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Verksamhetsberättelse Svenska Irländsk Varghund Klubben 
 Organisationsnummer 874001–1674 

  Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 

Bilaga: Ekonomisk årssammanställning Svenska Irländsk Varghund Klubben 

 

1 Inledning 

Vi kan summera ett aktivt verksamhetsår 2019. Klubben hade vid slutet av året 246 medlemmar 
uppdelat på 168 fullbetalande, 29 familjemedlemmar, 46 valp gåvomedlemmar och 3 
hedersmedlemmar. Nedan beskrivs klubbens organisation samt de aktiviteter som genomförts. 

2 Organisation 
2.1 Styrelsen 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2019-02-23 har bestått av följande personer 
Ordförande Lisen Ekström, firmatecknare 
Vice ordförande Per Hedlund 
Sekreterare, ledamot Ullis Andersers 
Kassör Inger Högberg, firmatecknare                                                                                                  
Ledamot Helena Boo Robertsson 
Ledamot Ellinor Jonsson 
Ledamot Svante Halleberg 

Suppleant Leif Vennerström                                                                                                                                        

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under året samt ett konstituerande möte 23/2  
Möten har ägt rum 5/3, 9/4, 13/5, 10/6, 8/7, 12/8, 9/9, 23/10, 18/11 ,17/12, 14/1 sam t10/2. Protokollen 
är publicerade på www.svivk.se . 

2.2 Valberedning 

På årsmötet valdes Ulla Enevåg som sammankallande och Annica Gustavsson och Ylva Tallqvist som 
ledamöter.  

2.3 Revisorer 
Årsmötet valde följande revisorer: 
Ordinarie: Anna-Lena Danielsson och Susanne Rönnberg 
Suppleanter: Susanne Kemi och Britt-Marie Svensson 

2.4 Övriga förtroendeposter 

Under verksamhetsåret har följande medlemmar arbetat för klubbens olika förtroendeposter: 

Kontaktombud: Ansvarig: Lisen Ekström 

Nedre Norra:   Ullis Andersers, Britt-Marie Svensson och Leif Vennerström  

Mellersta:   Ellinor Jonsson                                                        
Västra:   Jessica Zetterlund och Svante Hallberg 
Östra:   Anna Hedlund 

http://www.svivk.se/
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Södra:   Vakant 
Övre Norra:   Vakant 

Certifierad  
utställningsansvarig: Irma Aalto 
 
Delegat FIWC/FCI: Inger Högberg 
 
Tidningen Varghunden:  Lisen Ekström, ansvarig utgivare. 
  Inger Högberg, tillförordnad redaktör. 
Avels- och hälso-kommittén,  
  
Tillförordnad arbetsgrupp första halvåret 2019: 
  Per Hedlund, sammankallande 
  Anna Hedlund 
  Ellinor Jonsson 

AHK, andra halvåret 2019: Per Hedlund, sammankallande 
  Johanna Gulin 
  Hilda Idema 
 
Webbmaster:                       Ezze Claesson. Från dec 2019 Per Hedlund, tf 
 
Sponsoransvarig:  Helén Wieslander 
 
Försäljningsansvarig:  Anna & Per Hedlund 
 
Valphänvisning:  Helena Boo Robertsson  
 
LC-ansvarig:  Charlotte Andersson 
Utställningsresultat: Jessica Zetterlund 
 
Poängräkning:  
Lure Coursing: Sanna Persson 
Utställningar:   Jessica Zetterlund. 

 

3 Avels- och hälsokommitténs arbete under året 
Den nya versionen av RAS för irländsk varghund fastställdes av SKK i april 2019. 

Arbetsgruppen hade under våren och försommaren kontakter och möten, både med SLU och SKK, för 
att diskutera fortsatt hälsoarbete för irländsk varghund. Då SKKs bidrag för hjärtundersökningar var 
slut ansökte klubben under sommaren om förnyat bidrag från SKKs Utvecklingsfond för att kunna 
fortsätta arbetet. Besked om detta bidrag kan beviljas var inte fattat vid årsslutet.  

En ny avels- och hälsokommitté formerades i slutet av sommaren bestående av Per Hedlund (sam-
mankallande), Johanna Gulin och Hilda Idema. Gruppen har haft tre telefonmöten under hösten för att 
planera framtida inriktning och aktiviteter. 
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4 Medlemsaktiviteter 
 

4.1 Utställningar 

Klubben arrangerade fem utställningar under året, tre specialer plus två utställningar för alla raser. 
 
Klubbens specialer: 
Kristinehamn 
Inofficiell special 4/5 med 41 anmälda hundar.  Arrangerad av Mellersta. 
Domare Wendy Heather, knl Whiteorchad 
BIS,   Art Cuinns Angel Of Fun 
BIM SE UCH Pitlochry´s Kalipso 
 
Stora Specialen Officiell utställning 3/8 med 65 hundar anmälda. Arrangerad av Styrelsen.                                           
Domare Anne Webb, UK                                                                                                                                   
BIR,BIS, CERT,  Really Irish Hattrick                                                                                                                        
BIM, BT-1, CERT, Pennybright Terpsichore 

 
BIR och BIM på Stora Specialen. Domare Anne Webb 
Foto: Per Hedlund 

Sifferbo   
Inofficiell utställning den 31/8 med 45 st anmälda hundar.  Arrangerad av Nedre Norra. 
Domare Chris Crane, UK knl Seplecur  
BIS,  SE UCH NO UCH SE V-18 Pennybright Raphaella 
BIM  Pennybright Casca 

I samband med utställningarna har vi också haft uppskattade samkväm och vid Stora Specialen 
anordnades en gemensam middag. Vid utställningen i Kristinehamn i maj fick vi en genomgång av det 
arbete som sker inom Irish Wolfhound Health Group i UK av gruppens dåvarande ordförande, 
Rebecka Peek. I Sifferbo hölls en uppskattad auktion med varghundsrelaterade utrop.  

Övriga utställningar: 
Floby 
Inofficiell utställning för alla raser den 6/4 med 199 st anmälda .Domare Michael Vikström, Jörgen 
Oinonen och Margareta Kronborg. Arrangerad av styrelsen. 
BIS, NO JV-15 NO V-17 SE NO FI DK FI UCH  Sundown Gossip and Champange 

Karlstad 
Inofficiell utställning för alla raser den 12/10  med 99 st anmälda hundar.  Arrangerad av styrelsen. 
Domare Annica Gustavsson och Bo Paulsson 
BIS Whippet Mavisias Aramis 
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4.2 Vinstrikaste i Utställning 2019 

Vinstrikaste irländsk varghund (tik) 
NO JV-18 NO V-19 Sade Rayna 
Född: 20180206 
e: Ch Bokra Anarchy To Sade 
u: Ch Sade Arya 
Uppfödare: Chris & Julie Amoo 
Ägare: Lisen Ekström & Patrik Karlén (Knl Art Cuinns) 
 
Vinstrikaste i motsatt kön (hane) 
SE UCH Pitlochry’s Kalipso 
Född: 2017-01-01 
E: Panam, NL MX US CH BWNL-16 Kiss Roan Inish 
U: Skibberdeen's Elva 
Uppfödare: Conny Fernhout-schildt, Holland 
Ägare: Helen Wielander 

Vinstrikaste veteran (tik) 

DK LCCH DK UCH NO LCCH SE LCCH SE UCH Dragon Light’s Silver Tistel 

Född: 2011-06-16 

E: Se Uch Magh Itha´s Fisherking 

U: Se Uch Sv-10 Dragon Light´s Trollhassel 

Uppfödare och ägare: Sanna Persson 

 

Vinstrikaste veteran motsatt kön (hane) 

SE UCH Ascending’s Nightfighter 

Född: 2012-03-07 

E: Furlongs Maxim 
U: SE UCH Ascending's Ina 
Uppfödare: Maria Andersson  
Ägare: Lennart Hägglund 
 

Vinstrikaste avelshane 

Furlongs Raphael  

Född: 2013-08-07 

E: Kerryarc Kote De Caza 

U: Furlongs Maggie-May  

Uppfödare: Annica Gustavsson  

Ägare: Ellinor Jonsson 

 
Vinstrikaste uppfödare 
Ylva Tallqvist, Kennel Pennybright 
 

4.3 Vinstrikaste i Lure Coursing 2019 

SE UCH Doscartha Hullisen  
Född: 2016-01-27 
E:Stern Vom Welzerberg 
U:Doscartha Prentiss 
Uppfödare: Paula Halme-Setälä, Finland 
Ägare: Sanna Persson 
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4.4 Övriga medlemsaktiviteter 

Nedre Norra:  
Den 25 majanordnade Nedre Norra en varghundsträff på Idmon i Idkerberget med en kortare 
promenad i skogen och sedan tid för fika och samvaro. Det var 6 varghundar men några kom utan 
hund och var med. . 

Västra:  
Den 3 juli anordnade Västra en varghundsträff på Strandbynäs gård mellan Ljungskile och Uddevalla. 
Sju varghundar kom tillsammans med lika många ägare. Ambitionen var att man skulle prata lite päls-
vård, prova på Nose Work, gå en promenad, grilla korv och umgås. Men under promenad och grillning 
hade man så mycket att tala om så man hann helt enkelt inte med pälsvård och Nose Work. Alla triv-
des och man ser här hur stort utbyte varghundsägare har av att träffa likasinnade. 
 
Östra:  
I mitten av augusti var åter det dags för Östra att delta på Djurens Helg på Solvalla i Stockholm. Under 
två dagar strömmade folk till för att prata och ställa frågor om våra irländska varghundar. Eftersom 
östras kontaktmän har varit där under några år, var det ett kärt återseende med många besökare som 
kommer år efter år.  

Östra hade även en varghundsträff 7 september i Jälla utanför Uppsala. Den träffen handlade om HLR 
och första hjälpen på hund, samt lite pälsvård och tips. Självklart även med fika och trevlig samvaro av 
alla närvarande. 

Övrigt: 
Klubben deltog även detta år i St. Patrick's-paraden i Stockholm den 16:e mars. Det var 10-talet 
varghundar som tillsammans med några Irländsk terriers och Irish Glen of Imaal terriers samt några 
Connemaraponnyer representerade Irland i den drygt 2000 hövade paraden genom Stockholms gator. 

Årets fjällvandring blev tyvärr inställd p ga för få deltagare.  

Klubben deltog som vanligt med rasmonter på Stockholm Hundmässa, Cecilia Bråkenhielm och Eva 
Lundström Giertz var huvudarrangörer även i år. De planerade och byggde montern som under de två 
utställningsdagarna bemannades av ett gäng duktiga medlemmar och rasrepresentanter. Montern var 
som vanligt välbesökt med både nya och bekanta ansikten. Vi deltog även i rasparaden tillsammans 
med över hundra andra ekipage och även om vi inte erhöll något pris i år så var vårt ekipage det enda 
som fick spontana publikapplåder. Så vi hade garanterat vunnit publikens pris om något sådant hade 
funnits. 

  
Vi har tagit fram en väggalmanacka för 2020. Vi bad varghundsägare skicka in bilder på sina 
varghundar i vardagliga situationer. Vi fick in 94 bilder! Dessa gjordes anonyma och skickades till 
fotograf Camilla Fritz som valde ut och motiverade de 12 bilder som sen trycktes upp i almanackan. Vi 
tyckte upp 100 ex där vi sålde 97 och lottade ut två bland dem som hade skickat in bilder (och så fick 
fotografdomaren en). Almanackorna sålde snabbt slut och vi gjorde en tilläggsbeställning på 25. 
Dessa såldes också snabbt men det var efter nyår varför intäkter och kostnader av dessa 25 kommer 
att synas först i 2020 års räkenskaper. 

 

5 Kommunikation med medlemmar 
Klubben använder i huvudsak tre kanaler för kommunikation med medlemmarna; hemsidan, tidningen 
Varghunden och Facebook. Nya medlemmar hälsas välkomna via mejl och valpköpare får ett 
gåvopaket från klubben när uppfödaren skänker ett valpgåvomedlemskap.  

Klubbens hemsida, www.svivk.se, hålls uppdaterad av klubbens webmaster och innehåller både 
snabba uppdateringar och material av mer långsiktig karaktär. I december avgick Ezze Claesson efter 
sju år som klubbens webmaster och Per Hedlund tog på sig rollen som tillförordnad webmaster. Vi 
passade då på att uppdatera hemsidan bland annat med en med ny grafiskt design. Den nya 
hemsidan släpptes vid årsskiftet. 
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Vår Facebooksida, Svenska Irländsk Varghund Klubben, används för snabba uppdateringar och event 
och följs av närmare 1 100 personer. Vi har också en Facebooksida där vi så snabbt som möjligt 
presenterar resultat från klubbens tävlingar, sidan heter Svivk's resultatsida. 

Klubbens tidning Varghunden har kommit ut 4 gånger under 2019. Förutom till klubbens medlemmar 
skickas tidningen till större djurkliniker och djursjukhus (cirka 40 stycken) samt till licensierade 
rasdomare i digital form (cirka 80 stycken). Vi försöker göra en bred tidning där det ska finnas något av 
intresse för alla medlemmar. 

 

6 Klubbshop  
Klubbshopen hade under året en god försäljning. Shoppen fanns på plats vid klubbens specialer samt 
att en hel del försäljning och leverans sker via post.  

 

7 Verksamheten i siffror/beskrivning av klubbens ekonomi 
Årets resultat blev en vinst på SEK 19 268. 

En stor del av klubbens omsättning kommer från utställningarna. Framför allt är våra utställningar för 
alla raser viktiga för klubbens resultat och finansiering av övrig verksamhet.  
I år anordnade vi dels den vanliga utställningen i Floby i april men också en i Karlstad i oktober. 
Tillsammans gav de två utställningarna över SEK 31 000 i bidrag till klubbens övriga verksamhet. 
Även klubbens tre specialer bidrog positivt och totalt gav arbetet med utställningar ett bidrag till 
klubbens resultat på över SEK 44 000. 

Medlemsavgifterna är också en av klubbens stora inkomstkällor. Under 2019 uppgick de totala 
medlemsavgifterna till SEK 54 900. Antalet medlemmar är i stort lika från förra årsskiftet men 
omsättningen är tyvärr stor även om den har sjunkigt något de senaste åren.  

Vår klubbshop går fortsatt bra, våra försäljningsansvariga tar fram produkter som efterfrågas. Under 
året såldes artiklar för nästan SEK 25 000. Vi har under året investerat i produkter för ungefär lika 
mycket varav en del fanns kvar i lagret vid årsskiftet som därmed ökade med drygt SEK 6 000 till SEK 
39 100. 

Under året tog klubben fram en väggalmanacka för 2020. Hela upplagan såldes och gav en vinst på 
SEK 6 800. 

Kostnaden för framtagning och distribution av vår tidning Varghunden uppgick till  
SEK 63 800, i enlighet med budget. Tyvärr slog annonsintäkterna nytt bottenrekord med endast  
SEK 1 000 i sålda annonser. 

Klubbens Forsknings- och utbildningsfond innehöll vid början av året SEK 70 000. Styrelsen beslutade 
att föra över SEK 10 000 från fonden till klubbens nya hjärtundersökningsfond, se nedan. Forsknings- 
och utbildningsfonden innehöll vid årsslutet totalt SEK 74 185 genom att gåvor från medlemmar, SEK 
4 480 och samtliga intäkter från klubbens auktion i Sifferbo, SEK 9 705, tillfördes fonden. 

I början av året fanns endast SEK 297 plus ränta kvar av SKKs hjärtundersökningsbidrag. Styrelsen 
beslutade därför att avsätta SEK 10 000 från klubbens Forsknings- och utbildningsfond till en ny 
SvIVK fond för bidrag till hjärtundersökning och obduktion. Under året betalades SEK 1 230 ut i bidrag 
från denna fond och kvar vid årsskiftet fanns således SEK 8 770.  

I bifogat dokument Ekonomisk årssammanställning Svenska Irländsk Varghund Klubben finns en 
detaljerad redogörelse för årets siffror liksom styrelsens förslag att årets vinst balanseras i ny räkning. 

  



7 
 

8 Slutord 

Styrelsen tackar samtliga medlemmar för förtroendet och riktar ett speciellt tack till alla duktiga 
medlemmar som under året ideellt har arbetat för klubben!  

 

 

 

Ordförande Louise "Lisen" Ekström 

 

 

 

Vice ordförande Per Hedlund 

 

 

 
Sekreterare, ledamot Ullis Andersers 
 

 

 

Kassör Inger Högberg 

 

 

 

Ledamot Helena Boo Robertsson 

 

 

 

Ledamot Ellinor Jonsson 

 

 

 

Ledamot Svante Hallberg 

 

 

 

Suppleant Leif Vennerström 


