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Dagordning 20 februari 2016 

Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte 
är närvarande, av den som styrelsen utsett. Årsmöte avslutas 
av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av 
årsmötets ordförande.  

1. Justering av röstlängd.  

2. Val av ordförande för årsmötet.  

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande 
ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare. 
 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens 
medlemmar. 
 
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
7. Fastställande av dagordningen. 
 
8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning 
samt revisorernas berättelse. 
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om 
enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 
 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte 
givit till styrelsen. 
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
12.  
 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
 C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
 
13. Beslut om antal ledamöter samt val av ordförande, ordinarie 
ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut 
om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i 
dessa stadgar. 
 
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
 
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
eller som anmälts till styrelsen. 

 Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit 
till styrelsen senast fyra veckor före det ordinarie årsmötet 
hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmöte avge 
utlåtande och lämna förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns 
medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet 
tas upp till behandling men inte till beslut. 
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Styrelsens sammansättning 2015 

Ordförande: Maria Weinehall 

Vice ordförande: Renata Johansson 

Sekreterare: Kerstin Eklund 

Kassör: Inger Hillskog Roth 

Övriga ordinarie ledamöter: 

Johanna Lehman 

Margareta Löfgren 

Pernilla Pöykiöniemi 

Suppleanter: 

Linda Tolkki 

Frida Setherberg 

Malin Perlskog 

Therese Green t.o.m 150603  

 

Revisorer 
Ordinarie: Nina Lindström (Avgått per 6 december 2015) 
Suppleanter: Rolf Gustafsson (Ordinarie fr. 6 december 2015), Anso Pettersson 

Valberedning 2015: 
Sammankallande Helén Bergman 
Ledamöter: Eleonor Mattsson och Erika Johansson 

Övriga poster som ej väljs av Årsmötet: 

Representant i NKU 
Rolf Gustavsson 
Representant på SKK/KF 
Kerstin Eklund 
Representanter i OEC regelkommitté  
Erika Johansson 
Charlie Westrin 
Representant i FCI Freestylekommitté 
Charlie Westrin 
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Verksamhetsberättelse 2015  

Möten  
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under 2015 via telefonkonferenser. 

Internationellt arbete (NKU, FCI, OEC) 
Två personer från varje land inbjöds till en OEC-diskussionsgrupp. Styrelsen beslutade att Erica 
Johansson och Charlie Westrin verkar som klubbens/Sveriges representant i OEC-sammanhang.  
Rolf Gustavsson tog upp skrivelsen om femdomarsystemet på ett NKU-möte.  
SKK/CS har efter styrelsens rekommendation utsett Rolf som NKU-representant även fortsättningsvis, 
och Charlie Westrin som representant i den nybildade FCI Freestylekommittén. 
Freestylereglerna och lathunden har översatts till engelska av Linda Tolkki. Lathundens översättning 
har omarbetats av Charlie Westrin. 

SKK  
Klubben har representerats vid SKKs Fullmäktigemöte av Kerstin Eklund. 
Styrelsen har behandlat och besvarat en rad remisser och frågor från SKK. 
 
Medlemmar 
Klubbens medlemsantal  var 153 medlemmar per 2015-12-31 varav 3 utlandsmedlemmar.  
 
Att medlemmarnas engagemang är svagt är inget unikt för SHFK, det genomsyrar hela 
föreningsvärlden. Detta är en viktig punkt för styrelsen att jobba vidare med under 2016, att skapa 
större delaktighet. 
Några medlemmar har dock visat stort engagemang och hjälpt klubben på olika sätt. 

Medlemsvärvning: 
Styrelsen beslutade att locka nya medlemmar med ett rabatterat medlemskap under september 
månad, 100:- för ett års medlemskap. Att lösa medlemskap för halva priset under september gav 11 
nya medlemmar, vilket är ett betydligt större antal än en vanlig månad. 

Vi hade även representanter på Älvsjömässan i aktivitetsringen som gjorde fin reklam för sporten. 

Web: shfk.se och hundfreestyle.se 
Material har flyttats över från gamla hemsidan till den nya. Vi har beslutat att behålla domänen 
hundfreestyle.se ett år till för att inte riskera att förlora viktiga dokument. 

Hemsidan har uppdaterats regelbundet under året. 

Årsbästalistor 
Listorna uppdateras med kod automatiskt från resultat på hundaktiv. Detta har fungerat bra, men om 
beslutet att endast medlemmar ska kunna tävla om “Årets XX” ska fungera praktiskt behöver 
förfarandet ses över. Styrelsen har även beslutat att en person ska sättas som ansvarig för 
Årsbästalistorna. 

Stärka ekonomin  
Klubbens egna rosetter har fått en bra start. Under året har vi tagit fram fler rosetter; uppflytt, 
diplom och den nya “titelrosetten” för STORMÄSTARE. Att arrangörerna använder sig av klubbens 
rosetter ger både klubben och arrangörerna bättre ekonomi. 

En arbetsgrupp har tillsatts under 2015 för att bygga upp en klubbshop. 

Hundaktiv  
Vi har fortsatt arbetet med att hitta ett alternativ till Hundaktiv. Dialog med SBK ang SBK Tävling gav 
att det blir ett kostsamt alternativ. Vi har även tittat lätt på samma leverantör som Agilityklubben 
använt. Arbetet fortgår. Tills vidare drivs Hundaktiv av Rolf Gustavsson.  

�5

http://hundfreestyle.se


Tävlingsstatistik 

2015 1532 starter fördelade på 
25 klasser i vardera FS o HTM 1 & 2 
30 klasser i FS o HTM 3.                         Summa 80 klasser 
Fördelat på tävlingar arrangerade av  9 olika arrangörer. 

2014 1457 starter fördelade på 
31 klasser i vardera FS o HTM 1 
32 klasser i vardera FS o HTM 2 
36 klasser i vardera FS o HTM 3.                Summa 99 klasser 
Fördelat på tävlingar arrangerade av 13 olika arrangörer 

2013 1352 starter fördelade på 
33 klasser i vardera FS o HTM 1 
31 klasser i vardera FS o HTM 2 
30 klasser i vardera FS o HTM 3.                 Summa 91 klasser 
Fördelat på tävlingar arrangerade av 17 olika arrangörer 

9 hundar har erövrat  SE FREECh  2015    
7 hundar har erövrat SE HTMCh   2015   
 

Övrigt - arbete utöver verksamhetsplanen 
Bildat arbetsgrupp vars uppgift är att se över SM-kvalsystemet. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att året har varit rätt så produktivt inom klubben. När ett arbete 
avklarats, så har ett annat viktigt ärende redan stått och stampat en stund för att få 
uppmärksamhet. 

Den sista tiden har vi planerat inför Årsmötet och Årsmötestävlingen, idag är vi här och ett helt år 
har gått sedan Ni gav oss förtroendeuppdraget. 
Styrelsen tackar för ett härligt år och önskar den nya styrelsen lycka till. 

Maria, Kerstin, Renata, Inger, Johanna, Maggan, Pernilla, Malin, Linda och Frida. 
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Arbetsgruppernas årsrapporter 2015 

Domar - och Utbildningsgruppen 
Ansvarig: Johanna Lehman 
15 personer har genomgått tävlingsledarutbildningen under året. 5 nya domare har utbildats. 1 
domare har begärt avauktorisation. 
Beslutades att instruktörer utbildade i klubben som ligger utlagda på hemsidan i instruktörslistan 
skall graderas så att man kan se i vilken nivå instruktören är utbildad. Det skriftliga provet skall 
omarbetas. 
Datum för den inofficiella domarkonferensen är 19-20 oktober 2016, då tyngdpunkten kommer att 
ligga på de nya reglerna som börjar gälla 2017-01-01. Datum för den officiella domarkonferensen är 
21-22 november 2017. 

Regelrevideringsgruppen 
Ansvarig: Johanna Lehman 
Utöver ansvarig bestod arbetsgruppen av Maria Weinehall, Yvonne Öster, Anita Axelsson, Rolf 
Gustavsson och Elin Lorenz. 
Gruppen har under året arbetat fram ett regelförslag som nu är inskickat till SKK. 
Regelrevideringsgruppen jobbar nu med att revidera domaranvisningarna utifrån det nya regelverket. 

Tävlingsgruppen 
Ansvarig: Pernilla Pöykiöniemi 
De största uppgifterna för gruppen har varit inför Svenska Mästerskapen på Stockholm HUNDmässa 
samt införandet av nya rutiner för landslagsuttagningen. I de båda aktiviteterna har Pernilla, 
Margareta Löfgren samt Kerstin Eklund ingått i arbetsgruppen. Arbetet har flutit på bra trots en 
tidvis hög arbetsbelastning. 
SM-domare var Inger Hillskog Roth, Karolina (Pettersson) Hasselroth, Charlie Westrin, Jessica 
Karlgren No och Carola Brusevold Pilzer.  
Svenska Mästerskapen upplevdes som ett bra arrangemang. Planeringen var noggrant utförd, 
funktionärer fanns till samtliga poster och det fanns tydlig beskrivning av arbetsuppgifter. Även vid 
SM 2015 användes ett 5-domarsystem, som nu ska utvärderas. 

Det beslutades under 2015 att byta namn för laggrenen 6+ till Teamwork To Music (TtM). 
Förtydligande i regelverket kring Årets TtM/Årets Lag, tillika regler för SM i TtM har utarbetats och 
publicerats på klubbens hemsida. 
Elin Lorenz är koordinator för beräkningen av TtM-lagens poäng till SM. 

Karlstad BK arrangerade SM i Teamwork To Music 8-9 november 2015. Doamrna för TtM-SM var Anita 
Axelsson, Inger Hillskg Roth, Eirin Chatherine Brunnsby NO och Pernilla Pöykiöniemi. 

Det arrangerades AFEC-kvaltävlingar 8 gånger under året. AFEC–finalerna gick på My Dog i Göteborg 
lördag 9 januari, och bedömdes av Ann DeRizzo och Karen Sykes, GB. 

Landslaget 2015 
Landslagsledning: Margareta Löfgren och Jenny Tholin (Ulrika Persson till 2015-09-15 ).  
Workshop genomfördes 12-13 september samt 31 oktober- 1 november. 

Freestyle: 
Ida Björkman & Monster (berger des pyrènées à poil long) 
Nina Roegner & Moster (australian shepherd) 
Frida Setherberg & Minoo (australian shepherd) 
Jonna Smedberg & Zoya (border collie) 
Sabine Åström & Iver (kelpie) 
  
HtM: 
Anita Axelsson & Emmi (border collie) 
Anna Larsson & Fonzie (border collie) 
Anna Larsson & Flynn (border collie) 
Niina Svartberg & Skoj (nova scotia duck tolling retriever) 
Sabine Åström & Iver (kelpie) 
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Lokala Arbetsgrupper 
Två stycken lokala arbetsgrupper har bildats under året. 

AG Jönköping 
Ansvarig: Linda Sunesson 
Har ordnat uppvisningar och träningstillfällen under sommaren. 

AG Stockholm  
Ansvarig: Kerstin Eklund 
Nybildad lokal arbetsgrupp 

 
Rosettgruppen 
Ansvarig: Sandra Kagevik 
Under 2015 har vi tagit fram ytterligare rosetter för arrangörer: diplom- och uppflyttsrosetter, samt 
den nya “titelrosetten” för Stormästare (min 20 cert). 
Under 2015 har 6 arrangörer sparat pengar på att använda SHFK lagerrosetter: 
 FS cert 15st  
 FS diplom 11st 

 HtM cert 16st  
 HtM diplom 7st 

 FS champion 1st  
 HtM champion 1st 

 3 st diplomrosetter har sålts privat 

Klubbshoppen 
Ansvariga: Renata Johansson och Linda Tolkki 
Har påbörjat arbetet genom att efterlysa önskade produkter för shoppen. 

AFEC-final 
Ansvariga: Charlie Westrin och Maria Weinehall 
Till årets final hade vi turen att kunna anlita de två brittiska domarna Karen Sykes och Ann DeRizzio. 
Antalet deltagare i finalen minskade hastigt i sista stund pga ett snöoväder, men 12 stycken ekipage 
gjorde upp i finalringen på MyDog, lördagen den 6 januari. Allt fungerade bra och vi fick många 
priser sponsrade, bland annat domargåvorna (Sverigeskålar från Saga Form). 
På kvällen var samtliga deltagare inbjudna att delta på domarmiddag i Göteborg. 

Sponsorgruppen 
Ansvarig: Vakant 
Huvudsponsor för klubben är Agria, som bistår med ekonomiska medel samt frikostigt med priser vid 
tävlingar. Royal Canin har under 2015 sponsrat landslaget. 
SM  sponsrades  av Agria och RC ,Arken Zoo-Kungens Kurva , SKK, Puzzle Games &Toys & Grizzly Zoo. 
AFEC-finalen sponsrades av Agria, Royal Canin, Saga Form, Arrak Outdoor och Hundtugget. 
TtM-SM sponsrades generöst av Royal Canin och Karlstad Hundcenter. 
Landslaget har även fått hjälp med lokal och lokalhyra för sina två workshop’s av Svartbergs 
Hundkunskap (Niina och Kenth Svartberg) och Linköpings Hundungdom. 
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Revisionsberättelse 
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Balansräkning  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Balansräkning Svenska Hundfreestyle Klubben

Detta är också den ingående balansen 2016

1790 Förvänt. intäkter o förutbet.kostn. 7 791,00

1910 Kassa 0,00

1930 Bankkonto 210 530,56

218 321,56

2098 Årets Resultat 2015 -33 892,87

2099 Föregående års Resultat -129 685,69

2980 Landslagets egna pengar -10 693,00

2990 Förväntad kostnad o förutbet.intäkt. -44 050,00

-218 321,56

Balansomslutning 0,00



Resultaträkning  

Resultaträkning Svenska Hundfreestyle Klubben

2015-01-01  -  2015-12-31

Intäkter

3001 Agria Aktivitetsbidrag -50 000,00

3010 Medlemsavgifter -27 960,00

3100 Tävling My Dog 2015 -6 000,00

3102 Tävling SM 2015 -12 800,00

3500 Landslaget -24 926,00

3550 Rosetter -5 305,00

3560 Domarutbildning 0,00

-126 991,00

Kostnader

4100 Tävling My Dog 2015 4 740,00

4101 Tävling (Cruft Bidgag) 2 500,00

4102 Tävling SM 2015 18 256,69

5410 Hemsida och dylikt 0,00

5600 Landslaget 24 926,00

5650 Rosetter 4 360,00

5660 Domarutbildning 0,00

5661 Domarkonferens 35 000,00

6110 Admin kostnader 766,94

6115 Årsmöte 1 694,00

6570 Bankkostnader 854,50

9998 Årets Resultat 33 892,87

126 991,00

Resultat 0,00
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Förslag till Verksamhetsplan 2016  
Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK) ansvarar för SKKs verksamhet gällande  
hundfreestylesporten med tävlingsgrenarna Freestyle (FS) och Heelwork to Music  
(HtM). Under 2016 ska styrelsen (inom rambudget och enligt stadgar) arbeta enligt  
följande:  
 
Styrelsemöten 
-Hålls så ofta som bedöms nödvändigt för att arbetet ska fungera på ett bra sätt. 
-Hålls framför allt via telefonmöten för att undvika resekostnader och möjliggöra en 
styrelse med god geografisk spridning. Om möjligt hålls något/några fysiska möten. 

SHFKs organisation 
-Medlemsvärvning – information om medlemskap via hemsidan (shfk.se) och i klubbens 
eventuellt kommande publikationer, samt på skk.se.  
-Vid behov skapas arbetsgrupper, t ex lokala arbetsgrupper, sponsorgrupp, 
informationsgrupp osv, för att inom dessa ge möjlighet för klubbens medlemmar att 
medverka till och påverka klubbens framtid.  

Arbete gentemot SKK 
-Delta på konferenser när det är relevant och möjligt ekonomiskt. 
-Svara på remisser 

Internationellt arbete 
-Crufts 2017: utse deltagare – (Bästa svenska FS-ekipage på SM 2016) samt fatta beslut 
kring utdelande av resebidrag. 
-Delta i nordiskt samarbete (Nordisk Kennel Union – NKU) 
-Delta i internationellt samarbete (FCI-kommitté, övriga internationella initiativ) 
-Följa sportens utveckling och informera medlemmarna. 

Tävlingar 
-Fortsätta jakten på ett fungerande alternativ för Hundaktiv. 
-Godkänna tävlingsdatum/platser så att de inte krockar. 
-Utse ansvariga klubbar för SM fram till och med 2019. Det finns möjlighet för SHFK att 
själv stå som arrangör. 
-Vidta åtgärder som stimulerar tävling. 
-Om möjligt – arrangera tävling inom ramen för SHFKs verksamhet. 
-Hantera registrering av resultat – Hundaktiv vs SKK Hunddata. 
-Samla och presentera statistik över freestyleutövandet. 
-Driva Årets Freestylehundar. 
-Driva den inofficiella lagklassen TtM vad avser regelverk och tävlingsformer. 
-Arrangera NM 2016  
-Arrangera 2016 års SM och AFEC-finaler på MyDog 2017 

Landslagen 2016 
-Arbetsgruppen för uttagning ska utse Landslag i båda grenarna enligt de nya anvisningarna 
för 2016. (Bilaga 1)  
-Utvärdering av uttagningssystemet vid årets slut. 
 
Medlemsaktiviteter och mässor 
-Skapa tillfällen för workshops, kurser, träffar, medlemsmöten samt aktivitetsdagar OM 
intresse och engagemang finns hos medlemmarna. 
-I det fall tillräckligt intresse finns bland medlemmarna, deltagande med monter vid 
lämpliga mässor/utställningar. 
 
Informationsspridning och web 
-Klubbens hemsida skall uppdateras regelbundet med relevant information. 
-Om medlemsengagemang och utrymme i budget finns: deltagande på mässor, skapa ett 
medlemsblad etc. 
-Regelbundet se över och vid behov uppdatera klubbens olika listor. 
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Utbildning 
Fortsatt arbete med planering av domarkonferenserna 2016 och 2017 (obligatorisk). 
-Freestyledomarlärare – eventuellt utbildning av fler samt kompetensuppehållande 
aktiviteter för befintliga lärare. 
-Driva tävlingsledarutbildningen. 
-Freestyleinstruktörslärare – eventuellt utbildning av fler samt kompentensuppehållande 
aktiviteter för befintliga lärare. 
 
Regelrevidering  
Fortsätta arbetet med det reviderade regelverket. 

Stärka ekonomin  
Se över klubbshoppens sortiment och utveckla detta.  
Bilda en Sponsorgrupp.  
Anordna officiell freestyletävling, förutsatt att tillräckligt antal av medlemmarna vill vara 
funktionärer. 

AGRIA och övriga sponsorer  
-I samråd med Agria se över vad Agrias sponsormedel ska användas till. 
-Arbeta för en fortsättning av Agria Freestyle Elite Challenge genom att se till att kraven 
på bilder på kvalade läggs upp med Agria-loggan, att profilprodukter som tilläggssponsras 
vid finaler och tävlingar ges fint utrymme och att banners och beachflaggor används när de 
finns tillgängliga. 
-Arbeta för att knyta nya sponsorer till klubben och utveckla samarbetet med de befintliga 
sponsorerna. 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Rambudget 2016 

Bankkonto, saldo 2016-01-01:  218 321,56  kr 

Beräknade utgifter 

Beräknade intäkter 

 
Resultat 2016: 15505kr 

Banksaldo + beräknade intäkter 2016 – beräknade utgifter 2016:       233 825,56 kr 

4100 Tävling My Dog 2016 12 000,00

4101 Tävling (Cruft Bidrag) 2 500,00

4102 Tävling SM 2016 12 000,00

4103 Tävling årsmöte 2016 9 165,00

4105 Tävling Arb.gr. Stockholm 2016 9 550,00

5410 Hemsida och dylikt 1 500,00

5600 Landslaget 23 000,00

5650 Rosetter 3 160,00

5660 Domarutbildning 8 000,00

5661 Domarkonferens 2016 37 150,00

6110 Admin kostnader 1 500,00

6112 Styrelsemöte 8 000,00

6115 Årsmöte 3 000,00

6116 Utmärkelser till medlemmar 2 000,00

6570 Bankkostnader 1 500,00

6580 Bokföringsprogram 1 500,00

Summa 135 525,00

3001 Agria Aktivitetsbidrag 50 000,00

3010 Medlemsavgifter 34 000,00

3100 Tävling My Dog 2016 4 000,00

3102 Tävling SM 2016 12 000,00

3103 Tävling årsmötet 2016 12 550,00

3105 Tävling Arb.gr. Stockholm 2016 12 000,00

3500 Landslaget 15 000,00

3550 Rosetter 3 480,00

3560 Domarutbildning 8 000,00

151 030,00
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Valberedningens förslag 

Ledamöter med 1 år mandat kvar: 
Pernilla Pökiöniemi 
Kerstin Eklund 

Nyval ordförande på 1 år:   Johanna Lehman 

Omval ordinarie styrelseledamot 2 år :  Inger Hillskog Roth 

Omval ordinarie styrelseledamot 2 år :  Margareta Löfgren 

Nyval ordinarie styrelseledamot 2 år :  My Johansson  
 
Fyllnadsval ordinarie styrelseledamot 1 år: Alexandra Karlsson 

Suppleanter  1 år: 

Nyval suppleant :   Maria Weinehall  
 
Nyval suppleant :   Ulrika Sievertsson-Nelzén 

Nyval suppleant:   Tomas Englöf 

Nyval suppleant:   Lovisa Martinsson 

Revisor:    Rolf Gustavsson 

Revisorssuppleant:   Karin Brattfjord 

   
    

För Valberedningen 

……………………………………… 
Helén Bergman 
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Utmärkelser 2015 
STORT GRATTIS till  

TtM-SM  
Svenska mästare i TtM blev ”Lag Heart of Gold” Pernilla Wallentin, Sofia Angleby & Anna 
Olssson med Srius, Viva & Wille. 

SM 2015 
Svenska mästare: Frida Binette/SEFREECH SEUCH SEV-12 NORDV-11 RLD M Coup De Vent 
Juliette (Itchi) i FS & Ewa Andersson/Mog-Ur´s Mrs Sea (Tia) i HtM. 
Frida och Itchi representerar Sverige på Cruft’s 2016. 

AFEC-final 2015 
Vinnare blev Nina Roegner & SELCh SEUCH SEFREECh Dragonora Nymphadora (Moster)  FS 
Tomas Englöf& Something New’s Mail Box(Charlie) (HTM) 

Landslaget 2015 
Svenska landslagen tog SILVER i Freestyle och SILVER i Heelwork to Music vid de Nordiska 
Mästerskapen i Finland i december.  
Individuella resultat:  
Jonna Smedberg och SELCh SEFREECH GK Vallh Pr Lizzroys Zoya vann GULD i Freestyle.  
Anna Larsson och Gkvallh pr SEHTMCh Strandängens Flynn vann BRONS i Heelwork to Music 

Årets Nybörjare HtM 2015 
Mog-Ur´s Mrs Sea (Tia ), förare Eva Andersson  

Årets Nybörjare Freestyle 2015 
SELCh SEUCH SEFREECh Dragonora Nymphadora (Moster), förare Nina Roegner 

Årets Freestylehund 2015 
SELCh SEFREECH GK Vallh Pr Lizzroys Zoya (Zoya), förare: Jonna Smedberg 

Årets Heelworkhund 2015 
NOYTCB Mr My Only One (Sting), förare: Susann Wastenson 

Årets Lag (TtM) 2015 
“Selexy” 
Hundar: Foxy, Leo och Selma 
Förare: My Johansson, Elin Lorenz och Johanna Lehman 
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Bilaga 1 - Riktlinjer för Landslagsuttagningar 2016 

 
2016 kommer landslagen i freestyle respektive heelwork to music att tas ut baserat på aktuella 
tävlingsresultat. En ny uttagning kommer att genomföras inför varje mästerskap (VM i Ryssland, EM/
OEC i Österrike och NM i Sverige). 

Uttagningen baseras på varje ekipages fyra bästa klass 3-resultat vid officiella tävlingar ( samt SM, 
AFEC (ej AFC) och internationella mästerskap får räknas in) varav resultaten ska plockas enligt 
kvalperioderna nedan. Bland de fyra resultaten ska minst 5 olika domare ha varit med och dömt.  
Om ekipage hamnar på samma poäng blir avgörandet det resultat från tävling i kvalperioden med 
högsta enskilda poäng.  

Varje lag (freestyle respektive heelwork to music) består av 4 ordinarie ekipage och 1 
reservekipage.  
 
Inför varje mästerskap tas ett nytt landslag ut baserat på resultat enligt nedan beskrivet. 

Inför VM får man tillgodo räkna sig resultat från perioden 15 september 2015- 15 mars 2016 och 
enligt nedan beskrivet. 

Inför OEC och NM får man tillgodogöra sig resultat från 12 december 2015 och enligt nedan 
beskrivet. 
  
VM Moskva, Ryssland 
23-26 juni 2016  
Kvalperiod 1 12 september 2015 - 15 mars 2016 inklusive NM, SM & AFEC finalen 
Maximalt två kvalresultat får räknas från 15 september-11 december 2015, Två kvalresultat måste 
räknas från perioden 12 december 2015-15 mars 2016. 
Beslut om resultat av uttagningen meddelas senast 31 mars. 
Workshop i april/maj 
 
EM/OEC Österrike  
22-25 september 2016 
Kvalperiod 2  16 mars - 26 juni 2016  VM  
Kvalresultat från 12 december 2015 får räknas men minst ett resultat måste vara från 
kvalperioden 16 mars-26 juni 2016.Resultat från SM, AFEC & VM får  medräknas. 
Beslut om resultat av uttagningen meddelas senast 10 juli. 
Workshop i juli/augusti 
 
NM i Stockholm, Sverige 
3-4 december 2016 
Kvalperiod 3 27 juni - 15 oktober  2016 inklusive  OEC  
Kvalresultat från 12 december 2015 får räknas men minst ett resultat måste vara från 
kvalperioden 27 juni - 15 oktober. Resultat från SM, AFEC, VM & OEC får medräknas 
Beslut om resultat av uttagningen meddelas senast 20 oktober. 
Workshop i november  

Om man är intresserad av att ingå i landslaget och representera Sverige ska man: 
 -Vara beredd att åka på kommande mästerskapstävling  
 -Ansvara för att hunden har rätt vaccination/papper etc  
 -Stå för sina egna kostnader bortsett från ett mindre bidrag från klubben 
 -Delta vid workshopen som anordnas innan respektive mästerskap  
 -Meddela sitt intresse via mail till landslaget@shfk.se senast  
      - 16 mars för kvalperiod 1  
      - 27 juni för kvalperiod  2    
      - 16 oktober för kvalperiod 3 

(ange hundens namn, reg.nr samt aktuella resultat enligt kvalreglerna) 

OBS! Endast SKK-registrerade hundar har rätt att söka till landslaget inför VM och NM. Till EM/OEC 
däremot kan även hundar med tävlingslicens söka.  

Landslaget tas med hjälp av ovanstående rankingregler ut av en arbetsgrupp utsedd av SHFK 
styrelse  som dessutom fungerar som ett stöd och är administrativt ansvarig kring hanteringen av 
anmälningar, planering av workshops etc.  
Frågor angående landslagsuttagningen besvaras av arbetsgruppen.  Kontakta oss på mail: 
landslaget@shfk.se  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Bilaga 2 - Motion rörande Hundaktiv/Tävlingssystem 

Styrelsens yttrande: 
Styrelsen är helt enig med motionärerna om att det finns behov av ett nytt tävlingssystem, 
dock är detta något som funnits med i Verksamhetsplanen 2015 och styrelsen har arbetat 
med frågan sedan klubbens bildande.  
Arbetet fortgår tills en lösning har funnits. 

Styrelsen vill dock tacka för motionen och uppskattar medlemmarnas engagemang i frågan. 

Då arbetsuppgiften redan sedan tidigare ligger på styrelsen, samt är infört även i 2016 års 
förslag till verksamhetsplan:  
  
Föreslår styrelsen Årsmötet 
Att avslå motionärernas yrkande i sin helhet. 
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