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Styrelsen har haft fem protokollförda möten, varav ett var det konstituerande mötet. Fyra
styrelsemöten har varit digitala via Microsoft Teams och ett fysiskt.
Upplands Vallhundsklubb 2021
Det här blev ännu ett år som präglades av Coronapandemi och följderna av de restriktioner som
regering och myndigheter beslutat om. Under vinter och vår blev det mesta inställt som hade med
möten och tävlingar att göra. Både årsmötet och (nästan) alla följande styrelsemöten fick bli digitala
förutom ett enda där vi sågs fysiskt, vilket var väldigt trevligt. Det är lätt att konstatera efter dessa
två år att mycket av det som föder engagemang och idéer och vad som ger energi är verkliga möten
mellan människor. Att känna osäkerhet inför planering av olika aktiviteter, om de kan eller inte kan
genomföras, är inte en bra grogrund för kreativitet och idéer. Men under sommar och höst kunde
äntligen prov och tävlingar börja genomföras, om än med vissa begränsningar. De träningsgrupper
som drogs igång via vår Facebooksida under vintern 2020-2021 fortsatte i någon omfattning under
året. Kursverksamheten har däremot fungerat bra, då deltagarantalet på våra kurser i
vallhundsträning är begränsat och så sker kurserna förstås utomhus där det är lätt att hålla avstånd
till varandra. Våra duktiga instruktörer ska ha en stor eloge, de kurser som hålls är ofta den första

kontakten nya medlemmar får med vår klubb och kurser och utbildningar är säkert en stor anledning
till att man stannar kvar som medlem. I styrelsen har vi bland annat under året diskuterat hur vi ska
få fler djurägare att upplåta gård och djur för tävlingar. Att öka den ekonomiska ersättningen är inte
möjlig i dagsläget, då tävlingsavgiften bestäms av SVaK. Men problemet går inte att negligera med
allt färre, och ofta mindre, djurbesättningar. Inte minst har vi ytterst få nötbesättningar i vår region
som vill eller kan välkomna tävlingar. Det blir en stark obalans mellan efterfrågan på tävlingstillfällen
och utbudet av lämpliga besättningar. Det går inte att bortse från det faktum att idag är många av
våra medlemmar inte djurbönder i första hand, utan hundsportare och många av dem gillar att tävla.
Men ett gott initiativ togs i samband med en tävling i Salsta på Kalle Grandins får. Där väcktes den
goda idén med att hjälpa fårbonden med praktisk hjälp som ett tack för lån av djur och mark.
Frivilliga fick anmäla sig och hjälpa till med att klövverka fåren, och många anmälde sig och ville
hjälpa till. Jag vill till sist ta tillfället i akt och tacka alla inom vår klubb som har bidragit till årets
verksamhet: djurägare, instruktörer, tävlingsfunktionärer och alla frivilliga som hjälpt till på tävlingar
samt självklart alla mina vänner i styrelsen som har tagit av sin begränsade fritid för att få klubben att
leva vidare och inte minst att vi har kunnat erbjuda medlemmarna en god service. Med hopp och
önskan om ett riktigt bra kommande verksamhetsår för Upplands Vallhundsklubb.
Lotta Treiberg, ordförande
Årsmöte 2021
Den 14 februari var det digitalt årsmöte via Microsoft Teams. Röstlängden blev ovanligt lång då 33
medlemmar hörsammat kallelsen. Karin Molander Danielsson valdes till mötesordförande, och Karin
skötte den sysslan med bravur, inte det lättaste när det gäller digitala möten, och mötet kunde
genomföras på ett smidigt sätt. När mötet var avslutat kunde de som ville stanna kvar och lyssna på
Johanna N Johansson som höll ett intressant och trevligt föredrag och visade fina bilder från sina
resor. Temat för föredraget var om hur det är att resa, träna, jobba och tävla i Storbritannien, något
som Johanna har gjort vid flera tillfällen.
Representant till SVaKs årsmöte
Ylva Sundgren Wallin utsågs att representera UVK på SVaKs årsmöte.
Ny styrelse med mandattider
Ordförande – Lotta Treiberg, nyval 1 år (mandattid till 2022)
Ledamot – Eva Karlsson, omval 2 år (mandattid till 2023)
Ledamot – Anette Stafring, nyval 2 år (mandattid till 2023)
Ledamot - Helena Jansson, nyval 2 år (mandattid till 2023)
Ledamot - Birgitta Ulväng, 2 år (kvarstår till 2022)
Ledamot - Anna Lundberg, 2 år (kvarstår till 2022)
Ledamot - Ulf Carlsson, 2 år (kvarstår till 2022)
1:e Suppleant – Björn Mattsson, omval 2 år (mandattid till 2023)
2:e Suppleant – Isabel Månsson, nyval 1 år (mandattid till 2022)
Mer om Johanna - SM vinnare 2021!
UVK medlemmen Johanna N Johansson och Ztill blev Svenska Mästare i fårvallning. Andra gången
gillt för Johanna. Hon och hennes border collien Ever on Ztill vann SM även 2018. Grattis till en
mycket fin prestation!
Antal medlemmar
122 ordinarie medlemmar samt 11 familjemedlemmar.

Instruktörer 2021
Eva Karlsson, Karin Olsson, Ann Björkenius, Lena Brundin, Jasna Bohlin och Pia Båvegård
Instruktörer under utbildning
Elin Esperi
Lena Henriksson
Maja Fredriksson
Fårsektionen, tävlingar och aktiviteter
Fårsektionen har haft två digitala möten under året. Ett flertal tävlingar kunde också anordnas:
IK 2 x 2 stycken i Salsta
IK2 x 2 stycken i Stavby
IK1 i Stavby
IK1 x 4 stycken i Seglinge
VP x 2 stycken i Blomsterbacka
IK 2 x 3 stycken i Östa
Sektionen tackar djurbönder och alla funktionärer som gjorde dessa tävlingar möjliga.
Nötsektionen, tävlingar och aktiviteter
Nötsektionens verksamhet har av olika anledningar nästan legat nere detta år. Vi har haft en
uppskattad träningsträff den 3 oktober hos Bernice Tufvesson med ett 15-tal deltagare som tränade
på 4 olika ställen och samlades till en gemensam grillning för lunch. Det blev inga tävlingar det här
året och endast ett fåtal UVK:are som har tävlat på annan plats med blygsamma resultat. Valldrevets
Ella med Camilla Mattsson gjorde Godkänt Vallhundsprov på Nöt i Skyllberg, Askersund den 18 juli.
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