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            SVENSKA IRLÄNDSK VARGHUND KLUBBEN 

  VERKSAMHETSPLAN 2021 

 

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 2021 
Som strategi vill styrelsen fokusera klubbens huvudsakliga inriktning under 2021 på följande 
verksamheter: 

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

1. Avels-och hälsofrågor 
Klubben med AHK hade planerat för konferens i oktober 2021 på Tånga Hed. Men allt är så 
ovisst med pandemin och vi måste tänka på klubbens ekonomi så vi har vi varit tvungna att ställa 
in detta. Vi arbetar dock vidare för att kunna hålla konferensen under 2022 i stället. 

Vi fortsätter att bidra ekonomiskt till hjärtundersökningar även om vi fick avslag av SKK. Bidrag 
tas nu från klubbens egna Hjärtundersökningsfond med samma regler som tidigare. (dessa regler 
finns på hemsidan).  

2. Tillväxt av medlemsantalet 
Aktiv medlemsvärvning kommer vi att fortsätta med genom utskick till de nya ägare av irländsk 
varghund som registreras av SKK och som inte är 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.  

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. Alla se fram emot att kunna arrangera träffar och promenader men vad och hur mycket 
vi kan genomföra är beroende på hur det går med pandemin. 

På utställningssidan planerar vi för dessa specialer 2021: 
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Mellersta inofficiell special i Kristinehamn - 8 maj. Domare Ing-Mari Johansson Kennel Cazavina 

Stora Specialen officiell i Strömsholm –. 1 augusti Domare Tore Grönhaug Kennel Grunningen 

Nedre Norra, inofficiell special i Sifferbo - 28:e augusti. Domare Ylva Tallqvist, Kennel 
Pennybright. 

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 vår klubbtidning,  webbplats och Facebook att 
vara våra huvudsakliga informationskanaler . I tidningen försöker vi belysa olika intresseområden 
och på så vis göra en tidning där alla medlemmar kan känna sig hemma. Vi kommer att stäva 
efter att kunna publicera den fyra gånger under året. Vi strävar efter att fortsätta att skicka 
tidningen i pappersformat till våra medlemmar men styrelsen kan, om ekonomin tvingar oss, 
besluta att distribuera tidningen digitalt i stället. 

Tidigare skickade vi tidningen även till utvalda veterinärkliniker för att göra reklam för rasen. Det 
kommer vi av ekonomiska skäl inte att göra under 2021. Emellertid kommer vi att fortsätta  med 
att distribuera tidningen i digital form till de exteriördomare som är godkända att döma irländsk 
varghund samt till landets LC-domare. 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.  
Klubben har en Facebook sida med nästan 1300 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. 

Vi har förhoppning om att kunna delta med rasmonter på Stockholm Hundmässa i december ifall 
den blir av. Hade varit trevligt om vi även kunde delta med rasmonter på My Dog 2022 om den 
utställningen blir av.  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. 

4. Utställning för alla raser för att förbättra ekonomin 
Av ekonomiska skäl skulle vi också vilja arrangera en inofficiell utställning för alla raser. Vi vet 
dock redan nu att den utställning vi brukar arrangera i Floby inte kan bli av. En ambition vi har är 
att om det blir möjligt, arrangera en sådan utställning under hösten vilket också är medtaget i 
årets budget. 


