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Svenska Working Kelpie Klubben, rasklubb för Working Kelpie är en ideell förening med org.nr: 817605-9635, vars 
mål är att inom ramen för SKK:s stadgar tillvarata specifika intressen för sin ras genom att väcka intresse för och 
främja aveln av mentalt och fysiskt sunda och välbalanserade rasrena Working Kelpie, som även är rastypiska och 
har funktionell exteriör. Dessutom att bevara och utveckla rasens medfödda vallningsanlag och verka för utveckling, 
dressyr och praktiskt bruk av denna.

Styrelsens sammansättning
Ordföranden                          Maria Nyberg *
Vice ordförande     David Williams
Sekreterare                           Bitte Haag *
Kassör  .                         Therese Friström *
Ledamöter     Keijo Isokääntä
                                 Susanne Gustafsson
                                 Sabine von der Heiden
Verkställande utskott* (VU)
 
Suppleanter                          Lina Samuelson, Agathe Printzlow, Johanna Karlsson.
Revisorer                               Tomas Ulväng, Susanne Weibull
Revisorssuppleanter           Marie-Ann Kruhsberg, Åsa Löfberg
Adjungerade att hantera  Hans-Bertil Sinclair  
och styrelsetekniska frågor.           
Att hantera frågor gällande           Veronica Nyman
SWKKs  ingående i SVaK              
Valberedning                        Kicky Sinclair (sammankallande), Karin Helin, Ewa Roos
Tävlingskommitte’n           Keijo Isokääntä, David Williams, Sven Svensson, Susanne Weibull,
                                               Sara Jones, Veronica Nyman                                            
Ansvarig Vallreg               Lillemor Bylund 
Avelsråd                        Susanne Gustafsson, David Williams, Veronica Nyman
Egenskapsbeskrivnings- 
kommitte’                                        Susanne Gustafsson, David Williams, Malena Asplund Klasson sammankallande,  
                          Karin Helin,  Susanne Weibull, Maria Nyberg, Bitte Haag, Catarina Ottosson. 
Egenskapsbeskrivare   David Williams, Malena Asplund Klasson, Susanne Weibull, Maria Nyberg,  
    Bitte Haag. 
Beskrivare under utbildning         Catarina Ottosson och Karin Helin

Samordnare kontaktpersoner      Agathe Printzlow.
Ansvarig hemsidan              Sabine von der Heiden och Maria Nyman                                                                                                
Arkivansvarig                      Elsa Grenholm
Medlemsgruppen               Elsa Grenholm, Karin Helin, Birgitta Ulväng
Ansvarig för PR-artiklar  Maria Nyberg
Arbetsgrupp GDPR             Maria Nyberg, Bitte Haag, Therese Friström, Kicky Sinclair 
Redaktör klubbtidning     Kicky Sinclair 
Ansvarig utgivare         Maria Nyberg
Möten och sammankomster
Under verksamhetsåret har klubben hållit ett ordinarie årsmöte samt ett medlemsmöte. Styrelsen har genomfört 
7 styrelsemöten, varav ett konstituerande. Alla har varit telefonmöten (gruppsamtal). Kommittéerna har hållit ett 
antal möten.

Ekonomi
Styrelsen anser det ekonomiska läget vara godtagbart stabilt. 
Föregående års resultat uppgick till  - 2.813,05
Kassabehållning 2018-12-31, + 55.941,32
Årets resultat slutar på  - 1.514,90 kr 
I övrigt hänvisas till årets resultat- och balansräkning.
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Medlemmar
Klubben har 2018-12-31, 152 (184) medlemmar, varav 35 (30) familjemedlemmar. Siffrorna inom parantes anger 
förra årets antal.
 
Medlemstidning
Redaktionen handhas av Kicky Sinclair med hjälp av Maria Nyberg. Medlemmarna har varit aktiva med insändande 
av material, vilket bidragit till att medlemstidningen hålls levande. 

Valpförmedlingen
Valpkullarna efter meriterade föräldrar har publicerats på hemsidan. I medlemstidningen står det var och en fritt att 
annonsera mot annonskostnader.

PR-verksamhet
Klubben har under året annonserat i Svenska Vallhundsklubbens (SVaK) tidning OMKRING och på SVaK:s hemsida. 
SWKK Hemsida har uppdaterats av Sabine von der Heiden och Maria Nyberg.
Flera av klubbens medlemmar har medverkat vid invallning av förrymda djur, djurförflyttningar, uppvisningar mm.
 
Avelsråd
Information / rådgivning
Avelsrådet har bland annat haft rådgivning per telefon och e-post. Avelsrådet har t ex informerat om SKK’s avels-
policy och etiska riktlinjer, regler vid registrering, import och besvarat olika hälso och avelsfrågor. Avelsrådet har 
även informerat om verksamheten i rasklubbens medlemsblad.

Avelsträff
En avelsträff anordnades  i samband med Working Kelpiemästerskapet där bland annat och exteriörmarknadsföring  
rasen samt registrering i WKC diskuterades.
Täckhundslistan
Täckhundslistan har uppdaterats
Facebooksida för uppfödare
Avelsrådet har startat upp en facebooksida  som riktar sig till uppfödare av Working Kelpie
SKK-utbildning
Avelsrådet har deltagit i en distansutbildning i hundavel och genetik arrangerad av SKK
Hälsofrågor
Avelsrådet håller sig informerad om rasens hälsoläge, med fokus på de sjukdomar som tas upp i RAS
Statistik
Avelsrådet sammanställer årets statisik gällande röntgenresultat för HD, registrerande hundar , antal valpar med 
mera och presenterar i Bladet

Egenskapsbeskrivningar
Under verksamhetsåret har tre egenskapsbeskrivningar genomförts. Alla tre tillfällena har Karin Söderberg varit 
instruktör och expertråd. Egenskapsbeskrivningarna har varit kostnadsfria för deltagarna. De tre beskrivningarna 
genomfördes enligt följande;

Örsundsbro (Uppsala) den 15 mars, i anslutning till årsmötet. 
Beskrivare: Maria Nyberg, David Williams, Susanne Weibull, Bitte Haag
Antal deltagare: 10

Ånäset 12 juli. Beskrivare på plats: Maria Nyberg, utbildningstillfälle för Karin Helin och Catarina Ottosson. 
Hundarna beskrevs även från film av Susanne Weibull och Bitte Haag.
Antal deltagare: 11

Ljungbyhed den 2 augusti i anslutning till Working Kelpie Mästerskapet.
Beskrivare: Malena Asplund-Klasson, Maria Nyberg, Susanne Weibull, Bitte Haag.
Antal deltagare: 12 7



Beskrivningarna har protokollförts och sammanställts för framtida utvärdering och utveckling.
Utvärdering av beskrivningarnas genomförande har gjorts skriftligen av deltagarna efter varje tillfälle, för att utgöra 
hjälp och riktlinjer i utvecklingen av beskrivningen. 

Gruppen har under året haft 2 st telefonmöten för bland annat planering och uppföljning av genomförda 
beskrivningar. Gruppen av beskrivare har utökats med Susanne Weibull. 
Catharina Ottosson och Karin Helin är under utbildning. 
Sammankallande för egenskapsbeskrivningskommitten har Malena Asplund varit.

Egenskapsbeskrivningen är en del av SWKKs avelsarbete, men fyller också en viktig funktion som medlemsvård och 
utbildning.

Kontaktpersoner
Kontaktpersonerna har varit: Malena Asplund Klasson, Blidsberg/ Ulricehamn. Sven Svensson, Brösarp/Kivik.
Elsa Grenholm, Dvärsätt/Krokom. Laila o Keijo Isokääntä, Gamleby. Anita Pettersson, Kalmar, Bitte Haag, Kil, 
David o Elisabet Williams, Ljungbyhed. Lillemor Bylund, Nyland/Kramfors. Maria Winberg, Väröbacka. 
Catarina Ottosson, Umeå. Ragnhild Larsson, Vingåker. Birgitta Ulväng, Örsundsbro.

Catarina Ottosson hade egenskapsbeskrivning i Ånäset i juli, då blev det automatiskt en WK-träff som var väldigt 
trevlig och uppskattad. Catarina har även haft två träffar med ca 8-9 Working Kelpie då de tränat tillsammans.
 
I Dvärsätt har Elsa Grenholm med hjälp av ”pärlan” Karin Helin haft träffar. När det gått med tanke på vädret. 
Det har främst varit hundar ur Birgitta Andersson’s B-kull 4 st. När de träffats har de vallat och fikat tillsammans. 
Det har varit mycket givande. Hundarna har utvecklats och framförallt förarna.
 
I Gamleby den 20 maj när det var ”Hela WK Sverige vallar” hade Laila och Keijo förberett olika alternativ, tyvärr 
kom det ingen.
 
I Väröbacka hade Maria Winberg en träff i november. De var 8 personer som tränade på allt från att tända unghund 
till att köra bana.
 
Eva Jakobsson i Borlänge var med och ordnade ”Hela WK Sverige vallar” i Tägt hos Christine Sandström. Det var ett 
gäng som vallade endast på får. Där har även varit en WK träff den 29-30 september. Då var det tre stationer där 
man vallade på fåren.
 
Birgitta Ulväng i Örsundsbro anordnade ”Hela WK Sverige vallar” hos sig. De var ca 10 st. Utöver detta har det varit 
flera som kommer dit och tränat emellanåt. Det har varit ett flertal som ringt eller mailat för att få information om 
rasen. Några har också kommit på besök för att få träffa Working Kelpie.
 
I  Kivik hade Sven Svensson tillsammans med Sara Jones ”Hela WK Sverige vallar” där vallades får hos Sara och nöt 
hos Sven. Efter vallningen blev det fika. Bitte Haag anordnade träning i Nilsby, Värmland när det var ”Hela WK 
Sverige vallar” där fanns möjlighet att grilla.  
 
Hos Ragnhild Larsson i Vingåker var man också välkommen till ” Hela WK Sverige vallar”.  
 
Hos Elisabet och David Williams Slättåkra Gård i Ljungbyhed i Skåne anordnades också ” Hela WK Sverige vallar” 
Man kunde man träna för Tomas Westman i 30 minuter om man ville det, till en kostnad av 100 kr eller träna själv. 
Det fanns även möjlighet att träna i hanteringsanläggning, det var en lyckad dag.

När det var ”Hela WK Sverige vallar” hos Mattias Berg, Grimserud Undenäs, hade de Maggan Wiljen som  
instruktör 150 kr/ekipage. Det fanns även lunch för 60 kr för de som ville ha mat.

Sponsorer
Företag och privatpersoner sponsrade med produkter till årets Working Kelpie Mästerskap.
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Tävlingsverksamhet 2018
Tävlingskommittén har haft flera möten under året. Ett av mötena var ett utvärderingsmöte. 

Tävlingskommittén ordnade Working Kelpie mästerskapet 3-5 augusti i Skåne.. Värdar för nöttävlingarna var Sven 
och Ingela Hansson i Kristianstad. Värdar för fårtävlingarna var Elisabeth och David Williams i Ljungbyhed. Totalt 
antal startande var 53 st. 

Domare för nöttävlingarna var Johan von Boisman och för fårtävlingarna var det Joel Svensson. 
 
Vinnare av Mästerskapsklassen nöt, med 4 startande, blev Susanne Weibull med Emmalundas  Tabita. Vinnare av 
Bonnhundsklassen nöt, med 11 startande, blev  Sara Jones med Nerunder Ebba.
 
Vinnare av Mästerskapsklassen får, med 10 startande blev Krister Persson med Rapp. Vinnare av Bonnhundsklassen 
får, med 20 startande, Sabine Heiden med Mitchens Roxi Lila. Vinnare av Novisklassen får, med 8 startande, Linda 
Jansson med Tanspots El. 
 
Kennel Nerunders VP för mest lovande unghund gick till Tanspots El  med ägare Linda Jansson .
 
Domarens pris för bästa arbete i hanteringsanläggningen: Nonerides Gizza och Maria Nyberg.

Till  Årets Eldsjäl 2018 har Therese Friström utsetts med följande motivering;
”Årets eldsjäl är en person med stor vilja och engagemang som ser till att vi får nått gott att äta och dricka under 
våra vallhundstävlingar. Hon ställer alltid upp hon fixar både stort som smått och är en stor tillgång i denna lilla 
klubb. I en tid av förvirring och ovisshet klev hon även in och tog dig an rollen som Working Kelpie klubbens nya 
kassör på ett föredömligt sätt”

SWKK:s styrelse vill rikta ett varmt tack till alla klubbens medlemmar, som genom ideellt arbete, enskilt eller 
gemensamt hjälpt till att framgångsrikt genomföra våra aktiviteter som ytterligare stärkt rasens ställning under 
året som gått.

Örsundsbro 2018-03-17

 
Maria Nyberg              David Williams      Therese Friström   Bitte Haag 
 
 
 
Keijo Isokääntä             Susanne Gustafsson                Sabine Heiden 
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foto Sabine Heiden

Phi och Sabine på tur med hundarna i Norge


