
 

Verksamhetsplan 2015 för Svenska Working Kelpie Klubben 

 
Årsmöte  
Årsmöte 2015 hålls söndagen den 15 mars 2015 på Lilla Ransta, Örsundsbro.  
 
Medlemsmöte  
Ett medlemsmöte hålls i samband med Working Kelpie Mästerskapet 2015.  
 
Medlemstidning  
Medlemstidningen Working Kelpie ges ut 4 ggr per år.  
 
Tävlingar  
Årets Öppna Working Kelpie Mästerskap kommer att arrangeras med både nöt- och 
fårklasser den 7-9 augusti, domare blir i år Kjell Johansson. Nöttävlingarna kommer att 
hållas i Odensviholm och fårtävlingarna i Gamleby. 

Kurser och träningstillfällen  
Vallhundskurser och träningstillfällen på får och nöt kommer att anordnas, både av styrelsen 
och av de lokala kontaktpersonerna. Alla arrangemang utlyses på hemsidans 
planeringskalender.  
 
Träningstävlingar  
Styrelsen har ambitionen att arrangera träningstävlingar under året, framför allt för att ge 
intresserade möjlighet att träna på de speciella momenten, som ingår i Working Kelpie 
Mästerskapets klasser. Utlyses på hemsidans planeringskalender.  
 
Egenskapsbeskrivningar i Svenska Working Kelpieklubbens regi  
Under verksamhetsåret planeras två egenskapsbeskrivningar. Extra fokus kommer att 
läggas på att kartlägga och stimulera behovet av en egenskapsbeskrivning i norra Sverige.  
I det fall underlag och lämplig plats att arrangera finns bör även en tredje 
egenskapsbeskrivning genomföras i Norrlandsregionen.  
 
Samtliga beskrivningar kommer att genomföras i ”minikurs”-form, dvs. med instruktör som 
hjälper och instruerar ekipagen allt efter kunskapsnivå på varje deltagare.  
 
Egenskapsbeskrivningen är kostnadsfri för deltagarna. Lunch kommer att serveras till 
självkostnadspris.  
 
De två beskrivningarna planeras enligt följande;  
 
Uppsala (Örsundsbro) i mars 2015, i anslutning till årsmötet. Instruktör: Karin Söderberg 
Beskrivare: Nils Drakenberg, Maria Nyberg, David Williams, Malena Asplund. Gärna fler.  



 
Gamleby i augusti 2015, i anslutning till Working Kelpie Mästerskapet. Instruktör: Karin 
Söderberg Beskrivare: Nils Drakenberg, Maria Nyberg, David Williams, Malena Asplund. 
Gärna fler.  
 
Gruppen för egenskapsbeskrivningen följer arbetet med SVaK:s nya unghundsbeskrivning, 
för att se om man kan kombinera hela eller delar av beskrivningen.  
 
Egenskapsbeskrivningen är en del av SWKK:s avelsarbete, men fyller också en viktig 
funktion som medlemsvård och utbildning.  
 

Administration  
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst 4 ggr/år. Verkställande utskottet sammanträder vid 
behov. Kommittéerna arbetar självständigt och redovisar sitt arbete vid styrelsemötena.  
 
Avelsrådet 
Avelsrådet arbetar med information och rådgivning, håller täckhundslistan uppdaterad och 
kommunicerar med uppfödarna genom utskick och träffar. 

Avelsrådet verkar för att hitta nytt avelsmaterial, samt inhämtar information om sjukdom och 
dödsfall genom frivillig registrering för att löpande kunna informera om rasens hälsoläge. 

Avelsrådet planerar en avelskonferens under året. 

Avelsrådet planerar med fortsatt distribution av uppfödarbrev. 

RAS-kommittén 
En RAS-träff planeras för att diskutera RAS-kommitténs förslag och fastställa vilka avelsmål 
som ska tas med. RAS-kommittén planerar att färdigställa RAS under 2015. 

Valpförmedlingen  
Aktuella valpkullar annonseras på klubbens hemsida.  
 
Annonser och PR  
Annonsering i Svenska Vallhundklubbens SVaK:s tidning OMKRING med 4 annonser per år. 
Annonsering på SVaK:s hemsida.  
Inköp och försäljning av PR-material utvecklas vidare.  
Medverkan i uppvisningar, invallning av djur och dylikt.  
Fortsatt delaktighet i SVaK:s informationsannonsering på Blocket. 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 


