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Club Berger des Pyrénées styrelse avger härmed 
verksamhetsberättelsen för 2019  
 

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 Charlotte Almberg  
Vice ordförande Åsa Thunqvist  
Sekreterare Lia Larsson  
Kassör Lotte Sönstebye  
Ledamot Anna Nygårds  
Ledamot Jenny Jenderbäck  
Ledamot Lena Olofsson  
1e Suppleant Rebecca Marmolin 
2e Suppleant Johanna Selin  
 
Övriga uppdrag  
Revisorer  ordinarie Anna-Karin Risberg  

IngelaLindberg  
Revisorer suppleant Anna Sedin Brattlin  

Kjell Pettersson  
Valberedning Yvonne Ahlin (sammankallande)  

Jenny Ivarsson  
Britta Hanssen  

Medlemsansvarig Lotte Sönstebye  
 
 
Styrelsekontakt för sektorerna:  
Vallning Charlotte Almberg  
PR- och Information Charlotte Almberg  
Rasträff och utställning Jenny Jenderbäck  
RUS Åsa Thunqvist  
Aktivitet Lia Larsson  
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Rasutvecklingssektorn  
 
Nuvarande medlemmar i RUS är Åsa Thunqvist, Sophie Marchand och Jenny Ivarsson. De 
flesta av frågorna har skötts över vår Facebook grupp. 
  
Inga förfrågningar angående avelsdjur har inkommit. 
Ett fall av epilepsi på Face Rase har inrapporterats. En Poil Long har inrapporterats med 
Tyreoidea. 
RAS uppdaterades och sändes in till SGVK som avslog den. SGVK har inte inkommit med 
vidare information om vad som skall göras. 
RUS har samlat in information från alla försäkringsbolag (som valt att lämna ut sina 
uppgifter) för att kunna göra en mera riktad hälsoenkät till 2020. Den kommer att bli 
webbaserad och komma ut till uppfödare i första vändan och sedan finnas att fylla i löpande 
på hemsidan för hundägare. 
 
CBP har fått möjlighet att lämna synpunkter på regelverk för registreringen av 
korsavelskullar samt hur omtypning och registrering ska gå till, diskussion pågår fortfarande 
med SKK och SGVK. Uppfödare och medlemmar informeras så fort det är klart. 
 
En korsavelskull har gjorts av kennel Jomgarden, där uppfödaren registrerade valparna som 
Face Rase. 
 
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. 
 
Uppgifterna är tagna ur SKK´s avelsdata, registrering år 2019. Samtliga avläsningar av 
svenskfödda hundar ligger tillsammans från och med år 2015 (svenska, norska, finska och 
franska avläsningar). 
 
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  
Under hösten genomfördes en enkät till medlemmarna med syfte att ta reda på vilken 
information och vilka aktiviteter man vill ser mer av. Detta var baserat på en motion som 
årsmötet 2017 tog beslut om. Sammanställning av svar finns publicerat på medlemssidan och 
skickades ut via mail. 
 
BergerNytt. Vid styrelsekonferensen diskuterades tidningen Bergernytt och besluts togs att 
lägga ned tidningen och istället starta en Blogg genom en Budkavle. Under hösten har vi 
försökt få medlemmar att skriva om olika evenemang, men det har gått väldigt trögt, och det 
är väl det som är utmaningen att hålla en tidning vid liv. Styrelse tog ett nytt beslut om att ge 
ett ut ett BergerNytt som ett Infoblad, med fokus på styrelsens arbete och att informera om 
kommande aktiviteter. Första numret gavs ut i November.  
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Webbplatsen www.clubbergerdespyrenees.se har under året publicerat i genomsnitt två 
inlägg per månad. I april publicerades en ny sida för Utställning med information om 
Rasspecialen i Frankrike, SGVK utställningar samt vår egen Rasträff. Nytt för i år var också 
att Rasträffen fick en egen sida med information och anmälan. Webbredaktör har varit 
Charlotte Almberg.  
 
Facebooksida Club Berger des Pyrénées har 656 gillamarkeringar och lika många följare 
vilket är en ökning med . Det är en ökning med 6 % från 1 januari 2019 (617). Redaktör för 
sidan är Charlotte Almberg. Ett 60-tal inlägg har publicerats under 2019 inkl inlägg med länk 
från de uppdateringar som skett på webbplatsen.  
 
Klubbshopen Klubbshop i samarbete med Prima4you.  www.prima4you.se  
 
Rasmonter Stockholm hundmässa 14-15 december 2019. Arbetsgruppen för årets rasmonter 
bestod av Rebecca Marmolin, Lia Larsson, Lotte Sönstebye, Charlotte Almberg och Jenny 
Jenderbäck. I år hade inte SKK satt upp något tema varför vi valde att dekorera montern 
baserat på rasens ursprung och arbetsegenskaper. En film ca 3,3 minuter klipptes ihop för att 
visa rasen “in action”. Isskrapor med CBP-logga köptes in och delades ut till besökare som 
var extra intresserade av våra ras och hade valpköpar-tankar.  Ett fåtal medlemmar turades om 
att bemanna montern. 
 

Medlemmar  
2018 års siffror inom parentes. 
 
Under året har vi haft 108 (90) medlemmar fördelat enligt nedan; 
Hedersmedlem 1 (1) 
Ungdom 1 (0) 
Huvudmedlem 74 (57) 
Valpgåvomedlem 22 (24) 
Familjemedlem 10 (8) 

Detta är en ökning med 20% (28 medlemmar) sedan 2018. Vårt mål för 2020 är att fortsätta 
arbetet med att aktivt öka medlemsantalet. 

 

Årsmöte 2019 
Årsmötet genomfördes den 2 mars 2019. Ett 10-tal medlemmar  tog sig igenom dagens 
aktiviteter med hundpromenad, lunch, hundsim hos Aktiv Hundfys och till sist det viktiga 
Årsmötet. Mötet och alla aktiviteter ägde rum på Stockholms Hundsportcentrum i Upplands 
Väsby norr om Stockholm. Mötesordförande var Kjell Pettersson. 
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Aktivitetssektorn  
 
Aktivitetssektorn har under 2019 bestått av Lia Larsson (sammankallande) Anna Nygårds 
samt Lotte Sönstebye.  
 
Områdesansvariga 
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.  
Lia Larsson mailade i september 2019, en förfrågan till sittande områdesansvariga för att 
klargöra vilka som kan tänka sig att fortsätta som ansvariga. Alla ställde sig positiva och det 
är vi glada för!  Under 2020 kommer vi förhoppningsvis få mer aktiviteter runt om i landet, 
eftersom styrelsen har gjort en demografisk bild över var i landet våra medlemmar finns och 
hur vi bäst ska rikta våra aktiviteter. Nytt aktivitetsområde är Jönköping, som kommer få sin 
alldeles egen områdesansvariga. Ingen ansökan om Medlemsbidrag har inkommit under året. 
 
Bergerdagen. En påminnelse gick ut till alla områdesansvariga om Bergerdagen den 25/8. I  i 
Stockholm i samband med utställningen på STOXA, anordnades gemensam fika. Många var 
upptagna med annat denna sista söndag i augusti, bland annat utställningar, varför styrelsen 
har beslutat att byta dag och istället arrangeras Bergerdagen den första helgen i april.  
 
Bergerläger Ett försök att arrangera ett Bergerläger under hösten 2019 gjordes, men tyvärr 
var det svårt att hitta lediga instruktörer till de helger då vi hade bokat lokal. Arbetet med att 
arrangera ett Bergerläger under 2020 kommer att prioriteras, då det efterfrågas av våra 
medlemmar.  
  

Vallningssektorn 
 
Vallningssektorn har under året bestått av Karolina af Trolle och Jenny Ivarsson. Däremot har 
vi saknat ordinarie sammankallande. Charlotte Almberg har tillfälligt varit ansvarig för de 
aktiviteter som genomförts.  
Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV) har under våren haft utbildning för de rasklubbar som 
vill stå som teknisk utförare för vallanlagstestet NHAT (Natural Herding Aptitude Test). 
Karolina af Trolle deltog på den utbildningen via telefon den 23 mars 2019. 
Den 28-29 september anordnades Vallningsläger på Mårtensby Gård. Totalt deltog 10 
ekipage. Under lägret genomfördes vallanlagstest enligt SBC (Specialklubben för Bearded 
Collie) regelverk och följande hundar blev godkända:  
Jomgarden’s Lixxo – Åsa Arbo, Jomgarden’s Ura – Ingela Käll, Hob-Nob’s Pinot Noir – 
Lotte Sönstebye och Jomgarden’s Yo-Ye – Gunvor Svensson. 
KM i Herding blev tyvärr inställt pga för få deltagare.  
 

Rasträff- och Utställningssektorn  
 
Rasträffen 24 - 26 maj Ånnaboda, Örebro 
Arbetsgruppen bestod av Jenny Jenderbäck, Charlotte Almberg, Lotte Sönstebye, Lena 
Olofson och Gunilla Jonsson. 
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Vi höll till i Ånnaboda utanför Örebro denna gång. Ett mycket funktionellt och trevligt ställe. 
Det framgick inte att man behövde förboka mat på restaurangen på söndagen, vilket vi förstås 
beklagar.  
Med stor uppslutning av hundar och ägare genomförde vi denna rasträff. Många fina priser 
fick vi in till både lotteri och vinster!  Tack alla som bidrog till detta. 
Det började på fredag kväll med gemensam promenad.  
Under lördagen arrangerade vi KM i  agility, HtM, nosework, freestyle, rallylydnad och 
lydnad som Gunilla Jonsson hade ansvar för. Alla domare och funktionärer gjorde ett 
kanonbra jobb denna dag. Allt genomfördes väl och det blev ett mycket trevligt avslut med 
prisutdelning. På lördagskvällen var det gemensam middag under vilken diplom till Årets 
hund 2018 delades ut, samt avtackning av tidigare styrelsemedlemmar. 
 
Utställningen gick på söndagen med bedömning av Schipperke först och sedan Berger des 
pyrénées. Detta år hade vi ett samarbete med Svenska Schipperkeringen för att dela på 
kostnader och det praktiska arbetet. Domare var Maritha Östlund-Holmsten. Vi hade 51 
anmälda, 30 PL och 21 FR  och ca 20 schipperke. CUA var Jenny Jenderbäck. Vi hade även 
bedömning i Barn med hund, Bästa rörelse för PL och FR, Bästa uttryck, Parklass, 
Syskonklass och Presentationsklass. Vädret bjöd på både regn och sol. Stort tack till fotograf 
Maria Louise Ramsbacher som förevigade de vinnande ekipagen. 
 
Resultat Rasträffen Utställning - Poil Long 
Hob-Nob's Samba HP BIR valp, BIS Valp 
Angeyja’ Babiche Excellent CK  BIR BIS 
Hob-Nob´s Felicité Excellent, BIM veteran 
Oskar du pic d’ Arbizon HP, BIM valp 
Lakha de Loubajac Excellent CK BIM 
Hob-Nob’s Scandinave BIR Veteran, BIS Veteran  
Uppfödarklass Kennel Hob-Nob's BIR och BIS 
 
Specialklasser - Poil long 
Presentationsklass Dirgis Dagas Dixon VIII HP 
Barn med Hund Hob-Nob's Haute Couture & Doris HP 
Bästa Uttryck Lakha de Loubajac  
Bästa Rörelser Hob-Nob's Haute Couture  
Bästa Parklass Hob-Nob's Quidam/Angeyjas Babiche  
Bästa Syskonklass Hob-Nob's Petit Prince/Hob-Nob's Pinot Noir  
 
Resultat Rasträffen Utställning - Face rase 
Light My Fire Rustine HP, BIM valp 
Light My Fire Jippie Excellent CK,  Bästa svenskfödda Face rase 
Ciel Bleu Excellent, BIR veteran, BIS 2 Veteran 
Light My Fire Ronnick BIR valp, BIS 2 Valp 
Blue fang Nero Excellent CK, Cert, BIM 
Uppfödarklass Kennel Light My Fire BIR och BIS 2 
 
Specialklasser - Face rase 
Presentationsklass Light My Fire Imse HP 
Barn med Hund Light My Fire Jippie & Elize HP 
Bästa Uttryck Blue fang Nero  
Bästa Rörelser Ciel Blue  
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Resultat Rasträffen Klubbmästerskap 
 
Årets Klubbmästare 

Gren Hund Förare Resultat 

Rallylydnad Light My Fire Kesaco Lia Larsson 85 poäng 

Lydnad Light My Fire Lecra Gunilla Bäckström 201,5 poäng 

Agility Vallée des Voconces Libereco Sussie Nordberg 0 fel 77.54 sek 

Freestyle Dirgis Bonanzas Diez X Frida Pettersson 25 poäng 60 sek 

HtM Light My Fire Ico Kiki  AnnaKarin Risberg 27.3poäng 85 sek 

Nosework Light My Fire Imse  Mimmi Gullberg 75 poäng 80.63 sek 

 
Nybörjarklass - Årets Blåbär 

Gren Hund Förare Resultat 

Rallylydnad Light My Fire Imse  Lina Andréasson 97 poäng 

Lydnad Light My Fire Kesaco Lia Larsson 115 poäng 

Agility Jomgarden’s Hawkeye Niclas Selin  0 fel 20.22 sek 

Nosework Light My Fire Kesaco  Lia Larsson  0 poäng 120 sek 
 
Alla resultat från Rasträffen finns publicerade på webbplatsen 
http://www.clubbergerdespyrenees.se/resultat/ 
 
 
 
SGVK´s utställning i CBP´s regi 
SGVK-utställningen hölls i Jälla ridhus den 4 oktober. Pga lågt antal anmälningar ( 63 st), 
som troligen berodde på den norska hundsmittan, fick vi reducera till bara 1 ring. Vi hade en 
ny sponsor, “Olivers” genom SGVK, som gav mycket priser. Vi hade två engagerade 
fotografer, Hanna Munkhammar och Paulina Eriksson, som förevigade varje ekipage. Tack!  
 
Ansvarig för utställningen var Jenny Jenderbäck och i arbetsgruppen fanns Lotte Sönstebye 
och Lia Larsson.erg.  Dömde gjorde Rob Douma från Holland. Utställningen flöt på bra, 
förutom oklarheter kring den omtypning av en face rase till poil long som skulle göras i 
samband med bedömningen. Vi hade servering och lotteri på katalognummer som drogs innan 
finalen. Stort tack till alla som hjälpte till att få den så bra.  
 
Jenny Jenderbäck gick en uppdatering i CUA hos SKK i Stockholm under hösten.  
 
Årets Utställnings- och TävlingsBerger 
Regelverket för Årets TävlingsBerger har kompletteras med Årets NoseworkBerger. Årets 
UtställningsBerger framräknas av styrelsen. Årets TävlingsBerger ska precis som förra året 
skickas in av de som vill delta. 
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Styrelsearbetet  
Under året har det hållits 11 protokollförda styrelsemöten, samt en styrelsekonferens som 
genomfördes 1-2 juni på Läckö konferens, Lidköping. Det är mycket värdefullt för styrelsen 
att kunna träffas och sätta agendan för styrelsearbetet. Alla andra styrelsemöten sker via 
telefonkonferens.  Alla klubbens dokument skrivs och lagras i google drive. Klubben har sitt 
eget gmailkonto. Protokoll, kallelser och dagordningar går ut till samtliga i styrelsen via länk. 
Ett dokument kring tystnadsplikt (SKK´s policydokument) är signerade av samtliga 
styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning. 
Det har lagts till en punkt i agendan avseende styrelsearbetet som heter ”3-5-årsplaner”, för att 
vi, kontinuerligt och med god framförhållning, ska kunna uppdatera oss kring kommande 
aktiviteter.  
Samarbetet och dialogen mellan CBP och SGVK har varit god. Vi har kunnat få hjälp i ett 
antal frågor som rört klubbens arbete. 
Charlotte Almberg och Lotte Sönstebye deltog på SGVK Fullmäktigestämma i april. 
Charlotte Almberg och Åsa Thunqvist deltog på SGVK Ordförandekonferens i november 
2020, minnesanteckningar finns publicerade på Medlemssidan. 
 

Ekonomi  
Förslag till disposition Enligt bokslutet för året står följande medel till årsmötets förfogande 
-3 323,59SEK. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning 
 
 
 
Täby den 3 februari 2020  
 
Club Berger des Pyrénées styrelse  
 
 
 
_____________________________  ______________________________  
Charlotte Almberg Ordförande  Åsa Thunqvist Vice ordförande  
 
 
_____________________________  ______________________________  
Lia Larsson Sekreterare  Lotte Sönstebye Kassör  
 
 
_____________________________ ______________________________  
Jenny Jenderbäck Ledamot   Lena Olofsson ledamot 
 
 
_____________________________  _______________________________  
Anna Nygårds Ledamot Rebecca Marmolin 1e Suppleant  
 
 
_____________________________  
Johanna Selin 2e Suppleant  
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