
Medlemsmöte i Svenska Working Kelpie Klubben 20100807. 
 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

2. Till sekreterare för mötet valdes Susanne Gustafsson. 

 

3. Till justerare för protokollet valdes Erik Zetterholm och Ann-Christine Olsson. 

 

4. Dagordningen godkändes. 

 

5. Ekonomi. 

Klubbens ekonomi är för närvarande god. Working Kelpiemästerskapet detta år har dock 

medfört extra utlägg från klubbens kassa i och med jordbruksverkets krav på kontroll av 

djurskyddet för tävlingar med djur. Detta har inneburit veterinärbesiktning av får, hundar samt 

tävlingsområdet. Larry J har pratat med Jordbruksverket angående att se Working 

Kelpiemästerskapet som en klubbtävling och inte som ett mästerskap vilket skulle innebära att 

tävlingarna ges en lägre riskklassificering. 

 

6. Tävlingsregler – ”Working Kelpiemästerskapet 2010. 

Följande synpunkter på årets mästerskapstävlingar framfördes till TK. 

Fålla in:  

 Förslag att ta bort fålla in som avslutning då detta moment så att säga redan har utförts 

i och med sorteringen efter hanteringsanläggningen. 

 Fålla in bör behållas som sista moment då detta markerar att tävlingen är slut. 

 

Delning/sortering:  

 Delningen bör ligga sist. Om detta moment inte lyckas på grund av svåra får etc. får 

man ändå se hunden runt banan. 

 Momentet delning bör tas bort ur tävlingen då svenska får inte lämpar sig för detta 

utan ofta är svårdelade.  

 Delning används även i Sverige. Det är inte alla besättningar som innehar 

sorteringsanläggning.  

 Sorteringsanläggningen har nyligen testats på klubbtävling (i SVaK:s regi) och denna 

fick mycket positivt mottagande och flera tävlande upptäckte nyttan med 

sorteringsanläggning.  

 Istället för att ta bort sorteringsanläggningen kan man korta fösning, drivning osv. för 

att tävlingarna inte ska ta alltför lång tid. 

 Det är viktigt att SWKK kommer fram till en egen modell, ett alternativ till delning, 

ett moment som kan användas praktiskt. 

 

Antalet tävlande: 

 Skriva i tävlingsreglerna att ”följande moment kan ingå”. Det ger mer frihet att 

anpassa tävlingen efter antalet tävlande. Om det är många tävlande kan färre moment 

ingå. 

 Om det är många deltagande blir det extra viktigt med effektivitet mellan starterna, att 

djuren snabbt är på plats osv.’ 

 

Tävlingsform: 



 Working kelpieklubbens tävlingar behöver inte likna SVaK:s tävlingar med långa 

framdrivningar, delning osv. SWKK:s tävlingar bör istället vara inriktade mot en mer 

praktisk arbetsform där t ex närarbetet beaktas. 

 Det är viktigt att ha samma typ av tävlingar i SVaK och SWKK då detta gör att fler 

WK kommer ut på tävlingar. Av den anledningen är det också viktigt att ha kvar 

delningen. 

 SWKK kan ha lite friare tävling där man inte behöver ha exakt raka linjer. 

 Det är viktigt att tävlingen inte bara är utformad för att visa på förarens skicklighet att 

styra hunden. Man måste även ha moment där hundens skicklighet sätts på prov. 

 Tidigare fanns ett moment – ”Omkring” – där hunden cirklade runt och höll djuren. 

Detta moment kan tas tillbaka som praktiskt moment. 

 Det är viktigt att hålla på de olika delarna, vad som görs hemma dvs. bonnhundsdelen 

och det som utförs på tävlingsbanan. Det är också viktigt att få ut WK på tävlingar, att 

visa upp rasen. Detta kan vara svårt om WK inte finns ute på SVaK:s tävlingar.  

 Tävlingsformen är ett fönster, men ”mun till mun-metoden” fungerar troligen mer 

effektivt. Fler valpar säljs troligen genom att bönder som är ute efter vallhund träffar 

ägare till duktiga WK, dvs hundar som fungerar i arbete.  

 Det kommer alltid att finnas WK på SVaK:s tävlingar. SWKK behöver inte anpassa 

sina tävlingar till SVaK:s. 

 En ”missnöjesgrupp” har startats som vänder sig mot utformandet av SVaK:s tävlingar. 

Dessa vill ha mer arbetsinriktade tävlingsformer. 

 

Working Kelpie-mästerskapet 2011.  

Haväng togs upp som förslag. Det är dock inte möjligt att hålla tävlingarna på Haväng redan 

nästa år, det kräver längre framförhållning. Styrelsen och alla medlemmar uppmanas att 

arbeta vidare med att tänka ut möjliga platser där mästerskapet kan hållas 2011. 

Följande förslag togs upp: 

 Medlemsmötet bör hållas redan på fredagskvällen.  

 Önskemål att alla bor på samma ställe. 

 Prisutdelningen bör hållas på tävlingsplatsen. 

 

7. Information PR 

Meta informerar om RAS-arbetet. Tidsplaneringen för ett färdigställande ligger på ca 1 1/2 år. 

Under denna revidering av RAS planeras att en hälsoenkät skickas ut till alla medlemmar.  

 

Larry informerar om forskning på ataxi i Australien (Alan Wilton, UNSW, Australien). En 

valp med neurologiska störningar har fötts i Sverige. Blodprov från denna valp kommer att 

skickas till Alan Wiltons. 

 

Andelen autoimmuna sjukdomar tycks öka hos WK. Det är mycket viktigt att styrelsen får 

information om samtliga sjukdomar som drabbar rasen. För ett långsiktigt hållbart avelsarbete 

är det viktigt med öppenhet vad gäller sjukdomar och defekter som dyker upp i rasen. 

 

8. Information, skrivelser och diskussionspunkt. 

Information om ansökan till SKK gällande ändrade registreringsbestämmelser. Styrelsen har 

skickat in en ansökan om ändrade registreringskrav vad gäller krav på HD A eller B hos båda 

föräldradjuren för registrering av svenskfödda valpar samt krav på godkänt vallhundsprov nöt 

eller får hos båda föräldrarna för registrering av svenskfödda valpar. Om ansökan bifalles kan 

detta gå igenom tidigast 2012. 



 

9. Brategårdens vandringspris.  

Brategårdens vandringspris 2010 går till Erik Zetterholm. 

Motivering: Årets pris tilldelas en person som man kanske upplever sällan gör något. Om man 

synar personen upptäcker man att i praktiken har densamma uträttat mycket för klubben såväl 

i styrelsen som ute på fältet, t ex i samband med tävling. Ett exempel är uppstarten av de nya 

nöttävlingarna. Personen har en mycket jordnära syn på utförandet av nöt- och fårvallning. 

 

Ett nytt vandringspris till ”Årets framgångsrikaste uppfödare” har inrättats av familjen Brate. 

Statuterna är följande:  
Priset skall tilldelas den uppfödare vilkens samtliga avkommor, haft störst sammanlagda 

framgång på samtliga tävlingar under årets ’’ordinarie’’ Working Kelpie-mästerskap. 

Uträkning göres enligt följande: 

 De 10 bäst placerade hundarna i varje klass skall räknas. Första plats ger 10 poäng, 

andra plats ger 9 poäng o.s.v. 

 Alla klasser både nöt och får skall ingå. 

 Den uppfödare vars avkommor tillsammans får högst antal poäng tilldelas priset att 

inneha detsamma till nästkommande mästerskap. 

 Priset skall ej graveras och skall vara ständigt vandrande. Samma uppfödare kan 

tilldelas priset obegränsat antal gånger. 

 Vinnande uppfödare skall redovisas i klubbtidningen (gärna med bild) och 

dokumenteras i klubben på lämpligt sätt. 

 Innehavaren av priset ansvarar för att det kommer till nästföljande mästerskap. 

 Förkommet pris skall ersättas av innehavaren. 

 

10. Övriga frågor. 

Förslag att uppfödare får ett "informationskit" skickat till sig, t ex vid parning eller då klubben 

får vetskap om parningen, som innehåller information över vad som är viktigt att tänka på för 

en valpköpare (HD-röntgen, medlemskap i SWKK osv.). Sedan får uppfödaren möjlighet att, 

till reducerat pris, ge valpköparen ett medlemskap i SWKK. Styrelsen uppmärksammar detta i 

bladet - ”uppfödare X har skänkt ett medlemskap till valpköpare Y som köpt valp från 

följande parning”.  

Förslaget fick ett positivt mottagande och styrelsen kommer att arbeta vidare med förslaget. 

 

11. Mötets avslutande. 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

Susanne Gustavsson   Larry Jones  Erik Zetterholm 

sekr. för mötet  ordf.  justerare 

 

 

 

Ann-Christin Olsson 

justerare 

 

 


