
Svenska Working Kelpie Klubben, rasklubb för Australian Stock Dog/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 Kelpies, 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.  

 

SWKK:s styrelse får härmed angiva verksamhetsberättelse för tiden 2013-01-01—2013-12-31 

 

Styrelsens sammansättning              

Ordförande   Veronica Nyman   

Vice ordförande   David Williams       

Sekreterare    Elin Akinci      

Kassör    Monica Aronius   

Ledamöter  Keijo Isokääntä  

 Susanne Gustafsson 

                          Maria Winberg 

Suppleanter   Larry Jones       

 Birgitta Ulväng       

 Anna Andersson       

 

Revisorer   Ingegerd Sjöqvist   

Klas Wetter 

Revisorsuppleanter  Marie-Ann Kruhsberg 

Susanne Weibull  

  

Valberedning   Kicky Sinclair (samkall)       

   Nils Drakenberg  

   Christine Sandström 

 

Avelsråd    Susanne Gustafsson 

   David Williams 

 

RAS   Susanne Gustafsson 

   Maria Nyberg 

   Maria Winberg 

 

Tävlingskommitté  Malena Asplund-Klasson 

   Keijo Isokääntä 

   Sabine von Heiden 

   David Williams 

                  

Egenskapsbeskrivning-  Susanne Gustafsson 



kommittén    Maria Nyberg  

   Malena Asplund-Klasson 

   Larry Jones  

   Veronica Nyman 

   Nils Drakenberg 

   Erik Zetterholm 

 

Medlemsansvarig  Elsa Grenholm 

 

Valpförmedling  har skett via klubbens hemsida 

  

Ansvarig hemsida   Maria Nyberg 

   Veronica Nyman 

 

Ansvarig Vallreg  Lillemor Bylund  

 

Redaktionskommitté  Kicky Sinclair och Larry Jones 

För varje nummer av tidningen har två ur styrelsen  

ansvarat för att material kommit in.  

 

Möten och sammankomster 

Under verksamhetsåret har klubben hållit ett ordinarie årsmöte samt ett extra 

årsmöte/medlemsmöte. 

Styrelsen har avhållit 9 styrelsemöten, varav ett konstituerande. Åtta av dem har varit telefonmöten 

(gruppsamtal). Kommittéerna har hållit ett antal möten.  

 

Ekonomi 

Det ekonomiska läget är stabilt.  

 

Medlemmar  

Klubben har 2013-12-31, 221 (249) helbetalande medlemmar, varav 45 (55)  

familjemedlemmar. Siffrorna inom parantes anger förra årets antal.  

 

Medlemstidning 

Redaktionen sköttes av Kicky Sinclair. Medlemmarna har varit aktiva med insändande av 

material, vilket i hög grad 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.  

 

Hemsidan har uppdaterats av Maria Nyberg.  

 

PR-ansvariga Birgitta Ulväng har tillsett att klubbens PR-produkter har 

erbjudits medlemmarna vid Working Kelpie Mästerskapet. Intresset var mycket stort.  

 

Flera av klubbens medlemmar har medverkat vid invallning av förrymda djur,  

djurförflyttningar, uppvisningar.  

 

 

Avelsrådet 

Avelsråd under 2013 har varit Susanne Gustafsson och David Williams. 

 

Avelsrådet har bland annat ägnat sig åt rådgivning per telefon och e-post. Avelsrådet har t ex 

informerat om SKK’s avelspolicy och etiska riktlinjer, regler vid registrering, import och besvarat olika 

hälso- och avelsfrågor. Avelsrådet har vid behov rådgivit med representanter från SKK.  

Avelsrådet har redovisat sin verksamhet via artiklar i Bladet. Avelsrådet har deltagit i den avelsträff 

som hölls i samband med WKM. 

 

Avelsrådet har satt samman ett dokument med de olika arbetsuppgifter avelsrådet bör arbeta med. 

 

Täckhundslistan har förnyats för att försöka underlätta för tikägare i valet av hanhund. Till exempel 

uppmanas täckhundsägare att skicka in en kort beskrivning över hundens vallningsegenskaper 

(styrkor och svagheter) och en film som visar hunden i arbete. 

 

Avelsrådet har kontaktat hanhundsägare vars hundar finns med på täckhundslistan med förfrågan 

om de fortfarande vill att deras hund ska stå kvar på täckhundslistan och med information om den 

förnyade täckhundslistan. 

 

Egenskapsbeskrivningskommittén och avelsrådet har skickat ut en uppfödarenkät med syfte att få en 

mer samlad bild över uppfödare av WK och dess avelsmål. Information som är tänkt att användas av 

styrelse och avelsråd för att vara behjälplig i avelsarbetet. Det kom in ett stort antal svar på denna 

enkät. 

 

Avelsrådet har verkat för att hitta nytt avelsmaterial (fler möjliga täckhundar som ej gjort VP, men 

som fungerar som vallhund) i Sverige. Annons har hittills funnits i SVaK’s monter på ELMIA. 

 

Ataxi - Avelsrådet har skickat ut en förfrågan till samtliga uppfödare som har fött upp WK de senaste 

tio åren (dvs även icke aktiva uppfödare) om eventuell ataxiförekomst. Svaren skickades in anonymt 

till avelsrådet. Svarsfrekvensen var hög. Av svaren framkom att det har förekommit sex valpar med 

ataxi. 



Sjukdoms- och dödsfallsregistrering - För att kunna följa hälsostatusen i rasen har avelsrådet startat 

ett webbaserat sjukdoms- och dödsfallsregister där medlemmar själva går in och registrerar 

eventuella sjukdomar och dödsfall. 

 

RAS-kommittén  

RAS-kommittén har bestått av: Maria Nyberg, Susanne Gustafsson och Maria Winberg. David 

Williams har deltagit i telefonmöten och arbetet med revideringen. 

 

RAS-kommittén har haft tre telefonmöten under 2013. 

 

Information om revideringen av RAS har dels skett i bladet och dels på avelsträffen i samband med 

WKM. 

 

De olika delarna i RAS har fördelats mellan de ingående kommittémedlemmarna och arbetet med att 

revidera dessa har påbörjats.  

 

Egenskapsbeskrivningar 

Under verksamhetsåret har två egenskapsbeskrivningar genomförts.  

Egenskapsbeskrivningarna har varit kostnadsfria för deltagarna.  

De två beskrivningarna genomfördes enligt följande; 

Örsundsbro (Uppsala) den 16 mars 2013, i anslutning till årsmötet.  

Instruktör och expertråd: Eva Hallberg 

Beskrivare: Nils Drakenberg, Maria Nyberg, Larry Jones, Malena Asplund.  

Antal deltagare: 14 

Tägt (Borlänge) den 1 augusti 2013, i anslutning till Working Kelpie Mästerskapet. 

Instruktör och expertråd: Helene Elgemyr 

Beskrivare: Malena Asplund, Maria Nyberg, Larry Jones. 

Antal deltagare: 12 

Beskrivningarna har protokollförts och sammanställts för utvärdering, utveckling och dokumentation.  

Utvärdering av beskrivningarnas genomförande har gjorts skriftligen av deltagarna efter varje tillfälle, 

för att utgöra hjälp och riktlinjer i utvecklingen av beskrivningen.  

Gruppen för egenskapsbeskrivningen har följt arbetet med SVAKs nya unghundsbeskrivning, för att 

se om man kan kombinera hela eller delar av beskrivningen. 

Gruppen har under året haft 3 st telefonmöten för bland annat planering och uppföljning av 

genomförda beskrivningar.  

Egenskapsbeskrivningen är en del av SWKKs avelsarbete, men fyller också en viktig funktion som 

medlemsvård och utbildning. 



Kontaktpersoner  

SWKK har 10 kontaktpersoner, som ansvarar för var sin region. Kontaktpersonen ska vara en  

länk till SVaK:s lokalklubbar för SWKK:s medlemmar samt självständigt anordna träffar,  

kurser och träningar i sin region. Förhoppning finns om ytterligare utveckling under  

kommande verksamhetsår.  

 

Kontaktpersonerna är:  

Catarina Ottosson  Norrbottens och Västerbottens län 

Lillemor Bylund  Västernorrlands län 

Elsa Grenholm  Jämtlands, Härjedalens län 

Christine Sandström  Gävleborgs, Dalarnas län 

Birgitta Ulväng  Västmanlands, Stockholm, Södermanland, Örebro, Uppsala län 

Britt-Marie Haag  Värmlands län 

Laila & Keijo Isokääntä Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Gotlands län 

Michael Sandström  Östergötlands län 

Erik Zetterholm  Blekinge, Öland, Skånes län 

Malena Asplund Klasson Hallands och Västra Götalands län 

 

Sponsorer 

Flera företag och privatpersoner sponsrade med produkter till årets Working Kelpie Mästerskap. 

 

Träff-, kurs- och träningsverksamhet 

Träffar och träningar har hållits ute i landet av bla kontaktpersonerna. 

 

Tävlingsverksamhet  

Working Kelpie Mästerskapet i nötvallning arrangerades den 2 augusti i Borlänge.  

Working Kelpie Mästerskapet i fårvallning arrangerades den 3-4 augusti i Avesta. 

Värd för nöttävlingarna var Christin och Lennart Sandström.  

Värd för fårtävlingarna var Niklas Johansson och Karin Bergkvist. 

Domare för alla klasser var Ingela Uhlås. 

 

I Bonnhundsklassen nöt startade 19 ekipage, segrare blev Ragnhild Larsson - Elwanvale Lil. 

 

I Mästerskapsklassen nöt startade 7 ekipage, segrare blev Susanne Weibull - Nerunder Ullis. 

I Novisklassen får deltog 9 ekipage, segrare blev Ewa Jakobsson med Karmala Mulga. 

I Bonnhundsklassen får deltog 21 ekipage, segrare blev Kaisa Hilska - Kelmi Etevä Emma. 

I Mästerskapsklassen får kvalomgång deltog 11 ekipage. Susanne Weibull - Nerunder Ullis, Maria 

Nyberg - Kogårdens Reddie och Britt-Marie Haag - Nonerides Elis gick till final.  

Där segrade Susanne Weibull - Nerunder Ullis. 

Working Kelpie Councils VP till vinnaren i mästerksapen: Susanne Weibull - Nerunder Ullis 

SWKK:s VP till uppfödaren av mästaren: Larry Jones - Kennel Nerunder. 

Kennel Stormkappans VP till BIM i mästerskapsklassen: Britt-Marie Haag - Nonerides Elis  



Gun Wiklunds VP till bästa kvinnliga förare mästerskapsklass: Susanne Weibull 

NWKR:s VP till novismästaren(vinnaren i Bonnhundsklassen): Ragnhild Larsson - Elwanvale Lil. 

Kennel Nerunders VP mest lovande unghund: Maria Brandel - Best in Work Signe 

Agrias VP till vinnaren av novisklassen får: Ewa Jakobsson med Karmala Mulga. 

Arlas VP till vinnaren av Bonnhundsklassen nöt: Ragnhild Larsson - Elwanvale Lil. 

Louise Klövvårds VP till vinnaren av Mästerskapsklassen nöt: Susanne Weibull - Nerunder Ullis. 

Brategårdens VP till årets vinstrikaste uppfödare under WKM: Larry Jones - Kennel Nerunder. 

SylvieAnn Adolfssons VP till Allroundmästaren: Susanne Weibull - Nerunder Ullis. 

 

TACK för året som gått! 

 

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.  

 

Lekeberga januari 2013 

 

Veronica Nyman  David Williams                  Monica Aronius 

 

 

Elin Akinci                                  Keijo Isokääntä                 Susanne Gustafsson   

 

 

Maria Winberg                          Larry Jones   Birgitta Ulväng  

 

 

Anna Andersson 

 


