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            SVENSKA IRLÄNDSK VARGHUND KLUBBEN 

  VERKSAMHETSPLAN 2020 

 

Klubbens långsiktiga mål 
I enlighet med SvIVKs stadgar är klubbens långsiktiga mål att tillvarata specifika intressen för 
rasen genom att: 
- väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och 
  exteriört fullgoda rashundar. 
- bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och 
  praktiskt bruk av denna.  
- informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård 
- bevaka och arbeta med frågor som har rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet  
- skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet. 

Fokusområden för 2020 
Som strategi vill styrelsen fokusera klubbens huvudsakliga inriktning under 2020 på följande 
verksamheter: 

1. Det fortsatta arbetet med avels-och hälsofrågor 
2. Tillväxt av medlemsantalet  
3. Att se till att medlemmarna upplever medlemskapet som värdefullt.  

1. Avels-och hälsofrågor 
Till sin hjälp att arbeta med avels- och hälsofrågorna behöver styrelsen en Avels- och 
Hälsokommitté, AHK. Tyvärr avgick vår nya AHK under januari 2020 och fokus för 2020 är 
därför att få en ny Avels-och Hälsokommitté på plats. 

När en den nya AHK finns på plats kommer den att fokusera sitt arbete inom hälsoområdena 
kardiomyopati, lunginflammation, osteosarkom och Porta Cava shunt. AHK kommer också 
fortsätta sitt trägna arbete med att få in dödsorsaksrapporter över avlidna hundar.  

Eftersom hjärtproblemen inom rasen kvarstår har vi i den uppdaterade Rasspecifika Avels 
Stategin, RAS, skärpt rekommendationerna avseende hjärtundersökning innan parning till att 
gälla båda avelsdjuren. Vi vill fortsätta att bidra ekonomiskt till dessa undersökningar och 
kommer därför att aktivt arbeta för att få extern sponsring. För 2020 budgeterar klubben  
SEK 10 000 för bidrag till hjärtundersökningar med samma regler som gällde för bidraget från 
SKK. 

Klubben planerar för en Avelskonferens under våren 2021 så det måste vi jobba med under året. 

 

2. Tillväxt av medlemsantalet 
Aktiv medlemsvärvning kommer att göras genom olika insatser bla annat genom utskick till de 
nya ägare av irländsk varghund som registreras av SKK och som inte medlemmar i SvIVK. Vi 
kommer också att aktivt kontakta valpgåvomedlemmar för att intressera dessa till fullt 
medlemskap när deras valpgåvomedlemskap är på väg att upphöra. Vi kommer att fortsätta 
skänka valpgåvopaket som uppfödarna ska ge sina valpgåvomedlemmar.  
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3. Medlemmarna ska uppleva medlemskapet som värdefullt 
Det är viktigt att klubben behåller sina befintliga medlemmar. Det arbetar vi med dels genom att 
arrangera olika aktiviteter för våra medlemmar, dels genom att fortsätta arbetet med en aktiv 
medlemskommunikation. 

För att arrangera aktiviteter för våra medlemmar har styrelsen klubbens kontaktombud till sin 
hjälp. Kontaktombuden, som delar Sverige i sex geografiska områden ansvarar för 
medlemsaktiviteter i sina områden och organiserar inofficiella utställningar i samråd med 
styrelsen.  

Vi kommer att fortsätta att erbjuda nya och spännande produkter i vår klubbshop som vi hoppas 
ytterligare ska stärka medlemmarnas band till klubben. Vi hoppas att vi åter kan ge ut den 
populära almanackan med varghundsmotiv men även här behöver vi deltagande från våra 
medlemmar. 

När det gäller medlemskommunikation kommer tidningen Varghunden, klubbens webbplats och 
Facebook att vara våra huvudsakliga informationskanaler även under 2020. Varghunden skall stå 
för fördjupning och utbildning. I tidningen försöker vi belysa olika intresseområden och på så vis 
göra en tidning där alla medlemmar kan känna sig hemma. Varghunden publiceras fyra gånger 
under året och skickas, förutom till medlemmarna, även till utvalda veterinärkliniker och i digital 
form till ett antal exteriördomare. Detta för att öka intresset för rasen och samtidigt profilera 
klubben.  
Hemsidan kommer även i år att användas för både snabb och bestående information. Bland 
annat återfinns där styrelseprotokoll, information om klubbevenemang, utställningar, resultat 
med mera. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och fick nyligen en genomgående uppdatering och 
ny design.  
Klubben har en Facebook sida med 1100 följare där vi lägger upp kommande aktiviteter och 
utställningar. Vi har också en sida där resultat från tävlingarna läggs upp för att medlemmarna 
enkelt och snabbt kan få ta del av resultaten. 

Ett viktigt arbete för styrelsen detta verksamhetsår kommer att vara att inspirera och engagera 
fler medlemmar till klubbens olika funktionsområden där vi idag har vakanser. Samt naturligtvis 
att arbeta för att öka klubbens inkomster och sänka kostnader. 

Följande utställningar planeras under 2020:  

Floby inofficiell utställning för alla raser–28:e mars. Domare Eva Lundström Giertz, Emma 
Hansson och Per Lundström. 

Mellersta inofficiell special i Kristinehamn –9:e maj, Tore Grönhaug, kennel Grunningen, Norge.     

Stora Specialen officiell iTidaholm– 4:e juli. Domare Jamie Souza Bartlett, kennel Limerik, USA. 

Nedre Norra, inofficiell special i Sifferbo - 29:e augusti. Domare Sara Cracco,  Italien 

Karlstad inofficiell utställning för alla raser - 10:e oktober. Domare meddelas senare. 

Vi planerar också att för åttonde året i rad delta med rasmonter på Stockholm Hundmässa i 
december. Vi satsar även på att åter närvara under Djurens Helg på Solvalla i augusti, det blir 
femte gången. Det skulle också vara roligt att delta med rasmonter på My Dog 2021 men här 
behöver vi medlemmar som vill ställa upp och arrangera. Med dessa event kan vi sprida 
information och good-will om vår ras till många presumtiva hundägare. 


