
Verksamhetsberättelse 
för Svk FUR 2018 

 
Styrelse 
Styrelsen har haft följande sammansättning under tiden mars 2018 – mars 2019: 
 
Ledamöter 
Ewa Granath, Gitte Hellström, Peter Björklund, Malin Karlsson och Susan Danielsson 
 
Suppleanter 
Siw Evensen, Yvonne Lövgren, Ulf Lennartsson 
 
Revisorer 
Sven Åfeldt och Susanne Hjelm 
 
Revisorssuppleanter 
Eva Honkamäki, Thomas Ohlsson 
 
Årsmöte  
Årsmöte ägde rum den 17 mars 2018 på Sjöhaga Pensionat 
 
Medlemmar: 

Vid årets slut hade föreningen antal medlemmar enligt följande: 
                     2018-12-31  jämfört med 2017 års siffror 
Ordinarie medlemmar   303 st   - 39 st 
Ordinarie medlemmar utland       8 st     - 1 st  
Familjemedlemmar        8 st     - 3 st 
Valpköpare       36 st   +20 st 
Uppfödarmedlem utland        1 st  +/-0 st 
SHU-medlemmar        8 st     - 1 st  
Hedersmedlemmar       2 st +/- 0 st 
Totalt antal medlemmar:    366 st   - 24 st       
 
 
Styrelsesammanträden: 

Under året 2018 har hållits 12 styrelsemöten (inklusive ett konstituerande möte).  
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Utställningskommittén 
 
Utställningar: 
 
Svk FUR-Specialen 
26 maj 
Tidaholm, Hökensås Camping 
Domare: John-John Johnsson (Puli och Pumi) samt Boo Lundström för Mudi 
Antal anmälda hundar: Puli 17 st, Pumi 26 st, Mudi 3 st 
Totalt 46 st     
 
Svk FUR-utställning  
6 Oktober 
Klass Arena, Sundsvall 
Domare: Supronowicz Malgorzata från Polen 
Antal anmälda hundar: Puli 5 st, Pumi 35 st, Mudi 1 st 
Totalt 41 st 
 
 
 
 
 
 
Valphänvisning 
 
Klubbens valpförmedlare har fått några mail och enstaka telefonsamtal under året. De flesta 
valpköpare kontaktar uppfödarna direkt. De som hört av sig har skickats vidare till 
uppfödare. 
 
Antal kullar som är registrerade i SKK under 2018 för de olika raserna följer här: 
Pumi 27 st, Puli 4 st, Mudi 6 st, Komondor 0 st    
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Avelsråd  
 
Organisation: Monica Bivall, Carina Ris, Heidi Hallerstöm, Ulf Lennartsson samt Peter 
Björklund från styrelsen 

Ansvarig: Monica Bivall 

Fem telefonmöten har hållits. Under året har RAS Pumi blivit godkänd av SKK och ett första 
reviderat utkast av Förenklad RAS Komondor har skickats in till SKK. Arbetet med RAS för Puli 
och Mudi pågår. Avelskommittén har bjudit in uppfödare av våra fyra raser till två möten 
under året, Sundsvall i oktober månad och Borås i november. Att slå ihop uppfödarna av de 
olika raserna till samma möten anser avelskommitttén både är rationellt och givande och det 
kommer som det ser ut att bli samma arrangemang under 2019. Tre av avelskommitténs 
ledamöter, Peter, Heidi och Carina, har gått utbildning i avel och genetik i SKK:s regi under 
hösten. Avelskommittén har under 2018 tagit emot och besvarat några olika ärenden 
gällande våra raser. 

 

Mudi under 2018:  

19 st registrerade varav 1 st import en ökning från 2017 som var 7 st 
3 st kullar med totalt 17 st valpar kullsnitt 5,7 st  
Inavelsgraden (2018) 4,0 %  
 
Puli under 2018: 

21 st registrerade varav 4 st importer en minskning från 2017 som var 54 st 
4 st kullar med totalt 17 st valpar kullsnitt 4,3 st 
Inavelsgraden (2018) 3,9 %   
 
Pumi under 2018: 

139 st registrerade varav 5 st importer en ökning från 2017 som var 93 st 
26 st kullar med totalt 131 st valpar kullsnitt 5,0 st   
Inavelsgraden (2018) 0,9 % 
 
Komondor under 2018: 

0 st registrerade en minskning från 2017 som var 2 st 
Inga kullar registrerade sedan 2015    
Inavelsgraden (2015) 1,6 % 
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Vallningskommittén 
 
Organisation: Ewa Granath Ulf Lennartsson Ida Bohlin Andersson Anna Lakso Carina Karlsson Lotta 
Arne  Eva Brauer (kontaktperson till SVKV)  

Viktiga händelser under året Under 2018 har endast två puli gjort anlagsprovet (SBC Vallanlagsprov).  
Intresset har varit mycket mindre än förra året av SBCs prov. Däremot har några gått det nya provet 
som SVKV anordnat. Där har 3 (+2) pumi och 2 mudi deltagit och fått godkänt.   

Engagemang under året där SvkFur och dess raser delvis varit medverkande: Lorenberg, Trelleborg: 1 
december, Prova på vallningsdag, 9 Deltagare av raserna puli och pumi.  

Sörtorp: 2 maj,  prova på  med 5 ekipage, pumi och puli. 9 mars,  4 ekipage, pumi och puli. 26 
september till den 2 september, prova på läger. 7 ekipage deltog olika många dagar. De som var 
långväga gäster stannade längre för att få känna sin hund valla.  

Mårtensby: SVKFURs vallningsläger 26-27 maj 2018 8 ekipage, pumi, puli och mudi. Allt från 6 
månader till veteraner var med på lägret.   

Kroppsvallarna: Som sagt så har flera valt att göra SVKVs vallningsprov och kommer kunna starta 
tävlingar under 2019. Jättekul!  

Eva Brauer är godkänd för att göra SVKVs vallningsprov för våra raser. (På, av SVKV godkända får)  

Övrigt  

“Många förändringar har skett och arbetet med vallningen har blivit mycket bättre tillsammans med 

vallgruppen som sattes ihop under året. I vallgruppen ingår personer från norr till söder vilket 

resulterat att vi kunnat få med fler i vallningen.” - 2017  

Texten ovan fortsätter gälla, även om intresset för anlagsprov inte var lika stort som förra året så 
börjar verkligen intresset för att valla med våra ungrare att öka ändå.  

Facebookgruppen “Vi som vallar med FUR” har använts flitigt och gjort det lätt att nå flera 
medlemmar.  
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Genomförd verksamhet 
 
Följande verksamheter har SvkFUR medverkat i, arrangerat, deltagit i, sponsrat eller 
genomfört. 
 

• Genomfört 12 st protokollförda styrelsemöten 
• Deltagit på Kennelfullmäktige 
• Utgivet 4 upplagor av medlemstidningen Furien 
• Arrangerat två utställningar, en i Tidaholm och en i Sundsvall 
• Satt upp en rasmonter på Älvsjömässan i Stockholm i december 2018 
• Sammanställt tävlingarna Årets hund, utställningsfurie, veteran, bruksfurie,   

             noseworksfurie, lydnadsfurie och agilityfurie. 
• Valpförmedling via hemsidan 
• ”Ungrarträff” i Ljungby 7 maj med aktiviteter som pälsvård, ringträning, rallylydnad 

 och agility. 
• Föreläsnings- och aktivitetsdag i Skövde, mars 
• Uppmuntrat till att fler BPH-testar sina hundar,  
• Vingårdsträff med våra ”Ungrare” i Klagshamn i augusti 
• Vallningsläger i Mårtensby i maj 
• Vallningsläger i Sörtorp i september 
• Prova på vallningsdag i Sörtorp i mars och maj 
• Prova-på-vallning i Lorensberg, Trelleborg  december 
• Slutfört arbetet med att skapa nya raskompendium för mudi, puli, komondor och 
       puli. 
• Administrerat facebook-sidan som vi försöker att hålla levande och inspirerande. 
• Kontakt med medlemmar 
• Det har skapats en Svk FUR-kalender, med fotografier från medlemmar i klubben. 
• Medlemmar har uppmuntrats att inte bara annonsera i Furien och på hemsidan,  

utan även i våra utställningskataloger. 
 
 
 
 
Elektroniskt underskrivet Elektroniskt underskrivet 
Ewa Granath Susan Danielsson 
 
Elektroniskt underskrivet Elektroniskt underskrivet 
Gitte Hellström Peter Björklund 
 
Elektroniskt underskrivet Elektroniskt underskrivet 
Malin Karlsson  Siw Evensen 
 
Elektroniskt underskrivet  
Yvonne Lövgren Ulf Lennartsson 
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