först kallades neuro, beror enligt 
genetiker på att vi fortfarande använder samma blodslinjer. Förut nämnde man 
“matadoravel” om en hane fick betäcka för stort antal tikar. Nu har vi lärt oss att det är 
framför allt barnbarnen vi skall räkna. Så förutom att låta en hane få c:a 21 valpar, skall även 
tiken inte få fler valpar. En tillgång finns i SKK’s hundavelsdata, där man skall titta särskilt på 
uppgifter om hanhundsanvändning, men ännu viktigare är att se på statistiken avelsstruktur 
barnbarn. 
Så sent som för några år sedan föddes en kull där tiken Branda (vårt värsta exempel) 
dubblerades, med tråkigt höftledsresultat som följd. Hon leder statistiken med antal 
barnbarn: 114 i Sverige. Vår tids störste genetiker talade om att det namnet skulle vi få lida 
för i 5 generationer! Det har stämt! Namn som Häromis Ilja Pacific Illusions, Duke Dunmore, 
Häromis Lotus LL of Anne samt Little Tess exit...figurerar i hela Norden - så här ser vi epilepsi, 
sämre HD-resultat m.m. Så titta gärna på Er hunds stamtavla – 5 generationer bakåt! 
En glädjande sak är att vi år 2019 nådde ett nytt rekord med en inavelstrend på 0,2 %. Visst 
är det enklare att nå sådana resultat, då antalet kullar sjunker – hanarna räcker till, men 
jämfört med andra raser har vi synnerligen bra uppfödare, som tänker på det! Får vi sedan 
tikägarna att se upp med antal kullar, om deras tikar föder stora kullar kommer vi att lyckas - 
så småningom! 
 
Problem vi talar om ännu idag 
Resultat HD-röntgen samt ED-röntgen 2019. (totalt röntgade individer: 43 st. Jfr med 2018: 
29 st.) 
HD A  =  6 stycken                  ED 0 = 33 stycken 
HD B =  22 stycken                 ED 1 =  8 stycken 
HD C =  12  stycken                ED 2 =  1 stycken 
HD D =   3 stycken                  ED 3 =  1 stycken 
Varför så få A-höfter, och därmed stor ökning av B-höfter? Detta undersöks fortfarande in på 
20-talet med olika tankar. En sak kvarstår dock definitivt: varje kull måste röntgas till minst 
50 % innan tik får gå i avel igen. Givetvis sammanslås även hanhundarnas resultat på sina 
barn. Teorier om varför: givetvis ju fler individer som röntgas finns chans för sådant resultat? 
Införande av Norbergs vinkel vid avläsning passar olika för olika raser? Användande av olika 
sederingspreparat på valpen? Fortsatt utredning pågår, då vissa länder använder annan 
sedering, och har många fler A-höfter. 
Vad ED- röntgen beträffar har även rasens hemland börjat röntgat ED, vilket Sverige, Finland 
och Norge varit föregångare för. Vi röntgar dock fortfarande enbart själva armbågsleden Två 
nya problem har kommit under slutet av 2019, varför arbetet med forskning och utvärdering 
pågår för fullt. Ostechondros samt Short Ulna! Om det sistnämnda kan Ni läsa under “Hälsa” 
på klubbens websida, men det verkar som om detta exploderar på mängden hundar, och 
inte bara i Sverige. Bägge problemen rör just framdelen/benen, vilket stärker vår åsikt att 
detta kan göra ondare än HD C på vår ras. Stabijhoun liksom många andra raser använder 
framkroppen mer i sitt rörelseschema än bakdelen. Det senare finns hos sprinter-raser som 
t.ex. Greyhound. Vi kommer att fortsätta rapporter i både facebook samt vår websida. 
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Övriga problem och funderingar 
CD (Cerebral Dysfunction) denna störning i hjärnbanor, som syns på valpen ganska 
omgående och som Nederländerna har bestämt skall tas blodprov på innan vi avlar, har vi 
fortfarande inte fått ett enda fall av i Sverige. Vissa hundar har fått provsvarsresultat: free 
samt några har fått bärare. Känns därför i dag som icke relevant, jämfört med andra 
problem. 
 

PDA (Persisterande Ductus arteriosis), 2 olika sorter beroende på blodets inkomstväg i 
hjärtat. Går ej att “bota” på annat sätt än med ganska besvärlig hjärtoperation. Ändå, om 
man väljer att operera, varierande resultat vad livslängd beträffar. Ännu relativt få fall i 
Sverige, alltifrån första fallet: nyfödd valp ur en av våra första kullar. Den äldsta som levt 
med PDA, yttrade sig i trötthet, bakdelen ville inte följa med riktigt blev nästan 7 år. Sverige 
har inte haft något fall under de senaste åren. 
 

Meningitis (hjärnhinneinflammation) samt EP (epilepsi) dras rasen med i ett fåtal fall. EP 
var förut mycket mer vanligt, beroende på avel i första hand. Under 2019 har AK fått tre fall 
rapporterade och Meningitis ett fall. Viktigt att det inrapporteras, för att se på 
bakomliggande linjer, och givetvis sätts hundarna (ev. Även kullsyskon) ur avel. 
 

Tassproblem Under 2019 inkom 4 ytterligare tassproblem. Olikheter i antal tassar, samt hur 
svårläkt det är. Märkligt är att med nu 9 fall kommer alla ur olika familjer, alltså inte släkt 
med varandra. Dessutom är det spritt bland uppfödarna, så ännu verkar det slumpmässigt, 
vilka som får det. 
 

Mentalitet Fortfarande rasens problem – i alla länder. Rädslor inte bara för ljud, utan 
oväntade saker som dyker upp i vår alltmer högljudda miljö. Vi kommer att fortsätta - att 
använda oss samarbete med SKK’s BPH eller MH med SBK. Flera valp/hundägare än vanligt 
har hört av sig under år 2019. Vi måste fortsätta att prioritera mentalitet och hoppas på att 
fler uppfödare lyckas få sina hundar testade. Även om hunden börjat bli 3-4 år, då det 
egentligen kan visa fel, då hunden med ålder och erfarenhet, borde få ett bättre resultat, är 
det viktigt ändå. Speciellt om hunden fortsatt väntas gå i avel. I dagsläget är det några få 
uppfödare som ännu inte fått höra att hundarna är rädda - hör de av sig till AK, ber vi dem 
alltid att även tala med uppfödaren. 
 

Så kommande uppfödarmöte hösten 2020 kommer att fortsätta med mentalitet en dag 
liksom förut, men en dag skall vi försöka få expertföredrag om skelettets problem. Årets 
stora konferenser var förra året i Finland, som inbjöd uppfödare från Norden. Detta kommer 
Danmark att ha, dock inte förrän år 2021. Dessutom hölls ett globalt möte i Nederländerna 
för alla länder - inte för uppfödare, utan enbart för avelskommittéer och dess medlemmar. 
Anledningen till detta var att försöka skapa regler för hur man söker en parningspartner. 
Enskilda ägare skall inte fråga ett avelsråd från ett annat land – utan först vänd sig till det 
land man bor i, och det avelsrådet i sin tur ansöker hos AR i utlandet, där tänkt partner finns. 
Utvärdering tidigast år 2021. 
 

Den stora exteriördomarkonferensen avlöpte väl under våren, och vår nya rasstandard 
presenterades tillsammans med ett power-point program. Ett ny folder för vår ras med 
välkomnande till SvSK gjordes klart, och kommer att delas ut till uppfödare att ge sina 
valpköpare, tillsammans med ett gåvoår till klubben. Där gäller fortfararande samma summa 
som tidigare: helbetalande 350 kr, familjemedlem 100 kr och ett-års gåva till valpköpare 200 
kr. 
AK: Åsa Holm-Carlsson & Helena Gunnarsson 



Sida 8(22) 
 
Jaktkommittén 

 
Stabijhounklubbens Jaktkommitté har under 2019 bestått av Linda Hjalmarsson 
(sammankallande) och Helena Elffors. Linda har även varit viltspårsansvarig.  
 
Under Stabijspecialen i Sälen arrangerades som vanligt viltspårsprov och 6 ekipage tog 
chansen att gå, årets domare var Marie Eklöv. Tidigare år har det även arrangerats 
eftersöksprov i samband med Specialen, men på grund av för få anmälningar genomfördes 
inget prov detta år.  
 
Två ordinarie eftersöksprov har genomförts och då var platsen för båda proven i Norum. Det 
första gick av stapeln den 6 juli och 21 ekipage kom till start varav tre Stabijer. Totalt blev 18 
ekipage godkända under dagen. Följande raser var representerade: Stabijhoun, Weimaraner, 
SRHP, Drentsche Patrijshond och Braque Francais typ Pyrenees. Domare var Ingemar Roselin 
och provledare var Ulrik Hjalmarsson.  
Följande utmärkelser utdelades: 
Dagens Stabij: Helena Elffors med Bordrocks Falcon 
Dagens Vattenarbete: Monica Engström med Classic Dream´s Segra Af Jorky 

Dagens Spårarbete: Anna-Lena Pilgram med Aldo von Salloch 
 
Årets sista ordinarie eftersöksprov genomfördes den 4 augusti och då kom nio ekipage till start 
och av dessa var det tre Stabijer. Totalt blev sex ekipage godkända. Följande raser var 
representerade: Stabijhoun, Bracco Italiano, Weimaran, Braque Francais typ Pyrenees och 
Drentsche Patrijshond.  Domaren var återigen Ingemar Roselin och även denna gång ställde 
Ulrik Hjalmarsson upp som provledaren. 
Följande utmärkelser utdelades: 
Dagens Stabij: Maj Lilja Jansson med Bordrocks Ellen 

Dagens Vattenarbete: Johan Lidgren med Renslingans Dinie 

Dagens Spårarbete: Karin Ryberg med Grey Shaheen Northern Goshawk 
 
Vi arrangerade även ett särskilt eftersöksprov i Mellerud den 9 augusti och fem ekipage kom 
till start varav två Stabijer och alla blev godkända. Följande raser var representerade: 
Stabijhoun, Weimaraner och Drentsche Patrijshond Denna gång var det Pernilla Ryberg som 
ställde upp som domare och Linda Hjalmarsson som provledare. 
 
Vi har även hunnit med att arrangera två ordinarie fältprov, ett särskilda fältprov och ett 
särskilt skogsprov. Först ut var fältprovet på Ervalla utanför Örebro helgen den 21-22 
september, en tillställning i fantastiskt höstväder på fina marker och med effektiv provledning, 
trevliga provdeltagare och fantastisk publik. 23 ekipagen som kom till start och av dessa var 
det 11 Stabijer. Fyra raser var representerade: Stabijhoun, Weimeraner, Epagneul Picard och 
Drentsche patrijshond. På lördagen gick fem ekipage till pris varav en Stabijhoun, ingen minde 
än Nadites La Roux och Henrik Ehweiner som erhöll ett välförtjänt 2:a pris i Elitklass och blev 
då utnämnd till ”Dagens Stabij”. Priset ”Domarens val ” tilldelades till Helena Elffors hund 
Bordrocks Falcon för provets bästa sök med fin fart och vidd. På söndagen var det KM i fält för 
Svenska Stabijhunklubben, men tyvärr så gick ingen stabij till pris. Året 2019 blev då utan en 
klubbmästare på fält! Domare var denna gång Ingemar Roselin, Inger Ericsson var provledare 
och Ove Nettelbo agerade skytt.  
 
Den 25 september genomförde SvSK sitt första särskilt skogsprov i Bengtsfors. 5 ekipage som 
kom till start varav en Stabij. Totalt ett ekipage till pris. Fem raser var representerade: 

https://braquefrancais.dk/
https://www.facebook.com/monica.engstrom.7?__tn__=K-R&eid=ARB-w5NSv_YsyShHo-RbLDHcX3tkmJQSMfbpYKxuADoK__oS80TbFvUBY3OHdVdDcbK-166QXwfITKTg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdwmKBdacCE83MWGa-BzN-23ntUWhgaSvHDd-leIjXapAH76qTdsLe7DngmZ_O4kIDd5oJKcpNEN46fzuPNIOFCvdcKA4zKDMFDGmN0WibjkluSf0l7E0eLwYwiK8TIsqI_HOs3iHKllHZt4IX4U1hkKSQCIAFctmSxEMxNA1oQyDUh8rRTNXmgobYfqLH0c_IBBXqtXERj36bYsZmKkF7e01pwUTh2Jurrg9oZhBZancA5YW0H956rFEuycI0RqkdrAyrjmrpKwqno-I6Ye_MzHI1SQ_KTAhKJdxZPn6Ng6TxH-et7rA8NxQca1Ofnnbsx60
https://www.facebook.com/HessenKhWeimaraner?__tn__=K-R&eid=ARB-0P2xA2nLUVazfPePSYZoGBdjNrnIkakqGjixogU-pSo8xM15KllwZJ740h2q2PoA7MiQqLODib7D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdwmKBdacCE83MWGa-BzN-23ntUWhgaSvHDd-leIjXapAH76qTdsLe7DngmZ_O4kIDd5oJKcpNEN46fzuPNIOFCvdcKA4zKDMFDGmN0WibjkluSf0l7E0eLwYwiK8TIsqI_HOs3iHKllHZt4IX4U1hkKSQCIAFctmSxEMxNA1oQyDUh8rRTNXmgobYfqLH0c_IBBXqtXERj36bYsZmKkF7e01pwUTh2Jurrg9oZhBZancA5YW0H956rFEuycI0RqkdrAyrjmrpKwqno-I6Ye_MzHI1SQ_KTAhKJdxZPn6Ng6TxH-et7rA8NxQca1Ofnnbsx60
https://braquefrancais.dk/
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Stabijhoun, Bracco Italiano, Weimaran, SRHP och Drentsche patrijshond. Domare tillika skytt 
var Ingemar Roselin och provledaren var Pernilla Ryberg. 
 
Helgen 2-3 november genomfördes ett särskilt fältprov på Trossnäs med 20 ekipage som kom 
till start varav sju Stabijer och totalt fyra ekipage till pris. Fyra raser var representerade: 
Weimaraner, SRHP, Stabijhoun och Drentsche patrijshond. Domare denna helg var Peter 
Nilsson samt Stig Eriksson som domarelev och provledare var Pernilla Ryberg. 
 
Vi har fått uppleva många fina arbeten av både hundar och hundförare vid alla provtillfällen 
och önskar att fler av klubbens medlemmar skulle ha möjlighet och förmånen att komma 
antingen som deltagare eller publik! Ett stort grattis till alla fina prestationer och ett stort tack 
till alla deltagare, domare, skyttar, provledare, spårdragare och markägare för trevliga dagar 
med god stämning, utan er skulle det inte bli några prov!  
 
Under året har Jaktkommittén i SvSK fått äran att än en gång dela ut två vandringspris: det 
första är SKF´s vandringspris och det gick till Henrik och Karin Ehweiner med Nadites La Roux 
för ”Bästa meriter från officiellt jaktprov under jaktåret 1/7 2019—30/6 2019”, även det andra 
vandringspriset från SKF gick till Henrik och Karin Ehweiner med Nadites La Roux för ”Högsta 
betyg på jaktprov under jaktåret 1/7 2018—30/6 2019”.  
Stort och välförtjänt Grattis!! 
 
 

Specialenkommittén 
 
Årets Stabijspecial var den 19 upplagan, och den 14:e gången specialen hölls en vecka i 
Lindvallen, Sälen. Detta från lördag v.30 och under hela v 31 och avslutades sedvanligt på 
fredagskvällen.  
Veckan inleddes som vanligt med utställning på Olnispagården med vackert väder. 
Veckan innehöll många olika möjligheter till träning samt nya reviderade regler till klasserna 
i KM’et och införande av ”Grabbkväll” där männen stod för matlagning och aktiviteter. 
Antal hundförare: 44st varav 6st var med del av veckan. 
Antal medföljande: 31st 
Antal instruktörer: 6st var av 5st med arvode. 
Antal klubbinstruktörer: 4st 
Antal träningspass: 37st 
Antal anmälda till KM: 26st 
Antal anmälda grabbar till grabbkvällen: 19st 
Antal deltagande till grabbkvällen: 74st 
Antal anmälda till inventering: 8st 
Antal anmälda till grillbuffén: 59st 
Planeringsgruppen tackar alla instruktörer, deltagare och sponsorer för årets härliga 
hundvecka i Sälen. 
 
Heléne Lindström och Eva-Lena Jansson med övriga ansvariga. 
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Rapport från inventering av hundar under Specialen veckan i Sälen. 
 
Under Specialveckan i Sälen inventerade vi, Helena Gunnarsson, Dan Kastö och Cecilia 
Blomén Kastö, 6 st hundar. 
De hundar som inventerades var: 
Azza, Love of Bel´s Azza Af Exxon 
Dinu, Bindjigården´s Estfare Dinu 
Kira, Silverslättens Strawberry 
Mieser, Sandcroft´s Klaas Ina Of Birk 
Quita, Nadites Quita 
Quiz, Nadites Quiz 
Inventeringen underlättades av att hundarna var trevliga och lätta att hantera. Alla frågor 
som vi ställde angående hundarnas väl och ve besvarades lätt av mattar och hussar. 
Allt fördes in i inventeringsdokumentet. 
Dokumenten skickades hem till ägarna. Det mailades även iväg till Nederländerna för 
registrering i ZooEasy. 
Tack till alla som ville inventera sina hundar - vi vet att det är fler som vill och ni har chansen 
nästa år i Sälen. 
Välkomna då! 
Helena, Dan o Cissi 
 
 

Rapport från klubbmästerskapet under Specialen veckan i Sälen. 
 
Fredag 2 augusti kom med varmt och soligt väder och klockan 13 skulle starten gå. 
Vi hade gått omkring under veckan för att hitta en bra plats att använda. Vi hade bestämt 
oss för den asfalterade parkeringen vid blå byn. Men dagen innan upptäckte vi att en man 
skulle stå där och spika och såga även under fredagen. Så vi blev tvungna att leta efter en 
annan plats igen. Vi kollade med Olnispa, men tyvärr hade Tollareklubben redan bokat där. 
Till slut blev det en grusparkering mitt emot hembygdsgården. Vi åkte och förberedde banan 
för bronsklassen och pratade med domaren Tessa Ring. 
 
För att få lite skugga och avskärmning mot vägen för hundar och förare, bad vi flera att rama 
in banan med sina bilar. 
Vi startade som planerat klockan 13.00. Åtta ekipage startade i bronsklassen som flöt på bra. 
Sen gjorde vi en liten paus for att bygga om till silverklassen som också̊ hade åtta startande. 
Guldklassen vara det ingen som startade i och sist kom mästarklassen med tre startande 
ekipage. 
Det blev väldigt hett under eftermiddagen så för både hundar och förare gällde det att 
dricka mycket. Alla ekipage kämpade på bra och fick applåder efter genomförd klass av 
publiken. Hela KM var avslutat klockan 16.00 och alla kunde åka till stugan för att vila och 
förbereda sig för avslutningsmiddagen på Gustavs Grill där prisutdelningen för varje klass 
genomfördes. 
 
Vi tackar alla ekipage för deras medverkan och domaren Tessa Ring för bra genomförd 
bedömning. Stort tack till alla funktionärer som ställde upp med både hund och 
banbyggande insatser. 
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Antal startande hundar (Brons + Silver + Klubbmästare): 19 
Antal hundar med godkänt resultat (Brons + Silver): 8 
Resultat: 

 

Helena Gunnarsson & Ida Gustafsson 
 
 

Tidningen/hemsida 
 
Fyra nummer av medlemstidningen har getts ut under året 2019.  
Tidningen har gjorts i pdf-format och skickats med e-post till medlemmarna. Redaktionen 
har bestått av Caroline Maino, redaktör, Ida Gustafsson, ansvarig för layout, samt Linda 
Bodin. Klubbens kommittéer har också bidragit med välkommet material. 
 
Tidningen har numera samtliga bilder i färg och den kan läsas på mobil, läsplatta eller i dator. 
Den som så önskar kan även skriva ut pdf-en. 
Det finns en tanke om att tidningens team och webbteamet ska kunna hjälpas åt med 
material. En förutsättning är att hemsidan blir lättare att uppdatera, något som det arbetas 
på. 
 
Vi tackar alla inblandade för det gångna året och hoppas på god fortsättning. 
Tack för förtroendet att vi fått ansvara för medlemstidningen 2019. 
 
2020.01.15 
Caroline Maino, Ida Gustafsson, Linda Bodin 
 
 

Utställningskommittén 
 
Under 2019 har utställningskommittén bestått av tre personer. 
Ingela Rälg, sammankallande 
Ann-Catrin Löfqvist och Jessica Adell. 
Kjell Lindberg, ordförande, samt Lise-Lotte Lockerud, sekreterare, har varit kommitténs 
kontaktpersoner till styrelsen. 
Under 2019 har kommittén i huvudsak arbetat med planering och genomförande av 
inofficiell utställning inför ”Sälenveckan”. Vi har haft flera icke protokollförda telefonmöten 
samt sammankomster. 
För sjunde året inleddes ”Sälenveckan” med utställning den 28 juli 2019. Antal anmälda 
hundar var totalt 28 st samt uppfödargrupper och avelsgrupper vilka dömdes av domare  
Ann Carlström, Sverige. Domaren höll öppen kritik som var mycket uppskattat av alla. 

ÅR 2019 SvSK KLUBBMÄSTERSKAP

Brons Silver Guld Klubbmästare 
Nina & Meiser 57 poäng Ida & Leja 56 poäng Dan & Saphira 

Dan & Rumla 55,5 poäng Patrik & Aassie 55 poäng Helena & Kiara 

Monica & Rebelle 54 poäng Patrik & Lova 

Leif & Dinu 50 poäng 

Anette & Selma 50 poäng 

Mette & Vilja 49 poäng 
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Årets BIR hund: Bindjigårdens Vilja, ägare Mette Sörvik 
Även tilldelat sig Hagelins vandringspris 

Årets BIM hund: Kayobas King of Stars (Enzo), ägare Liselott Lockerud 
Bästa uppfödarklass: Kennel Kayobas 
Bästa avelsklass: Åtta små tassarnas Exxon 
Det ekonomiska resultatet från utställningen genererade överskott med 3.907:- 
Under 2019 har utställningskommittén fått beviljat från SKF att årligen få arrangera  
officiell utställning.  
Ansökan om att få arrangera utställning för år 2021 är inskickad och vi avvaktar besked om 
ansökan godkänns. Utställningsplats i Jönköpingstrakten den 13 maj 2021 är prel.bokad. 
Årets domare är kontrakterad. Joke Nijhuis, Nederländerna.  
Vi är mycket glada och stolta att kunna presentera en av Nederländernas ”senaste” och 
kunniga auktoriserade domare för vår ras. 
Hultsfred 2019-12-31 
Utställningskommittén  
 
Ingela Rälg, Ann-Catrin Löfqvist och Jessica Adell 
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Resultatrapport 
 

Hela föreningen 
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Avelskommittén 
 
 
 
  

 Svenska Stabijhounklubben SvSK  Sida:  1(1)

 884402-1454  Resultatrapport  Utskrivet:  20-03-08

 13:37

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  276

 Resultatenhet: Avek "Avelskommitté"

 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Period fg år

 INTÄKTER

 Övriga föreningsintäkter

 3990  Övr ersättn och intäkter  3 000,00  0,00

 S:a Övriga föreningsintäkter  3 000,00  0,00

 S:A INTÄKTER  3 000,00  0,00

 KOSTNADER

 Övriga externa kostnader

 5320  Konferenskostnader  -10 666,50  0,00

 5420  Programvaror  -1 843,87  -1 776,88

 6110  Kontorsmaterial  -2 942,80  0,00

 6150  Trycksaker  -9 200,00  0,00

 S:a Övriga externa kostnader  -24 653,17  -1 776,88

 S:A KOSTNADER  -24 653,17  -1 776,88

 VERKSAMHETENS RESULTAT  -21 653,17  -1 776,88

 ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING  -21 653,17  -1 776,88
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Jaktkommittén 
 
  

 Svenska Stabijhounklubben SvSK  Sida:  1(1)

 884402-1454  Resultatrapport  Utskrivet:  20-03-08

 13:37

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  276

 Resultatenhet: Jaktk "Jaktkommitté"

 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Period fg år

 INTÄKTER

 Nettoomsättning

 3130  Intäkter jaktprov/fältprov  22 500,00  20 735,58

 3150  Intäkter viltspårsprov  2 000,00  2 000,00

 3151  Intäkter jaktprov/eftersök  23 000,00  18 000,00

 S:a Nettoomsättning  47 500,00  40 735,58

 S:A INTÄKTER  47 500,00  40 735,58

 KOSTNADER

 Föreningskostnader

 4020  Inköp vilt  -635,00  -1 575,00

 4140  Priser prov och utställning  -680,00  -1 656,60

 4150  Kostnader stambokföringsavgifter  -3 080,00  -3 245,00

 4181  Utgifter måltider  -527,00  0,00

 4183  Utgifter fika  -217,00  0,00

 4184  Kostnad övriga  -400,00  0,00

 S:a Föreningskostnader  -5 539,00  -6 476,60

 Övriga externa kostnader

 5011  Markhyra  -30 000,00  -17 000,00

 5410  Förbrukningsinventarier  0,00  -2 997,00

 5430  Förbrukningsmaterial  -280,00  0,00

 5810  Resersättning funktionär/domare  -2 022,00  -4 699,00

 5820  Måltider funktionär/domare  0,00  -453,00

 6160  Uppvaktning presenter  -3 372,00  -4 200,00

 S:a Övriga externa kostnader  -35 674,00  -29 349,00

 S:A KOSTNADER  -41 213,00  -35 825,60

 VERKSAMHETENS RESULTAT  6 287,00  4 909,98

 ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING  6 287,00  4 909,98
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Specialenkommittén 
 
  

 Svenska Stabijhounklubben SvSK  Sida:  1(1)

 884402-1454  Resultatrapport  Utskrivet:  20-03-08

 13:40

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  276

 Resultatenhet: Speck "Specialenkommitté"

 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Period fg år

 INTÄKTER

 Nettoomsättning

 3120  Intäkter lotterier  31 350,00  22 486,00

 3160  Intäkter träningar/tävlingar/övrigt  1 100,00  850,00

 3180  Intäkter boende  0,00  8 520,00

 3181  Intäkter måltider  20 345,00  17 000,00

 3182  Intäkter deltagaravgift  52 150,00  48 000,00

 3183  Intäkter fika  2 120,00  0,00

 S:a Nettoomsättning  107 065,00  96 856,00

 Gåvor/stipendier/övriga bidrag

 3989  Övriga bidrag-Studiefrämjandet  6 000,00  6 150,00

 S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag  6 000,00  6 150,00

 Övriga föreningsintäkter

 3990  Övr ersättn och intäkter  6 772,00  6,00

 S:a Övriga föreningsintäkter  6 772,00  6,00

 S:A INTÄKTER  119 837,00  103 012,00

 KOSTNADER

 Föreningskostnader

 4120  Utgifter lotterier  0,00  -1 050,00

 4140  Priser prov och utställning  -192,70  -207,85

 4160  Funktionärer/domare/instruktörer  -40 876,00  -51 931,00

 4180  Kostnad boende  -5 439,48  -28 175,00

 4181  Utgifter måltider  -17 943,94  -21 384,52

 4184  Kostnad övriga  -2 440,00  0,00

 S:a Föreningskostnader  -66 892,12  -102 748,37

 Övriga externa kostnader

 5010  Lokalhyra  -12 080,52  0,00

 5810  Resersättning funktionär/domare  -8 421,70  -4 541,00

 5820  Måltider funktionär/domare  -4 351,37  0,00

 6160  Uppvaktning presenter  -1 136,50  -1 548,00

 S:a Övriga externa kostnader  -25 990,09  -6 089,00

 S:A KOSTNADER  -92 882,21  -108 837,37

 VERKSAMHETENS RESULTAT  26 954,79  -5 825,37

 ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING  26 954,79  -5 825,37
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Utställningskommittén 
 
  

 Svenska Stabijhounklubben SvSK  Sida:  1(1)

 884402-1454  Resultatrapport  Utskrivet:  20-03-08

 13:41

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  276

 Resultatenhet: Utstk "Utställningskommitté"

 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Period fg år

 INTÄKTER

 Nettoomsättning

 3120  Intäkter lotterier  1 280,00  2 240,00

 3140  Intäkter utställning  7 490,00  6 425,00

 S:a Nettoomsättning  8 770,00  8 665,00

 S:A INTÄKTER  8 770,00  8 665,00

 KOSTNADER

 Föreningskostnader

 4120  Utgifter lotterier  -69,00  -37,00

 4140  Priser prov och utställning  -2 014,30  -1 473,55

 4160  Funktionärer/domare/instruktörer  -950,00  0,00

 4180  Kostnad boende  0,00  -895,00

 4183  Utgifter fika  -75,00  0,00

 S:a Föreningskostnader  -3 108,30  -2 405,55

 Övriga externa kostnader

 5410  Förbrukningsinventarier  0,00  -2 634,00

 5810  Resersättning funktionär/domare  -481,00  -1 406,00

 5820  Måltider funktionär/domare  -763,00  -1 388,00

 6160  Uppvaktning presenter  -510,00  -1 176,00

 S:a Övriga externa kostnader  -1 754,00  -6 604,00

 S:A KOSTNADER  -4 862,30  -9 009,55

 VERKSAMHETENS RESULTAT  3 907,70  -344,55

 ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING  3 907,70  -344,55
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Balansrapport 
 

  
 Svenska Stabijhounklubben SvSK  Sida:  1(1)

 884402-1454  Balansrapport  Utskrivet:  20-03-08

 13:43

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  276

 Resultatenhet: Hela föreningen

 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 Varulager m.m.

 Kortfristiga fordringar

 1790  Övriga förutbetalda kostnader och upplupna  8 420,00  -2 250,00  6 170,00

 1791  Avräkning vilt  0,00  1 610,00  1 610,00

 S:a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  8 420,00  -640,00  7 780,00

 Kortfristiga placeringar

 Kassa och bank

 1920  PlusGiro  171 419,25  63 571,99  234 991,24

 S:a Kassa och bank  171 419,25  63 571,99  234 991,24

 S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  179 839,25  62 931,99  242 771,24

 S:A TILLGÅNGAR  179 839,25  62 931,99  242 771,24

 EGET KAPITAL OCH SKULDER

 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -102 115,07  -61 690,18  -163 805,25

 2019  Redovisat resultat  -61 690,18  597,19  -61 092,99

 S:a Balanserat kapital  -163 805,25  -61 092,99  -224 898,24

 Avsättningar

 Långfristiga skulder

 Kortfristiga skulder

 2440  Leverantörsskulder  -15 009,00  13 911,00  -1 098,00

 S:a Leverantörsskulder  -15 009,00  13 911,00  -1 098,00

 2999  Övr upplupna kostn, förutbet intäkter  -1 025,00  -15 750,00  -16 775,00

 S:a Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -1 025,00  -15 750,00  -16 775,00

 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER  -179 839,25  -62 931,99  -242 771,24

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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Revisionsberättelse 
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Rambudget 2020 
 

Konto Benämning Budget 2019 Resultat 2019 Budget 2020 

3020 Intäkter försäljning vilt       

3110 Intäkter försäljning från klubbshop 2 000     

3120 Intäkter lotterier 29 000 32 630 31 500  

3130 Intäkter jaktprov/fältprov 16 800 22 500 16 800  

3140 Intäkter utställning 7 800 7 490 13 125  

3141 Intäkter inventering 2 500 800   

3142 Intäkter BPH       

3150 Intäkter viltspårsprov 2 000 2 000 2 000  

3151 Intäkter jaktprov/eftersöksprov 15 200 23 000 15 000  

3160 Intäkter träningar,tävlingar,övrigt 1 000 1 100 1 000  

3180 Intäkter boende       

3181 Intäkter måltider 23 675 20 345 21 600  

3182 Intäkter deltagaravgift 44 800 52 150 48 800  

3183 Intäkter fika 800 2 120 1 000  

3190 Intäkter almanacka       

3191 Intäkter fällar       

3610 Medlemsavgifter 94 500 82 050 82 000  

3611 Gåvomedlemsavgifter 4 000 2 600 4 000  

3989 Övriga bidrag - Studiefrämjandet 3 600 6 000 3 600  

3990 Övriga ersättningar och intäkter 1 000 9 793 1 250  

S:a Intäkter 248 675 264 578 241 675  

4010 Inköp material och varor       

4020 Inköp vilt -1 725 -635 -1 800  

4110 Kopplingsavgifter -23 200 -19 600 -22 625  

4120 Utgifter lotterier -1 500 -69 -1 500  

4140 Priser prov och utställning -3 870 -2 887 -5 800  

4142 BPH -2 000     

4150 Kostnader stambokföringsavgifter -2 090 -3 080 -2 100  

4151 Obduktionskostnader -5 000 -2 000 -5 000  

4160 Funktionärer/domare/instruktörer -49 839 -41 824 -81 709  

4180 Kostnad boende -9 500 -5 439 -4 800  

4181 Utgifter måltider -23 405 -18 471 -20 700  

4183 Utgifter fika -800 -292 -800  

4184 Kostnad övriga   -5 240 -10 000  

4191 Inköp fällar         

4210 Utbildning förtroendevald   -1 900 -1 000  

5010 Lokalhyra/Stughyra -15 000 -13 231 -22 500  
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Fortsättning rambudget 2020 
 

Konto Benämning Budget 2019 Resultat 2019 Budget 2020 

5011 Markhyra -18 000 -30 000 -18 000  

5320 Konferenskostnader -7 000 -10 667 -20 000  

5410 Förbrukningsinventarier -10 500   -5 100  

5420 Programvaror -4 000 -6 226 -6 900  

5430 Förbrukningsmaterial -1 000 -280 -1 000  

5480 Arbetskläder och syddsmaterial       

5802 Utlägg styrelsen         

5810 Reseersättningar domare funktionärer -9 433 -10 925 -20 800  

5820 Måltider funktionär/domare -8 450 -5 114 -9 200  

6110 Kontorsmaterial -3 000 -3 178 -4 000  

6120 Medlemstidning kostnad       

6150 Trycksaker -3 000 -9 200 -5 000  

6160 Uppvaktningar presenter -10 700 -8 868 -18 100  

6211 Telefon     -2 616 -3 000  

6215 Webbkostnader     -10 000  

6250 Porto -500   -1 300  

6260 Porto tidningen       

6390 Övr kostnader   -1 000 -570   

6570 Bankkostnad -1 200 -803 -1 000  

7330 Bilersättningar -2 500 -370 -500  

S:a Kostnader -218 212 -203 483 -304 234 

Resultat 30 463 61 095 -62 554 
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Valberednings förslag till ny styrelse 2020 
 
Valberedningens förslag till ny styrelse from 25 april 2020. 
 
I valberedningen har ingått: Yvonne Wiktelius, sammankallande 
   Marie Johansson 
   Ann Jonasson 
 
Från föregående styrelsen har två ordinarie ledamöter tackat nej till omval. Åsa Holm-
Carlsson och Jeanette Landstedt. Även revisorssuppleant Roland Stenslund lämnar sitt 
uppdrag. 
 
Enligt SvSK´stadgar ska styrelsen bestå av ordförande, 4 eller 6 personer ordinarie 
ledamöter, samt 2 till 4 suppleanter om årsmötet så beslutar. De sistnämnda sätts upp som 
nr 1 etc. och tillkallas ifall ordinarie ledamot är förhindrad att närvara. Om suppleant 
ersätter ordinarie ledamot har denne rösträtt. 
 
Valberedningens förslag: 
Ordförandande: Kjell Lindberg: omval 1 år 
Ledamot:  Dan Kastö: 1 år kvar på mandatperiod 
Ledamot:  Mette Sörvik: omval 1 år 
Ledamot:  Liselotte Lockerud: 1 år kvar på mandatperiod 
Ledamot:  Caroline Maino: 1 år kvar på mandatperiod 
Ledamot:  Kirsten Mårtensson: nyval 2 år 
 
Suppleant nr 1: Ann-Catrin Löfqvist: omval 1 år 
Suppleant nr 2: Lina Edén: nyval 1 år 
 
Revisor:  Sven Åhfeldt: omval 1 år 
Revisor:  Anette Karlsson: omval 1 år 
Revisorssuppleant: Rolf Löthberg: omval 1 år 
Revisorssuppleant: Jens Kaminsky: nyval 1 år 
 
Valberedning för nästa år: 
Yvonne Wiktelius: omval 1 år - sammankallande 
Marie Johansson: omval 1 år 
Ann Jonasson: omval 1 år 
 
 


