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Verksamhetsberättelse för   

Club Berger des Pyrénées 
2018 

 

  

Rasklubben för raserna 
 Berger des Pyrénées à Face Rase och  

Berger des Pyrénées à Poil Long 
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Club Berger des Pyrénées styrelse avger härmed 
verksamhetsberättelsen för 2018 

 
Club Berger des Pyrénées bildades 1997.  
Club Berger des Pyrénées är en rasklubb under Svenska Gårds- och Vallhundsklubben som är verksam under 
Svenska Kennelklubben (SKK).  
Club Berger des Pyrénées mål är att väcka intresse för att främja aveln av mentalt och fysiskt sunda, 
bruksmässigt med för rasen specifika vallegenskaper samt exteriört fullgoda rashundar: 
 

ATT bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt 
bruk av dessa.  
ATT informera och sprida kunskap om rasernas beteende, dess fostran, utbildning och vård.  
ATT bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.   
ATT skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet 

 

 
Styrelsens sammansättning  
Ordförande    Kjell Pettersson  
Vice ordförande    Charlotte Almberg 
Sekreterare     Agneta Ärlestig  
Kassör      Lotte Sönstebye  
Ledamot      Karolina af Trolle  
Ledamot     Jenny Jenderbäck  
Ledamot      Lena Olofsson  
Suppleant     Linda Karlsson  
Suppleant     Beatrice Bergqvist 
 

 Övriga uppdrag 2018 

Revisorer  Anna-Karin Risberg   
  Ingela Lindberg 
  Anna Sedin Brattlin (suppleant)  
  Lia Larsson (suppleant)  

Valberedning Yvonne Ahlin (sammankallande)    
  Jenny Ivarsson     
  Britta Hanssen  

Medlemsansvarig Lotte Sönstebye  

Styrelsekontakt för sektorer:   
Vallningssektorn  Karolina af Trolle 
PR- och Informationssektor Charlotte Almberg 
Rasträff och utställningssektor Jenny Jenderbäck, Agneta Ärlestig  
RUS   Kjell Pettersson  
Aktivitetssektor     Lotte Sönstebye   
 



3(8) 
 

Rasutvecklingssektorn  
Nuvarande medlemmar i RUS-sektorn är Monica Westerberg, Ulrika Lundh och Sophie 
Marchand. De flesta av punkterna har skötts över RUS Facebook grupp.  

Inga förfrågningar angående avelsdjur har inkommit. RUS har under året fått frågan angående 
kroksvans/sammanvuxna kotor. Där RUS rekommenderar uppfödarna att noga upplysa 
köpare vad kroksvans/sammanvuxna kotor innebär för utställning/avel. 

Två fall av patella luxation på Poil Long har inrapporterats (kullsyskon). 

Uppdatering av RAS beräknas vara klart under 2019.  

CBP har, efter ett års väntan, fått svar från SKK och SGVK angående registrering av 
korsavelskullar. Den informationen skickades ut till uppfödare och lagts ut på hemsidan. 

CBP uppmanar hundägare och uppfödare att kontakta RUS-sektorn vid inrapportering av 
eventuella genetiska sjukdomar som inte är inrapporterade i ovanstående text, eller andra 
sjukdomar som kan vara relevanta för rasens hälsa. 

Valpförmedlare  
CBP’s valpförmedlare är Annis Gustavsson. Hon hänvisar intresserade valpköpare till 
uppfödare av rasen samt förmedlar valpkullar som följer avelsrekommendationer och SKK’s 
grundregler. Hänvisningen är kostnadsfri.  

  

PR- och Informationssektorn   
Bergernytt  
Redaktör för Bergernytt har under 2018 varit vakant och inget nummer har utgivits.  
 
Webbplatsen www.clubbergerdespyrenees.se   
har under året publicerat ett 30-tal inlägg. Den är uppdaterad med all senast information och 
resultat.Webbredaktör har varit Charlotte Almberg. Under december låg webbplatsen nere 
under ca 2 veckor. Det var i samband med en uppgradering från webb-hotellet som inte 
fungerade med webbplatsens Tema. Det tog en stund för felsökning och därefter kontaktades 
Frida Forsberg (som byggt upp webbplatsen) för hjälp med uppgradering av tema och tillägg. 
 
Facebooksida Club Berger des Pyrénées  
har 617 gillamarkeringar och lika många följare. Det är en ökning med 8 % från 1 januari 
2018 (567). Redaktör för sidan är Charlotte Almberg. Samtliga i styrelsen har access för att 
kunna göra inlägg och snabbt kunna informera vid behov. Ett 60-tal inlägg har publicerats 
under 2018 inkl inlägg med länk från de uppdateringar som skett på webbplatsen. 
 
GDPR 
I samband med att den nya dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft 25 maj 2018 
genomförde styrelsen en analys av hur och vilka typer av personuppgifter som klubben 
hanterar. Den 3 juli publicerade styrelsen en information om detta till medlemmarna på 
webbplatsen och via FB-sidan. 

Klubbshopen  
Klubbshop i samarbete med Prima4you . www.prima4you.se    
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Rasmonter 
Rasmonter på Stockholm hundmässa december 2018. Rasmontergruppen bestod av Felicia 
Jenderbäck, Lotte Sönstebye och Charlotte Almberg under ledning av Jenny Jenderbäck. 
Årets tema för mässan var “Prick firar jul” med anledning av firandet av Elsa Beskows 100-
års dag. Klubben valde att dekorera montern i samma tema. Se presentation på webbplatsen. 
Ett 10-tal medlemmar turades om att bemanna montern. Pga kennelhosta var det tyvärr 
minimalt med hundar att visa upp i montern. En enkät gick ut till de som bemannat montern 
med frågor om vad som varit bra och vad som kan bli bättre. 
Montern var välbesökt och mycket uppskattad. Besökarna var nyfikna på rasen i allmänhet 
och flera var specifikt intresserade och önskade information inför sitt kommande valpköp. 
 

Medlemmar (2017 års siffror) 
Under året har vi haft 90 (118) medlemmar fördelat enligt nedan;  
 Hedersmedlem 1 (1)  
 Huvudmedlem 57 (63) 
 - Valpgåvomedlem 24 (28)  
 Familjemedlem 8 (10)  
Detta är en minskning med 23,7 % (28 medlemmar) sedan 2017. Vårt mål för 2019 är att 
aktivt arbeta med att öka medlemsantalet. 
 
Årsmöte 2018 
Årsmötet hölls 10 mars i Arninge, Norra Stockholms hundsportcentrum. Dagen inleddes med 
en gemensam promenad. Därefter erbjöds Prova-på-trix med instruktör Marie Andersson, ett 
20 tal medlemmar deltog. Ordförande på årsmötet var Anneli Grimborg. 
 
Aktivitetssektorn  
Områdesansvarigas presentation av aktiviteter under året 2018 
Områdesansvariga under året har varit: Skåne: Veronica Thoresson, Kalmar: Sophie 
Marchand, Västra Götaland: Annis Gustavsson, Stockholm: Lotte Sönstebye, Västmanland: 
Susanne Nordberg, Jönköping/Östergötland: Ida Björkman 
Inga aktiviteter utöver Bergerdagen har rapporterats in från områdesansvariga. 

Lotte Sönstebye mailade i juni till alla områdesansvariga om att ha ett telefonmöte där alla 
områdesansvar skulle diskutera; -Hur arbetar ni i er roll idag? - Hur har ni fått kontaktinfo till 
nya medlemmar? - Vad är er största utmaning som områdesansvarig? - Är det något som ni 
saknar i stöd från styrelsen i ert arbete? - Kan vi ”styra” upp Berger dagen på ett bra sätt och 
även göra ett kort gemensamt inlägg på vår FB/hemsida? 
Tyvärr visades det inget större intresse för ett möte då det bara var en som svarade på mailet.  
Under 2019 kommer vi göra ett omtag gällande områdesansvariga så att vi kan få igång 
aktiviteter runt om i landet. 
 
Bergerdagen  
26/8 anordnades en promenad och fika i Stockholm, Billdal, Kalmar, Linköping, Lindesberg 
och i Skåne. Det var ett stort antal hundar och ägare som tog en härlig promenad.  
I år ringde Lotte Sönstebye runt till alla områdesansvariga för att påminna om Bergerdagen 
och samtidigt påminna om att svara på det utskick som gjordes i juni. Utfallet på promenader 
blev väldigt bra. 
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Youngsters summercamp  
Under två dagar i juli, anordnades ett ”Youngsters summercamp för Berger des Pyrénées-
valpar och unghundar utanför Askersund. Beatrice Bergqvist och Yvonne Ahlin var 
initiativtagare och ledare. Grunder i Nosework och Agility var innehållet. På kvällen ingick 
även bad och middag på restaurang Brändåsen, där hundar var välkomna med in. Totalt var 
det 6 förare och 9 hundar på plats. Schemat var fullspäckat, de varvade Nosework med Agility 
både för- och eftermiddagar. Mycket korta pass, dels för att hundarna var så unga men också 
på grund av den extrema värmen. Hundarna var superduktiga, motiverade och gjorde framsteg 
redan under dessa två dagar.  
Initiativet och innehållet var mycket uppskattat av deltagande förare, men också såklart av 
hundarna, det gick inte att ta miste på. Hoppas på att kunna genomföra något liknande igen! 
 
Bergerläger  
Ett försök att arrangera ett Bergerläger under hösten 2018 gjordes men tyvärr var det svårt att 
hitta bra lokaler och boende som var ledigt när de instruktörer som var tillfrågande kunde. 
Arbetet med att arrangera ett Bergerläger under 2019 kommer att prioriteras. 
 
Vallningssektorn 
I år bestod Vallningssektorn av Karolina af Trolle, Jenny Ivarsson och Linda Tell.  
Under hösten anordnades ett läger med 5 deltagare och 6 hundar. 4 st genomförde anlagstestet 
i samband med vårt läger och blev godkända varav två hundar genomförde det nya officiella 
anlagstestet NHAT (Natural Herding Aptitude Test) under lägret. Tyvärr blev det inget KM i 
år pga för få deltagare. 
Klubben anordnade även anlagstest för deltagarna på det kennelläger som genomfördes i juli 
av Kennel Dirgis och Hob-Nob’s. Totalt 6 hundar genomförde anlagstest och blev godkända. 

De första hundarna som har gjort FCI - NHAT Anlagstest är: 
Dirgis Dira Dijon VI -  ägare Camilla Liedholm 
Hob-Nob´s Petit Prince – ägare Charlotte Almberg  
Vallée des Voconces Ioné – ägare Charlotte Almberg 

Vi i Vallningssektorn vill tacka för det gångna året och hoppas på att vi ses igen nästa läger. 

Rasträff och Utställningssektorn 

Rasträff 4-6 maj 2018 Tånga Hed, Vårgårda   
Redan på fredag kväll inleddes träffen med träningsgrupper utanför klubbstugan. Senare blev 
det workshop/föreläsning i ämnet ”Basic Grid”, klubben bjöd alla på Paella tillagad utomhus. 
Lördagens aktiviteter var utställning, KM i Rallylydnad, KM i Freestyle och Heelwork to 
music. Dagen avslutades med gemensam sommarbuffé och lekar. 
På söndagen var det KM i Nosework, KM i Agility och KM i lydnad. 
 
CBP tackar alla deltagare, domare, ringsekreterare och arrangörer för 2018 års Rasträff! 
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Resultat utställning Rasträff  
Domare: Hans-Åke Sperne 

Poil Long: 
BIR BIS, Angeyja´s Babiche 
BIM, Lahka De Loubajac 
BIS valp 2, Snabba Tassar på Attraktiva Aurora 
Uppfödarklass BIR Uppfödargrupp, BIS-1 Uppfödargrupp Kennel Hob-Nob´s 
Bästa rörelser: Angeyja´s Brandy 
Bästa uttryck: Lahka de Loubajac 
 
Face Rase: 
BIR, Light My Fire Daston 
BIM, Light My Fire Bocary 
BIS valp 1, Light My Fire Pau 
Uppfödarklass BIR Uppfödargrupp BIS-2 Uppfödargrupp Kennel Light My Fire 
Bästa rörelser: Light My Fire Pau 
Bästa uttryck: Light My Fire Illrosa 

Resultat KM Rasträff 

Klubbmästerskap i Freestyle 
1. Light My Fire Qvarisso ”Ville” och Anna-Karin Risberg 153,3 poäng 
2. Light My Fire Illrosa ”Råsa” och Yvonne Ahlin 114,5 poäng 
 
Klubbmästerskap i Heelwork to Music 
1. Light My Fire Ico Kiki ”Love” och Anna-Karin Risberg 105,5 poäng 
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Utställning Jälla 
SGVK’s utställning hölls i Jälla ridhus utanför Uppsala den 6/10–18. Det blev 83 anmälda 
hundar varav 8 st Berger des Pyrénées. Ansvarig för utställningen var Jenny Jenderbäck med 
hjälp av Lotte Sönstebye och Charlotte Almberg. Mycket jobb med sjuka sekreterare och 
kommunikation med SGVK om brist på information och återkoppling. Allt löste sig i sista 
timmen. Utställningen flöt på mycket bra och vi hade servering och lotteri på katalognummer 
som drogs innan finalen. Stort tack till alla som hjälpte till att få den så bra. 
 
Styrelsearbetet  
Under året har det hållits 13 protokollförda styrelsemöten varav en styrelsekonferens som 
genomfördes 4-5 april vid Herrfallet i Arboga. 
 
Under våren genomförde styrelsen ändringar för att effektivisera sektorarbetet. PR - och 
Informationssektorn slogs samman till en (1) sektorn samt att Tävlingssektorn utgick och 
arbetesuppgifterna övergick till Rasträff- och utställnings-sektorn. Uppdragsbeskrivningar för 
sektorerna har uppdaterats och finns tillgängliga på webbplatsen. 

Elektronisk signering är införd vilket underlättar när styrelseprotokoll och tystnadsplikter 
skall signeras. 

Styrelsen har upprättat ett gemensamt Mailkonto hos Google, Gmail.com för hantering av 
klubbens mail, samt lagring av dokument. 

Styrelsen har beslutat anta uppdrags-/ansvarsbeskrivningar för våra olika styrelseposter. 
Dessa finns tillgängliga på webbplatsen under Medlemssidan. 
 
Ekonomi  
Förslag till disposition  
Enligt bokslutet för året står följande medel till årsmötets förfogande. Styrelsen föreslår att 
resultatet balanseras i ny räkning. Årets resultat: -23 370,68  

 

Upplands Väsby den 2 mars 2019  
Club Berger des Pyrénées styrelse  

  

 _____________________________  ______________________________ 

Kjell Pettersson   Charlotte Almberg   
Ordförande     Vice ordförande   
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_____________________________  ______________________________  

Agneta Ärlestig    Lotte Sönstebye 
Sekreterare       Kassör   
 
   

 _____________________________  ______________________________ 

Karolina af Trolle   Jenny Jenderbäck  
Ledamot      Ledamot 

 

 
_____________________________  _______________________________     

Lena Olofsson    Linda Karlsson 
Ledamot       Suppleant 

 

 

_____________________________ 
 
Beatrice Bergqvist 
Suppleant 


