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Club Berger des Pyrénées styrelse avger härmed
verksamhetsberättelsen för 2021

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 Yvonne Ahlin/Lotte Sönstebye

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.

En förfrågan angående avelsdjur har inkommit.
Följande sjukdomar har rapporterats in till RUS sektorn från uppfödare. En FR har fått
perinealbråck, en PL har opererats för patellaluxation, en PL har fått cystenuri.
Vårt RAS-dokument uppdaterades, efter ett möte med representant för SKK, till ett mera
lättläst dokument. Den nya versionen har legat ute på medlemssidan för kommentarer från
medlemmar och uppfödare. Nu är den klar och godkänd av SGVK och inskickad till SKK,
med en förhoppning om godkännande i början av 2022.
Styrelsen har också bestämt att fortsätta med underlättande av utställningsmeriter i
avelsrekommendationerna p.g.a rådande pandemi, fram till 220630.

Det har fötts en korsavelskull under 2021, registrerade som FR.

CBP uppmanar hundägare och uppfödare att kontakta RUSsektorn 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, registrerings år 2021. Samtliga avläsningar av
svenskfödda hundar ligger tillsammans, från och med år 2015 (svenska, norska, finska och
franska avläsningar).

Poil long:
Det registrerades 10 st valpar fördelade på tre kullar. Vilket ger ett genomsnitt på 3,3
valp/kull. Det är en minskning från föregående år med 0,7 % valp/kull. Könsfördelningen är
sex st hanar och fyra st tikar. Genomsnittet på inavelsgraden är 3,2 %, vilket är en höjning
från föregående år med 3 %. Samtliga kullar hade olika hanar.
Kennel Dirgis hade två kullar och kennel Snabba Tassar hade en kull.
Det importerades två hundar från Norge (En hane och en tik).
Inga nya kennlar har tillkommit.

HD-statistiken är samma från föregående år. Det har röntgats sex st svenskfödda hundar
under året. Tre med A, en med B och två med D. Av de importerade hundarna, en med D.
Två st ED-röntgade med u.a (0). CBP uppmanar fler till att röntga sina hundar så vi kan få en
mera relevant HD-statistik. Av hundar födda 2019 är c.a 40 % röntgade.
Patella-undersökta hundar är två st svenskfödda med u.a. Ögonlysta hundar, en u.a, en med
kortikal katarakt, två st med avsaknad av tårkanal.

Ingen hund är BPH-testad.

Face rase:
Det registrerades 11 st valpar fördelade på två kullar. Vilket gör ett snitt på 5,5 valpar per
kull, en höjning med 2,5 valpar per kull sedan föregående år. Könsfördelningen är två st
hanar och nio st tikar. Genomsnittet på inavelsgraden är 0 %, en sänkning på 0,1 % från
föregående år.
Samtliga kullar hade olika hanar. En kull var korsavelskull.
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Kennel Frontpage och kennel Solarwes hade en kull var.
Det importerades två st hundar under året (en tik från Frankrike och en tik från Belgien)
Nytt kennelnamn under året, kennel Frontpage.

Höftledsstatistiken har förbättrats från föregående år. En C avläst hund har använts i aveln.
Det har röntgats sju st svenskfödda hundar under året, A två st, B tre st, C två st. Av de
importerade röntgade hundarna är två D och en E. CBP uppmanar alla att röntga sina hundar
för att vi skall kunna redovisa en mera relevant HD statistik. Av hundar födda 2019 är c.a 30
% röntgade.
ED avlästa är tre st med u.a (0). Importerade hundars ED, fyra st, alla med u.a (0). Patella-
undersökta är fem st med u.a (0). Importerade hundars patella undersökning är två st, alla
med u.a (0) Ögonundersökta är fem st med u.a. Två importerade hundar har ögonundersökts
med u.a och en med Retinopati (ej ärftlig).

Ingen hund har BPH testats under året.

PR- och Informationssektorn
Sektorn har under året bestått av Charlotte Almberg, Lotte Sönstebye och Malin Johansson

BergerNytt. Under året har 4 nummer av BergerNytt gått ut till medlemmar. Ett två-sidigt
informationsblad med fokus på att informera medlemmar om styrelsens arbete samt
kommande aktiviteter.  Alla BergerNytt går ut till medlemmar med e-post och publiceras på
Medlemssidan.
Samtliga nummer har innehållit Intervju-serien “Nyfiken På” med följande tema:
#1 “Rally med Berger” - intervju med Malin Johansson med Light My Fire Lycce
#2 “Att bedöma Berger” - intervju med utställningsdomare Hans Åke Sperne
#3 “Ung med Berger” - intervju med Lovina Björkvall med Light My Fire Qwinza
#4 “Handling med Berger” - intervju med Per Tore Romstad, erfaren utställningshandler

Webbplatsen www.clubbergerdespyrenees.se har under året publicerat i genomsnitt 2,25
inlägg per månad vilket är en minskning jämfört med föregående år, med anledning av
pandemin har aktivitetsnivån generellt varit något lägre. Samtliga inlägg länkas också till vår
Facebooksida. Inbjudan 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 757 gilla markeringar och
lika många följare, vilket är en ökning med ca 6% jämfört med föregående år. Av de som
följer våra Facebooksida är 84,6% kvinnor. Bland våra följare är följande länder i topp 5:
Sverige, Frankrike, Tyskland, Norge och Finland. Vilket motsvarar tidigare års statistik.
Sidan har en under året haft en räckvidd till 2 525 personer, det är alltså antalet personer som
sett innehåll från eller om sidan, inklusive inlägg och händelser från personer som interagerar
med vår sida. Störst räckvidd har inlägget om Rasträffen, den 12 augusti, haft. Den har också
flest länkklick med 189 st.
Redaktör för Facebook-sidan har varit Charlotte Almberg

Instagram Vårt Instagramkonto har verkligen tagit fart med mycket aktivitet. 425 följare har
tagit del av ett 70-tal inlägg som publicerats under året.
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Under april uppmärksammade vi våra äldre hundar lite särskilt med flera inlägg på hundar
som är både 11, 12 och 13 år gamla.
Malin Johansson är redaktör för Instagramkontot.

CBP almanackan 2022
En arbetsgrupp bestående av Lotte Sönstebye, Anna Nygård och Rebecca Marmolin
arrangerade en fototävling bland medlemmarna för att få in bilder till almanackan 2022.
Fototävlingen avslutades sista augusti och då hade bara 6 bilder kommit in. Tävlingen blev
förlängd till den 15 oktober och efter lite push hade ett 90-tal bilder då kommit in. Pga
försenad tidplan fick medlemmar tyvärr inte möjlighet att rösta på några bilder. Allt urval
beslutades av arbetsgruppen. I början av december var almanackan tryckt och klar att
beställas. Pris 100kr /st exkl porto.

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

Rasmonter Inställd

Medlemmar
2020 års siffror inom parentes.

Under året har vi haft 92 (104) medlemmar fördelat enligt nedan;
Hedersmedlem 1 (1)
Ungdom 3 (1)
Huvudmedlem 69 (74)
Valpgåvomedlem 10 (15)
Familjemedlem 9 (11)

Årsmöte 2021
Pga pandemi beslutade styrelsen att flytta fram Årsmötet till 2022. Styrelsemedlemmar och
förtroendevalda som revisorer och valberedning har sagt OK till att fortsätta sitt uppdrag
ytterligare ett år. Till SGVK har klubben lämnat Årsberättelse, ekonomisk- och
revisionsrapport och handlingarna är godkända. På webbplatsens Medlemssida har våra
medlemmar kunnat ta del av dessa handlingar inklusive förslag på Verksamhetsplan för 2022.

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

Områdesansvariga
Under året har aktivitetsområdena delats upp i fler län och det har tillkommit några
områdesansvariga. Detta för att förbättra tillgängligheten för medlemmarna.
Områdesansvariga under året har varit: Skåne/Blekinge: vakant, Kalmar/Östergötland: Sophie
Marchand, Västra Götaland: Annis Gustavsson, Stockholm/Uppsala/Södermanland: Lotte
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Sönstebye, Västmanland/Dalarna/Gävleborg: Susanne Nordberg,
Jönköping/Halland/Kronoberg: Anna den Braver, Norrbotten: Maria Forsberg, Västerbotten:
Anna Nygårds, Värmland/Örebro: Anna-Karin Risberg.
Ingen ansökan om Medlemsbidrag har inkommit under året.

Bergerdagen. Bergerdagen anordnades första söndagen i april. Pga coronapandemin kunde vi
inte resa, utan det blev mindre promenader på egen tass med uppmaningen att filma och
skicka in bilder på övningar man kunde utföra i skogsmiljö. I Nora och på Engsö gick man
promenader och på Häverö BHK, genomfördes prova-på-Hoopers.

Bergerläger Inget Bergerläger har kunnat anordnas pga pandemin.

Vallningssektorn

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

Under året har vi fortsatt med att arrangera hel- och halvdagar istället för regelrätta läger, som
en följd av den pågående pandemin. Samtliga tillfällen arrangerades på Mårtensby Gård i
Almunge.
28 mars, heldag 9 deltagare
25 april, heldag 8 deltagare
21 augusti, heldag 5 deltagare

I juni skickades inbjudan ut till samtliga medlemmar angående en vallningshelg på Mårtensby
gård. Inbjudan omfattade heldagsvallning inklusive Klubbmästerskap den 21 augusti samt
vallanlagstest NHAT den 22 augusti, där CBP stod som teknisk utförare. Till NHAT erbjöds
plats även till andra raser, totalt deltog 12 hundar vara 2 st Berger. Arrangemanget
genomfördes på Mårtensby Gård

Följande hundar har under året genomfört godkänt vallanlagstest enligt FCI-NHAT:
“Dirgis Di Leva XIII” -  Godkänt
“Snabba Tassar på Briljanta Barista” - Excellent
“Solarwes FR Ella” - Excellent

Följande hund har under året genomfört godkänt vallarbetsprov enligt FCI-HWT:
“Solarwes FR Ella” - SAT 65 poäng

Klubbmästerskapet genomfördes genomfördes på en något justerad HWT-bana med max
poäng 65.
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Rasträff- och Utställningssektorn
Sektorn har under året bestått av Jenny Jenderbäck, Lia Larsson och Lotte Sönstebye

Exteriörbedömning
Under rådande pandemi då alla utställningar var inställda planerade vi i samarbete med
SGVK för att genomföra en Exteriörbedömning. Den skulle ägt rum lördagen den 29 maj i
Kungsör för hundar i Grupp 1 och 2 med domare Gunilla Skallman. Tyvärr fick vi inte
tillräckligt med anmälda så evenemanget ställdes in.

Rasträff 10-12 september 2021 Systemairhallen, Skinnskatteberg.
Äntligen kunde vi anordna vår rasträff! I år hölls rasträffen på ett nytt ställe, Systemairhallen
i Skinnskatteberg. Stora och fina grönytor, bra boende med bra mat och service och med
möjlighet att ha aktiviteter inomhus. Styrelsen har i år stått för all planering och även för alla
domarinsatserna. Mycket av materialet till KM-grenarna ordnades också av
styrelsemedlemmarna. Prisbordet var som vanligt otroligt välfyllt och där var det många av
våra medlemmar som bidragit. Stort tack!! Lotteri anordnades också med fantastiska priser
även där.
Redan på fredag kväll skulle träffen inledas med aktivitetspromenad i omgivningarna, men
tyvärr regnade det för mycket. Lördagens aktivitet var utställning. CUA var Jenny
Jenderbäck. Domare för dagen var Nina Karlsdotter. Lina Andreasson och Maria Louise
Ramsbacher fotograferade ekipagen under dagen. Dagen avslutades med gemensam buffé
och trevligt umgänge.
På söndagen var det KM i nosework, agility, freestyle/heelwork to music, rallylydnad och
lydnad. Vädret stod oss inte bi denna dag, men trots regn genomfördes grenarna med glatt
humör och duktiga hundar. Även denna dag fotograferade Lina Andreasson och Maria Louise
Ramsbacher.

Resultat Utställning
Olyckligtvis missades det att dela ut Vandringspriset för “Bästa svenskuppfödda Berger. Då
det fanns två hundar som fick samma placering på Rasträffen och domaren inte fick möjlighet
att utse  vilken av hundarna som skulle tilldelats vandringspriset beslutade styrelse att priset
2021 fick delas mellan de två hundar Hob-Nob's Scandinave och Snabba Tassar på Attraktiva
Aurora.

BIS Angeyja's Babiche / BIS2 Light My Fire Pau
BIS Valp Cyrano Bleu Zah'ajsky ml'yn / BIS2 Valp Dirgis Diebis Per XI v
BIS Veteran Hob-Nob's Scandinave / BIS Veteran 2 Light My Fire Daston
BIS Uppfödarklass Kennel Angeyja's

BIR Poil long Angeyja's Babiche BIM Lahka de Loubajac
BIR Veteran Poil long Hob-Nob's Scandinave /"runner up" Vallée des Voconces Ioné
BIR Face Rase Light My Fire Pau / BIM Light My Fire Daston
BIR Valp Face rase Cyrano Bleu Zah'ajsky ml'yn
BIR Veteran Face rase Light My Fire Daston
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Specialklasser
Bästa rörelser poil long - Angeyja's Babiche
Bästa uttryck Poil long - Lahka De Loubajac
Bästa uttryck Face rase - Light My Fire Prada
Bästa rörelser Face rase - Light My Fire Pau

Barn m Hund - Light My Fire Qwanta & Lovina Björkvall
Bästa Syskonklass - Angeyja's Babiche & Angeyja's Brandy
Bästa Parklass - Angeyja's Babiche & Angeyja's Brandy

Resultat KM
Klubbmästare Nosework Light My Fire Raija "Mirage" & Lina Andreasson
Klubbmästare Agility Vallée des Voconces Idyia "Jazza" & Maria Dahlin
Klubbmästare Freestyle Light My Fire Qvarisso "Wille" & Anna-Karin Risberg
Klubbmästare Lydnad Light My Fire Lecra "Lecra" & Gunilla Bäckström
Klubbmästare Rallylydnad Light My Fire Prada "Prada" & Ann-Sofie Lovlycke

CBP tackar alla deltagare, domare, ringsekreterare, fotografer och arrangörer för 2021 års
Rasträff!

SGVKs Utställning i CBPs regi Jälla
Utställningen hölls i Jälla ridhus utanför Uppsala den 3/10-21. Det var 85 anmälda hundar
varav 65 i Öppen klass. Domare var Thomas Rohlin, Danmark. Ansvarig för utställningen
samt CUA, var Jenny Jenderbäck med hjälp av Lotte Sönstebye, Susanne Rennhofer och Lia
Larsson. Fotograferade gjorde Alice Eriksson. I kommunikationen med SGVK upplevde vi
att mycket ordnades i sista stund och vi fick bristfällig återkoppling på katalog, rosetter och
caféorganisation. Allt löste sig i sista stund. Utställningen flöt på mycket bra och vi hade
enklare servering som var mycket uppskattat. Stort tack till alla som hjälpte till att få vår
utställning så bra.

Årets Utställningsberger samt Årets Tävlingsberger
På grund av pandemin och alla inställda tävlingar och utställningar, beslutade styrelsen att
inte utse några hundar i dessa kategorier för året.

Styrelsearbetet
Under året har det hållits 10 protokollförda styrelsemöten. Våra styrelsemöten sker via
videokonferenser på Google Meet. Styrelsen har också en Facebook-grupp där diskussioner
och beslutsunderlag arbetas fram.  Beslut har under året tagits, att inrätta ett Verkställande
Utskott (VU) där beslut av akuta ärenden kan tas, mellan ordinarie styrelsemöten. VU består
av ordförande, sekreterare, kassör samt RUS-representant. Styrelsen har skickat 4 motioner
till SGVKs fullmäktigemöte, samt deltagit med två representanter, Charlotte Almberg och
Lotte Sönstebye, på sagda möte. Alla klubbens dokument skrivs och lagras i Google drive.
Klubben har sitt eget g-mailkonto. Protokoll, kallelser och dagordningar går ut till samtliga i
styrelsen via länk med kopia till SGVK. Protokollen publiceras på den lösenordsskyddade
Medlemssidan.

8(9)



Ekonomi
Förslag till disposition Enligt bokslutet för året står följande medel till årsmötets förfogande
19 668,37 SEK. Årets resultat är ovanligt högt pga. att 2020 fanns ett programvaruproblem
som gjorde att Leverantörsskulder om 7 149,00 inte fördes in från 2019 vilket vi upptäckte
först i år. Därav den större vinsten 2021.
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras om 19 668,37 SEK i ny räkning.

Täby den 1 mars 2022

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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