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Club Berger des Pyrénées styrelse avger härmed
verksamhetsberättelsen för 2020

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 Rebecca Marmolin
1e Suppleant Yvonne Ahlin
2e Suppleant Per-Inge Ekström

Övriga uppdrag
Revisorer  ordinarie Anna-Karin Risberg

Ingela Lindberg
Revisorer suppleant Anna Sedin Brattlin

Kjell Pettersson
Valberedning Kjell Pettersson (sammankallande)

Ingela Käll
Britta Hanssen

Medlemsansvarig Rebecca Marmolin (jan-aug)
Yvonne Ahlin (fr o m sept)

Sammankallande samt styrelsekontakt för sektorerna:
Vallning Sara Wange (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.
Inga sjukdomar har rapporterats in till RUS sektorn.
RAS är fortsatt under arbete, beräknas vara klar i början av 2021. För att kunna uppdatera de
punkter som finns under RAS genomfördes en hälsoenkät. Den skickades ut till alla
uppfödare med minst en kull född år 2012-2019. Av 15 uppfödare valde 11 att svara på
enkäten. Även nya avelsrekommendationer kommer att komma under början av året.

Det har inte fötts någon korsavelskull under 2020.

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.

Två hundar har MH testats under året med känd mental status. En hund har genomfört BPH
under året.

Beslut att ta bort posten valpförmedlare. Styrelsen tog i början av året beslutet att ta bort
posten “valpförmedlare” och istället lägga ansvaret hos RUS.

En översättning av rasstandarden för face rase kom på remiss från SKK. Remissen avsåg
endast ordvalen i översättningen och inte innehållet i sin helhet. RUS har gått igenom och
godkänt den och styrelsen beslutade att svara enligt RUS förslag och remissvaret är inskickat
via SGVK.

PR- och Informationssektorn
Sektorn har under året bestått av Charlotte Almberg, Lotte Sönstebye  och Jenny Jenderbäck

I början av året beslutade styrelsen att ta fram en klubbalmanacka för 2021. En arbetsgrupp
bestående av Lotte Sönstebye, Yvonne Ahlin och Rebecca Marmolin utsågs. En fototävling
utlystes bland medlemmarna. Fototävlingen avslutades sista augusti och då hade över 200
bilder kommit in. Arbetsgruppen fick ett tufft urvalsarbete. I slutet av oktober fick alla
medlemmar möjlighet att rösta fram de bilder som skulle pryda fram- respektive baksida. I
början av december var almanackan tryckt och klar att beställas. Pris 100kr /st exkl porto.

Tidningen Hundsport. I slutet av 2019 blev vi tillfrågade från SKK att vara med tidningen
Hundsports återkommande tema “Ras i Fokus”. Självklart tackade vi ja!
Äntligen var det dags att få just våra raser i fokus! Så i det första numret av SKKs tidning
Hundsport fanns raspresentation av både poil long och face rase. Vi är så stolta att våra
uppfödare Åsa Thunqvist (Kennel Light My Fire) och Sophie Marchand (Kennel Vallée des
Voconces) blev intervjuade och att dessutom har några av våra medlemmar fick svara på
enkät om vad de tycker kännetecknar rasen.
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Medverkade gjorde Linda Ritzén, Gunvor Svensson, Charlotte Stading och Lia Larsson. Stort
tack till alla för att ni representerar våra fina raser!

Isskrapa med CBP logga. Till förra årets rasmontern tog vi fram Isskrapor med CBP logga att
dela ut till besökare som var extra intresserade av vår ras. Eftersom årets rasmontern blev
inställd så lade vi ut dessa till försäljning via webben. 25kr/st exkl porto.

BergerNytt. Under året har 4 nummer av BergerNytt gått ut till medlemmar. Ett ensidigt
informationsblad med fokus på att informera medlemmar om styrelsens arbete samt
kommande aktiviteter. Vid årets sista BergerNytt påbörjades en intervju-serie “Nyfiken På”
som är tänkt att fortsätta under 2021. Alla BergerNytt går ut till medlemmar med e-post och
publiceras på Medlemssidan.

Webbplatsen www.clubbergerdespyrenees.se har under året publicerat i genomsnitt 3 inlägg
per månad vilket är en ökning jämfört med föregående år. Vi har i genomsnitt 500 unika
besökare på webbplatsen per månad.
Sidan “Bli Medlem” har uppdaterats med tydligare information om hur man förnyar sitt
medlemskap samt hur nya medlemmar gör en ansökan. Formuläret för ansökan har också
lagts i Google Forms för att underlätta administrationen för medlemsansvarig.
Sidan Klubbshop har kompletteras med beställning av CBP Almanackan 2021 samt Isskrapa.
Sidan Vallning har kompletterats med resultat för KM (egentligen flyttat från Resultat
Rasträff).
Samtliga inbjudningar till SGVK utställningar har lagts upp på förhand med tidsstyrd
publicering. Webbredaktör har varit Charlotte Almberg

Facebooksida. Vår Facebook-sida, Club Berger des Pyrénées, har 716 gilla markeringar och
lika många följare vilket är en ökning med ca 10% jämfört med föregående år. Bland våra
följare är följande länder i topp 5: Sverige, Frankrike, Tyskland, Norge och Finland. Och kön-
och åldersfördelning ser ut så här: *källa FB statistik

Klubbshopen. Vi har fortfarande ett samarbete med prima4you.se med egen profilshop med
urval av klädsortiment som kan beställas med CBP logga.

Rasmonter Inställd

Instagram. I början av februari utökade vi vår närvaro i social medier och öppnade ett
Instagram- konto: “ clubbergerdespyrenees”. Här kan du som medlem vara med och dela
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med dig av kunskap och händelser! T ex tagga #clubbergerdespyrenees, så lägger vi upp ditt
foto direkt från kontot.  Eller om du skall ut på äventyr, gå en rolig kurs, ställa ut, håller på
med en viss träning som du gärna vill dela med dig av. Isåfall kan du få tillgång till
instagramkontot under en viss period och själv direkt lägga upp bilder och filmer!
Malin Johansson är redaktör för instagramkontot.

Medlemmar
2019 års siffror inom parentes.

Under året har vi haft 104 (108) medlemmar fördelat enligt nedan;
Hedersmedlem 1 (1)
Ungdom 1 (1)
Huvudmedlem 74 (74)
Valpgåvomedlem 15 (22)
Familjemedlem 11 (10)

Vårt mål för 2021 är att fortsätta arbetet med att aktivt öka medlemsantalet.

Årsmöte 2020
Söndagen den 9 februari genomfördes CBP’s årsmöte på Ulricehamns BK i Kinnared. Ett
15-tal medlemmar hade samlats för att lyssna på Jessica Mann’s föredrag om hur man gör sin
hund till superhjälte. Därefter hölls årsmötet med val av delvis ny styrelse och beslut om
höjning av årsavgiften fr o m 2021. Mötesordförande var Åsa Thunqvist.

Aktivitetssektorn

Aktivitetssektorn har under 2020 bestått av Lia Larsson (sammankallande) Anna Nygårds
samt Lotte Sönstebye.

Områdesansvariga
Områdesansvariga under året har varit: Skåne: vakant, Kalmar: Sophie Marchand, Västra
Götaland: Annis Gustavsson, Stockholm: Lotte Sönstebye, Västmanland: Susanne Nordberg,
Jönköping/Östergötland: Anna den Braver, Norrland: Maria Forsberg.
Lia Larsson skapade facebookgruppen ”CBP områdesansvariga” där idéer och förslag kan
dryftas. Samtliga områdesansvariga finns med i gruppen utom Annis Gustavsson men hon
representeras av Åsa Thunqvist. En ansökan om Medlemsbidrag har inkommit under året, och
det gällde hallhyra för att spela in de olika tricken till vår adventskalender. Ansökan
beviljades.

Bergerdagen. För första gången anordnades Bergerdagen första söndagen i april. Pga
coronapandemin kunde vi inte umgås, utan det blev mindre promenader på egen tass med
uppmaningen att filma och skicka in bilder på övningar man kunde utföra i skogsmiljö.
Bergerläger Efter flera försök att anordna ett läger fick det läggas på is pga pandemin.
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CBPs digitala adventskalender Eftersom så många aktiviteter blivit inställda under året,
beslöt vi att utmana bergerägare med lite tricksutmaningar i form av en adventskalender med
filmade trick i de 17 luckorna. För att ta del av utmaningarna behövde man ha en berger, men
för att vinna priser krävdes medlemsskap i CBP.  CBP skänkte två almanackor samt 6
isskrapor och Kennel Light My Fire/Åsa Thunqvist har sponsrat med en almanacka till den
Light My Firehund med ägare som gjort flest luckor.
Råsa Agilityutbildning/Yvonne Ahlin sponsrade med ytterligare en almanacka.

Lite statistik för aktiviteten är att 50 olika hundar har gjort 248 trix i klubbens
adventskalender! 33 medlemmar har deltagit med 1 eller flera hundar.
Tre personer tillhörande styrelsen har med 6 hundar filmat och bidragit med trix till 16 luckor.
Mycket aktivitet har det blivit i anslutning till CBP:s adventskalender. Jättekul!

Vallningssektorn

Vallningssektorn har under året bestått av Sara Wange och Charlotte Almberg.

I år blev det inget regelrätt vallningsläger med övernattning. Det hade såklart med
corona-tiderna att göra då det inte är helt lätt att kunna erbjuda bra logi och hushåll i samband
med läger. Därför satsade vi istället på ett antal tillfällen med, hel- och halvdag. Som vanligt
var detta avsett både för den som vallat sedan tidigare och till den som vill prova vallning för
första gången. Nytt för i år var att vi, förutom Mårtensby Gård, också samarbetade med
Fäboda Gård, som ligger i Mariefred strax utanför Strängnäs. Följande tillfällen har
genomförts:
29 augusti halvdag FÄBODA GÅRD, 5 deltagare
13 september, heldag MÅRTENSBY GÅRD, 7 deltagare
11 oktober, heldag, MÅRTENSBY GÅRD, 10 deltagare
31 oktober, MÅRTENSBY GÅRD, 6 deltagare
8 november, MÅRTENSBY GÅRD, 5 deltagare

Sara Wange och Charlotte Almberg deltog (via telefon) på Svenska Kroppsvallarklubbens
(SvKV) utbildning för rasklubbar som vill stå som teknisk utförare för vallanlagstestet NHAT
(Natural Herding Aptitude Test). CBP har under året inte stått som teknisk utförare på något
NHAT.

Följande hundar har under året genomfört godkänt vallanlagstest arrangerade av SGVK och
SvKv:
Hob-Nob’s Truc - vallanalagstest enligt SBC (Specialklubben för Bearded Collie) regelverk
Hob-Nob’s Truc - vallanlagstest enligt FCI - NHAT
Dirgis Dira Delpie VI - vallanlagstest enligt FCI - NHAT

Under 2020 har vi genomfört Klubbmästerskap i Vallning på ett litet annorlunda sätt. Normalt
genomförs KM i samband med vallningslägret men då det i år inte blev något läger lät vi oss
bli inspirerade av att man inte behöver vara på samma plats eller samtidigt för att delta i olika
mästerskap. Därför genomfördes KM i vallning i en variant av on-line.
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Regelverket var enligt HWT – Herding Working Test. Både inofficiella och officiella HWT
prov gällde. Klubbmästerskapet har pågick fr o m 1 augusti t o m 31 oktober. Deltagarna har
kunnat genomföra provet där det har arrangerats för att sedan skicka in sitt resultat/protokoll.
I år har vi haft 3 anmälda. Alla tre genomförde provet på en inofficiell träningsbana, vid
samma tillfälle den 2 augusti, på Mårtensby Gård.

Plac Ekipage Poäng

1 Hob-Nob's Petit Prince "Frank" & Charlotte Almberg 86

2 Hob-Nob's Truc "Morris" & Synnöve Lindemalm 84

3 Dirgis Diras Delpie VI ”Kelpie” & Sara Wange 54

Rasträff- och Utställningssektorn
Rasträffen
INSTÄLLD

KM online
I år genomförde vi Klubbmästerskapet på ett litet annorlunda sätt, allt tack vare pandemin!
Alla som deltog enligt kraven fick titeln ”Klubbmästare CBP 2020”. Såhär går det till:

● Anmälan genom att betala 100kr per ekipage till klubbens konto
● Ansök om att gå med i Facebook-gruppen KM 2020 CBP
● Det finns totalt 7 grenar och du skall välja ut 4 utmaningar
● Det gick att välja på följande 7 grenar:

○ 1. Rallylydnad – Bana med 14 moment blandade från nybörjar-, fortsättning-,
och avancerad klass.

○ 2. Agility – Hoppbana med 16 hinder. Bygg enligt ritning.
○ 3. Lydnad – Välj 5 moment från valfri klass.
○ 4. Canicross - Spring/gå/åk med din hund -  200 meter med hunden

före/bredvid.
○ 5. Freestyle/HTM – cirka 30 sekunder. För HTM gäller minst 2 positioner.
○ 6. Nosework – 20 ”föremål” placeras ut varav en innehåller eukalyptus.
○ 7. Bruks – välj 4 moment från lydnaden valfri klass (ej platsliggning), samt ett

(1) specialmoment från appellklass (ej budföring).
Man kunde träna så mycket man ville. När man kände sig klar så genomfördes utmaningen
under filmning. Filmen delades sedan i FB-gruppen. Klubbmästerskapet pågick mellan 17
september och 15 november. Alla som deltog enligt kraven fick titeln ”Klubbmästare CBP
2020”. Totalt kunde vi utse 22 klubbmästare!

SGVK´s utställning i CBP´s regi
INSTÄLLD
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Årets Utställnings- och TävlingsBerger
Med anledning av pandemin har utställnings- och tävlingsåret varit mer eller mindre inställt.
Därför beslutade styrelsen att Årets Hund 2020 utgår.
Under året tog styrelsen beslut om att möjliggöra för medlemmar att tävla för CBP, genom att
ta kontakt med medlemsansvarig och få ett medlemsnummer.

Styrelsearbetet
Under året har det hållits 9 protokollförda styrelsemöten. Våra styrelsemöten, som förut skett
via telefonkonferens, har nu istället varit videokonferenser via Google Meet. Styrelsen har
också en Facebook-grupp där diskussioner och beslutsunderlag arbetas fram.  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 med kopia till SGVK.
Protokollen publiceras på den lösenordsskyddade Medlemssidan.
Styrelsen beslutade att nominera Kennel Light My Fire till 2021 års Hamiltonplakett.

Ekonomi
Förslag till disposition Enligt bokslutet för året står följande medel till årsmötets förfogande
-2 181,91 SEK. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Täby den 28 februari 2021

Club Berger des Pyrénées styrelse

_____________________________ ______________________________
Charlotte Almberg Ordförande Åsa Thunqvist Vice ordförande

_____________________________ ______________________________
Lia Larsson Sekreterare Lotte Sönstebye Kassör

_____________________________ ______________________________
Jenny Jenderbäck Ledamot Rebecca Marmolin ledamot

_____________________________ _______________________________
Anna Nygårds Ledamot Yvonne Ahlin 1e Suppleant

_____________________________
Per Inge Ekström 2e Suppleant
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