
Club Berger des Pyrénées

Sektorer och uppdragsbeskrivningar

För samtliga sektorer:

För  medlemmar  i  sektorerna  gäller  att  SKK:s  grundläggande  värderingar  ska  förmedlas  till  
medlemmarna i  enlighet med klubbens stadgar,  SKK:s grundregler,  Avelspolicy för SKK och SKK:s 
riktlinjer.  Sektorerna  ska  bestå  av  personer  med  ett  särskilt  intresse  för  samt  god  erfarenhet 
och/eller  god kunskap om det  arbete sektorn bedriver.  Det  arbete sektorerna bedriver  ska vara  
förankrat hos CBP:s styrelse som också har huvudansvaret för arbetet. Viktiga beslut ska fattas på 
styrelsemöten och protokollföras. Arbetsfördelningen inom sektorerna bestäms inom sektorn. 

Rasutvecklingssektorn (RUS)

(Beskrivningen är baserad på SKK:s riktlinjer för avelsfunktionärer.)

Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt 
sunda, arbetsmässigt och exteriört fullgoda berger des pyrénées à poil long och à face rase. I arbetet 
gäller att skaffa sig god kunskap om grundläggande rasinformation såsom rashistorik, 
populationsstorlek, avelsstruktur, avelstraditioner och status beträffande hälsa, mentalitet, 
arbetsduglighet samt exteriör.
 
Ansvarsområden:

 Ska vara styrelsen, uppfödare, klubbens medlemmar och övriga intresserade behjälpliga i 
avels- och hälsofrågor rörande raserna samt sprida information om dessa områden i 
klubbtidning och/eller på hemsida

 Ska fortlöpande följa SKK:s och SGVK:s arbete med avelsfrågor, till exempel genom att ta del 
av protokoll och övrig information samt deltaga vid avelskonferenser då dessa anordnas

 Ska kontinuerligt granska den rasspecifika avelsstrategin (RAS) och 
avelsrekommendationerna så att de är aktuella och överensstämmer med rasens utveckling 
och status, så väl nationellt som internationellt; ansvara för en uppdatering av RAS fem år 
efter fastställan

 Ska bevaka hälsoläget inom raserna både i Sverige och utomlands, bland annat genom att 1) 
bevaka hälsoresultat som registreras i SKK:s hunddata och liknande tjänster från andra 
länders kennelklubbar; 2) regelbundet skicka ut en hälsoenkät och sammanställa svaren; 3) 
bevaka de hd-resultat som publiceras i den franska rasklubbens (R.A.C.P) klubbtidning; 4) 
vara lyhörd för information om positiva och negativa tendenser samt nya vetenskapliga 
forskningsrön

 Ska vara mottagare för protokoll av hd-avläsningar som skett i Frankrike och ansvara för att 
dessa publiceras på hemsidan



 Ska granska inkomna valpkullar till hemsidans valphänvisningen mot CBP:s 
avelsrekommendationer och uppfödarkriterier. Valpannonsen ska ej granskas av uppfödaren 
själv. 

 Ska uppmuntra deltagande vid och bevaka resultat för beteendetest/beskrivningar (test de 
comportement, BPH, MH), vallanlagsprov samt för utställning med domare med särskild 
utbildning på raserna

 Ska ansvara för att regelbundet anordna uppfödarträffar för uppfödare av raserna
 Ska årligen upprätta avelsberättelse med utvärdering av arbetet som skett under året

Rasträffssektorn

 Ska ansvara för CBP:s årliga rasträff med utställning och KM i vallning, agility, freestyle, 
rallylydnad och lydnad

 Ska föra en konversation med utställnings-, tävlings- och vallningssektorn för att i god tid 
dela upp arbetsuppgifter som rör arrangemang, domare, funktionärer, rosetter och priser

 Ska ta fram en budget för rasträffen i god tid
 Ska se till så att vandringspriser är på plats 
 Ska aktivt verka för att medlemmar ska deltaga och känna sig välkomna
 Ska sammanställa och utvärdera rasträffen

Vallningssektorn

Ansvarsområden

 Ska vara CBP:s kontakt för Kroppsvallarna
 Ska ansvara för att KM i herding anordnas årligen och att priser finnes till detta
 Ska ansvara för att valläger anordnas 1-2 ggr/år i CBP:s regi
 Ska ansvara för att ansökan om off. anlagsprov ansöks hos SGVK till exempel inför valläger
 Ska ansvarar för att resultatlistor från vallanlagsprov sänds till SGVK och kassör i CBP
 Ska ansvara för att resultat från vallanlagsprov skickas till hemsideansvarig för publicering



Aktivitetssektorn

Aktivitetssektorn är uppdelad i två delar: Bergerlägret och Områdesansvarig

Bergerlägeransvarig 
 

 Ska vara länken för information mellan anordnare av lägret och styrelsen
 Ska aktivt söka platser och ansvariga för varje års läger samt planera långsiktigt för läger 

kommande år
 Ska bistå lägeranordnare med tips och råd för möjliga lösningar
 Ska sammanställa och utvärdera lägret

 
Områdesansvarig

 Ska vara länken mellan områdesansvariga och styrelsen
 Ska aktivt verka för att alla områden har aktiva områdesansvariga och ska bistå 

områdesansvariga med hjälp i deras arbete att ordna aktiviteter
 Ska ansvara för att områdesansvariga har uppdaterade medlemslistor för respektive område

Tävlingssektorn

 Ska bistå rasträffssektorn inför och vid rasträffens KM
 Ska ansvara för att Tävlingstoppen räknas och uppdateras kontinuerligt under året och sedan 

sammanställs vid tävlingsårets slut
 Ska ansvara för att reglerna till Tävlingstoppen är aktuella och lämpliga

Utställningssektorn

 Ska ansvara för att CBP:s utställningar följer SKK:s regler och riktlinjer
 Ska ansvara för att utställningsansökningar i tid kommer SGVK tillhanda
 Ska ansvara för den SGVK-utställning CBP är ansvariga för
 Ska bistå rasträffssektorn inför och vid rasträffens utställning
 Ska ansvara för att Årets utställningshund räknas och uppdateras kontinuerligt under året 

och sedan sammanställs vid utställningsårets slut
 Ska ansvara för att reglerna till Årets utställningshund är aktuella och lämpliga



Informationssektorn

Ansvarig från styrelsen ansvarar för att hålla kontakten med de ansvariga för hemsida och Bergernytt 
och se till så att information från styrelsen läggs ut
 
Bergernytt

 Ska publiceras 4 gånger per år
 Ska aktivt verka för att medlemmarna engagerar sig och skickar in material till tidningen

 
Hemsideansvarig

 Ska utveckla och uppdatera klubbens hemsida samt Facebooksida i samarbete med styrelsen
 Ska ansvara för att information från styrelsen samt medlemsmaterial som skickas in läggs 

upp inom rimlig tid
 Ska uppdatera hemsidan kontinuerligt så att den hålls levande, aktuell och intressant
 Ska aktivt verka för att medlemmarna engagerar sig i hemsidan

PR-sektorn

 Ska verka för att bergern syns i relevanta sammanhang
 
Klubbshopen

 Ska ansvara för att CBP har en fungerande klubbshop med varor som bär CBP:s logga

Monteransvarig
 Ska ansvara för att ansöka om monter till Stockholm Hundmässa samt ansvara för 

monterbygge och se till så att bemanningen fungerar


