
 
 
En liten summering av arbetet i SBHK under 2015. 

 

Vi haft ett fullmäktige där alla klubbarna utom en var på plats.  

Flera i styrelsen valdes om och några nya valdes in. Vi tackar de som lämnade för deras arbete och 

hälsar de nya välkomna. 

 

Årets första utställning var ett samarrangemang med Skaraborgs KK i Lidköping 1 maj. Domare var 

Annika Ullveit-Moe och BIS blev Swed Snowsaver's Eragon  

 

Nästa utställning var i Karlstad 23 maj där Marita Östlund-Holmsten och Gunilla Skalman dömde. 

BIS blev Swed Snowsaver's Dumle. 

 

I Norje-Boke hade vi dubbelutställning, den 31 juli dömde Gunilla Skallman fram Delizioso Glassa 

till BIS. 

1 augusti dömde Joao Vasco Pocas samt Zoran Brankovis BIS blev då Swed Snowsaver's Dumle. 

 

Åstorp dömde Leif Ragnar Hjorth fram Niccmarkz Lex Con Air till BIS den 19 september. 

Vi har verkligen haft tur med vädret på våra utomhusutställningar vilket vi är väldigt tacksamma 

för. Alla trevliga deltagare gör också att våra utställningar är uppskattade. 

 

Glöm inte att anmäla till vår sista utställning för året i Moheda den 26 december som döms av Eva 

Liljeqvist-Borg. Blir det en Sankt Bernhard eller en Cane Corso som blir BIS eller någon helt annan 

ras? 

 

Vi ordnade en Molosserkonferens den 19 april där 28 medlemmar deltog.  

Svante Frisk föreläste om SRD, Ann-Mari Larsson om fertilitet och Ole Frykman om skelett-tillväxt, 

utfodring och ortopediska problem. 

En mycket intressant och nyttig konferens för deltagarna. 

 

Den 9 maj ordnade vi ett BPH ihop med Alvesta hundklubb tyvärr kom det bara en hund. 

Den 25 oktober har vi ytterligare ett tillfälle i Märsta med Tollareklubben med en deltagare. 

P.g.a. det låga deltagarantalet kommer vi inte anordna något BPH nästa år. Om ni har förslag på en 

aktivitet eller kan fylla en hel BPH-dag (8 hundar) så hör av er så försöker vi ordna något. 

 

Förutom detta har vi i styrelsen haft styrelsemöten, deltagit på SKK/Kennelfullmäktige, jobbat med 

domarkonferensen, vidareutbildat oss inom SKK m.m.  

 

31/12-15 Lämnar RACC oss och blir avtalsklubb direkt under SKK.  

Styrelsen för SBHK tackar RACC för denna tid. 

 

Styrelse, funktionärer och alla medlemmar i rasklubbarna, ett stort tack för 2015 och vi ser fram 

emot ett gott samarbete 2016 

 

 

Styrelsen SBHK 


