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Verksamhetsplan 2023 för Hjorthundklubben 

Verksamhetsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 
 

Mål 
Hjorthundklubben är en ideell förening som har som mål att inom ramen för specialklubbens 
stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att: 

 väcka intresse och sprida kunskap om rasen 
 bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och 

hundägandet 
 skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och 

hundägandet. 

Verksamhet 
För att uppnå uppsatt mål ska klubben: 

 Informera och sprida kunskap om Hjorthundklubben – dess mål, organisation och 
arbetsformer. 

 Informera om rasen och dess användningsområden. 
 Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK 

upprättade riktlinjer. 
 Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet. 
 Utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till 

användning. 
 Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv. 
 Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete. 
 Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

Informera och sprida kunskap om Hjorthundklubben 
För att kunna sprida kunskap om Hjorthundklubben finns klubbens hemsida tillgänglig för alla, 
även icke medlemmar. Detsamma gäller klubbens sida på Facebook.  
 
Klubben arbetar aktivt med hemsidan så att den information som lämnas där är aktuell. Klubben 
arbetar också aktivt med klubbens sida på Facebook. 
 
Under året kommer tre nummer av tidskriften Hjorthunden att produceras. Tidningen kommer att 
innehålla utställningsresultat, presentationer, bilder samt information till medlemmarna om 
arrangemang med mera. Vi hoppas också att kunna fortsätta med att ha uppfödarporträtt i 
tidningen. För att göra tidningen attraktivare för alla medlemmar ser redaktionen gärna att man 
sänder in material som beskriver vår hjorthund i vardagen.  
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Klubben tar varje år fram en n medlemsmatrikel som innehåller kontaktuppgifter till de 
medlemmar som aktivt godkänt denna publicering, och deras hjorthundsinnehav. Matrikeln 
distribueras till samtliga medlemmar. 
 
Hjorthundspecialen - en inofficiell hundutställning för skotska hjorthundar - anordnas varje år – 
med undantag för 2020 och 2021 på grund av den rådande coronapandemin - och är tillgänglig för 
både medlemmar och icke medlemmar. Vid utställningstillfället är alla medlemmar ambassadörer 
och kunskapsspridare om hjorthunden och Hjorthundklubben.  
 
Hjorthundklubben har även ett häfte om hjorthunden, "Kompendium för Skotsk hjorthund", som 
finns att ladda ner från Hjorthundklubben.se  
 
Klubben bidrar med text och bild till Vinthundklubbens Årsbok.  
 
En förteckning av samtliga valpkullar fr.o.m. 1952 finns tillgänglig på hemsidan. Förteckningen 
innefattar föräldrar till kullen och uppfödare. Förteckningen uppdateras varje år. 

Informera om klubbens ras och dess användningsområden. 
Förutom att informera på vår specialutställning har vi de senaste åren deltagit på Stockholms 
Hundmässa i december där vi haft en rasmonter och också deltagit i rasparaden. Hundmässan blev 
inställd 2020 och 2021. Vid Hundmässan 2022 fanns inte resurser att ordna en rasmonter men vi 
hoppas att vi under 2023 åter ska kunna arrangera och bemanna en monter då vårt inslag har varit 
mycket uppskattat av Hundmässans besökare. Vi hoppas också att kunna delta i rasparaden. 

Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK 
upprättade riktlinjer. 

Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet. 
Arbetet med att dela kunskap och erfarenheter sker mellan medlemmar i vardagen. Då klubbens 
medlemmar tillika uppfödare även har kontakt med likasinnade i andra länder och världsdelar är 
utbytet både stort och betydande. Särskilt angelägna ämnen publiceras i tidningen Hjorthunden.  

Utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till 
användning. 
Lure coursing (vinthundarnas officiella bruksprov) har ett ökande antal hjorthundar som deltagare 
Hjorthundklubben har medlemmar som både är domare och poängräknare för 
Hjorthundklubbens räkning. Resultaten från lure coursingproven publiceras i tidningen 
Hjorthunden, på hemsidan och på Facebook. 

Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv. 
Klubben kommer – om inget oförutsett inträffar, att anordna Hjorthundspecialen. 

Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete. 
Svenska Kennelklubben driver sedan många år de rasspecifika avelsstrategierna, RAS, som är 
handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver såväl problem som starka sidor som 
kan finnas inom rasen. 
 
Under 2013 utarbetades RAS för skotsk hjorthund. Under 2019 påbörjades arbete med nästa RAS 
och det slutfördes under 2020. Resultatet från detta arbete har gett oss en ökad kunskap om 
hjorthundens eventuella problem och hjälper oss att identifiera utmaningar inom aveln för att 
säkerställa att vi har en skotsk hjorthund att vara stolta över även i framtiden. Utmaningen för 
framtiden ligger i att samla kunniga och engagerade medlemmar då vi är få till antalet medlemmar 
och spridda över hela landet.  
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Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 
De samråd vi blir inbjudna till kommer vi att försöka delta i. 

Hälsoprogram 
Ett led i klubbens arbete är att värna om våra hjorthundars hälsa. Det innebär också att undersöka 
om det finns några särskilda hälsoproblem. En särskild arbetsgrupp som utgörs av uppfödare har 
bildats för att diskutera den frågan. Resultatet av arbetet kommer att diskuteras vidare med övriga 
uppfödare och med medlemmarna. 

Vad styrelsen vill genomföra 

 Ett forum att byta erfarenheter med varandra. Detta skulle så småningom kunna leda till 
att vi dokumenterar alla erfarenheter goda som mindre goda.  

 Medlemsträffar i södra-, mellan- och norra Sverige, i syfte att skapa kontakt mellan 
medlemmar. Här är vi dock i starkt beroende av medlemmar som kan ställa upp för den 
händelse vi inte har en styrelsemedlem inom en rimlig radie.  

 Hjorthundklubben arbetar för att öka medlemsantalet samt att få medlemmarna mer 
engagerade och aktiva i klubbens verksamhet.  

Ekonomi 
Klubben finansieras av medlems- och anmälningsavgifter samt ideellt arbete från styrelsen och 
medlemmarna. Den budget som styrelsen presenterar visar ett underskott. Eftersom klubben de 
senaste åren redovisat vinst kan underskottet täckas av tidigare års vinster. Klubben kommer att 
undersöka vilka möjligheter det finns att – med bibehållen kvalitet på tidningen – reducera 
kostnaden för tryckning av tidningen vilken är den enskilt största kostnadsposten. 

Slutord 
Vi hoppas att få ett intressant och lyckosamt år för klubben och våra medlemmar.  
 
Stefan Hagstedt, ordförande 
Lars Gunnar Svensson, vice ordförande, ledamot 
Ann-Cathrine Bankler, sekreterare, ledamot 
Ingrid Melbi, kassör, ledamot 
Tina Strindberg, webmaster, ledamot 
Karin Hurtig, suppleant 
Pernilla Sjöstrand, suppleant 


