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Upplands Vallhundsklubb 
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under verksamhetsåret, varav ett var det konstituerande 
mötet. Fem styrelsemöten har varit digitala via Microsoft Teams och ett fysiskt hemma hos 
ordförande Helena. 2022 blev året då Coronapandemin och tillhörande restriktioner äntligen släppte 
taget om oss, vilket underlättade för vår verksamhet. Årsmötet den 7 mars hölls dock digitalt, då vi 
fortfarande var osäkra på om restriktionerna skulle återkomma. Egentligen skulle det ha hållits 13 
februari, men på grund av brister i kallelseförfarandet fick vi göra omtag.   
 
I styrelsen har vi under året bland annat diskuterat hur vi ska få fler medlemmar att vilja och våga 
anordna tävlingar och aktiviteter av olika slag. Vi har förhållandevis lätt att få funktionärer till de olika 
uppgifterna på plats vid tävling, men tyvärr desto svårare att få folk till att arrangera dem. Detta var 
en av de bidragande faktorerna till att det inte blev något Klubbmästerskap i fårvallning under året, 
efter att försöket att bjuda in till det mitt i sommaren visade sig ge väldigt få anmälningar. 
 
I december gick återigen Stockholm Hundmässa av stapeln efter ett par års uppehåll. UVK fick 
förfrågan om att ordna rasmontern för Svenska Vallhundsklubben/border collie, vilket vi tog oss an 
med lite förstärkning från grannklubben Mälarmården. Det kändes extra viktigt efter en tid med heta 
diskussioner kring kravet på godkänt vallhundsprov hos föräldradjuren för att få registrera border 



collievalpar i SKK. En tjusig monter byggdes upp, där vi kunde visa på vikten av att bevara vallningen i 
rasen – till gagn för rasen även i andra sammanhang. 
 
När det för övrigt är lågsäsong för vår verksamhet, passade vi på att anordna en clinic med Barbro 
Klingborg för våra medlemmar. En helg i januari fick både våra vanliga medlemmar samt våra 
instruktörer lära sig mycket matnyttigt. Ett populärt arrangemang som drog många intresserade till 
ett ridhus i norra Roslagen och inspirerade till fler dylika medlemsaktiviteter. 

 
Årsmöte 2022 
Den 7 mars var det digitalt årsmöte via Microsoft Teams. Röstlängden noterades till 26 medlemmar 
som hörsammat kallelsen. Karin Molander Danielsson valdes till mötesordförande, och Karin skötte 
den sysslan på bästa sätt, inte det lättaste när det gäller digitala möten, och mötet kunde 
genomföras på ett smidigt sätt.  
 
Ny styrelse med mandattider 
Ordförande – Helena Jansson, nyval 1 år (till årsmöte 2023) 
Ledamot – Eva Karlsson, 1 år kvar (till årsmöte 2023) 
Ledamot – Anette Stafring, 1 år kvar (till årsmöte 2023) 
Ledamot – Lotta Treiberg, nyval 2 år (till årsmöte 2024) 
Ledamot - Birgitta Ulväng, omval 2 år (till årsmöte 2024) 
Ledamot - Anna Lundberg, omval 2 år (till årsmöte 2024) 
Ledamot – Elin Esperi, nyval 2 år (till årsmöte 2024) 
1:e Suppleant – Björn Mattsson, 1 år kvar (till 2023) 
2:e Suppleant – Isabel Månsson, omval 1 år (till årsmöte 2023) 
 
Antal medlemmar: 182 stycken 
 
Instruktörer 2022 
Eva Karlsson, Karin Olsson, Ann Björkenius, Lena Brundin, Jasna Bohlin, Elin Esperi, Lena Henriksson, 
Maja Fredriksson och Pia Båvegård  
 
Utbildningssektionen 
Verksamhetsåret inleddes med en hel dags uppdatering för instruktörerna hemma hos Ann 
Björkenius, Vattholma den 13 mars. Sanna Engborg coachade ett urval av elever med hundar, 
därefter samling med diskussioner och ”boll-plankande”. Den 5 november hölls en instruktörsträff 
hemma hos Lena Henriksson med lite träning, fika och pratstund. Det kom önskemål om att ordna en 
uppdatering/clinic för Barbro Klingborg i början av 2023. Lena Henriksson fick i uppdrag att arbeta 
vidare med detta.  
 
Under 2022 har det hållits en mängd kurser och lektioner på olika nivåer, sammanlagt sju 
instruktörer har haft detta: förberedande kurser, grundkurser, VP-kurser, prova-på-kurser, 
heldagskurser samt privatlektioner. De sju instruktörerna som rapporterat in detta var: Lena Brundin, 
Eva Karlsson, Maja Fredriksson, Karin Olsson, Pia Båvegård, Ann Björkenius och Lena Henriksson.   
 
Fårsektionen, tävlingar och aktiviteter 
Sektionen hade ett planeringsmöte den 9 april i Östa. Vi konstaterar att det är lätt att få våra 
medlemmar att hjälpa till som funktionärer vid våra tävlingar. Men vi har däremot svårt att få 
någon/några att vara ”lokomotiv” och dra igång och leda olika arrangemang och tävlingar. Dessa 
tävlingar har klubben haft under 2022: 
 
3 stycken IK2 i Stavby 
2 stycken IK1 i Stavby 



2 stycken IK2 i Mörsunda 
2 stycken IK2 i Östa 
 

• Julia Engström och Vallavills Lyxa blev svenska Ungdomsmästare. Samma ekipage kom även 
9:a på Unghunds-SM. 

• Anna Edbom och Dànakims Sky tog silver på Unghunds-SM. 

• Johanna N Johansson och Ever On Ztill tog individuellt silver på SM och NM samt brons på 
EM. Dessutom var Johanna och Ztill med i landslaget som tog guld på NM. 

• Lena Brundin och Vallavill Kajsa Kavat var deltagare i landslaget på både EM och NM och blev 
alltså guldmedaljörer på NM med laget. 

 
Godkända vallhundar får under 2022: 
Forceforgood Kiwi – Anna Ronge 
Carroll´s Rei 4 Sugarwind – Maja Fredriksson 
Sugarwind´s On The Rocks – Susanna Skoglund 
Orsjöns Kurt – Barbro Saltzman 
Ever On Miss Li – Fredrika Appelgren 
Minou – Johanna Rindsjö Engler 
Super Deal – Frida Kontturi-Jansson 
Vinterängens Pim Pim – Pernilla Svanström 
Wikid – Mimmi Jordell 
Husbys Elda – Birgitta Ulväng 
Emenems Kelsi – Therese Ledin 
Ally – Sandra Scholvin 
Roi – Anna Edbom 
Iza – Anna Edbom 
 
Klubben och sektionen tackar djurbönder och alla funktionärer som gjorde dessa tävlingar möjliga. 
 
Nötsektionen, tävlingar och aktiviteter 
Vi inledde med en uppstartsträff i Knutby den 15 maj där vi pratade om vad vi skulle göra under 
säsongen 2022.  

• Den 11-12 juni genomförde vi NN1 och NN2 tävlingar på Knutby Prästgård.  

• Den 27-28 augusti deltog Ulf Crlsson med Knutby prästgårds Diva och Madeleine von 
Krusenstierna med Lekebergas Nala i Unghunds-SM Nöt på Ravlunda vilket slutar med en fin 
6:e och 7:e placering.  

• Den 10-11 september deltog Ulf Carlsson med Knutby prästgårds Chilli i SM Nöt och blev 
Svenska Mästare 2022! 

Ulf Carlssons vinst gjorde att han och Knutby Prästgårds Chilli kvalade in till landslaget och därmed 
startade på EM Nöt på Elmia som var den 19-21 oktober. De hamnade på en 10:e plats. 
 

• Den 1-2 oktober genomförde vi VP-Nöt och KM Nöt. 
 

Klubbmästare i NN1-Vimskölden blev Madeleine von Krusenstierna med Lekebergas Nala och 
Klubbmästare i NN2-Lokeskålen blev Ulf Carlsson med Ladängs Xina. 
 

• Den 30 oktober var det säsongsavslutning hos Bernice Tufvesson i Götbrunna, Björklinge. Vi 
vallade och sedan grillade vi medhavd mat i ett härligt höstväder. 

 
Godkända vallhundar på nöt under 2022: 
Båvegårds Mick – Gun Björk 



Knutby prästgårds Diva – Ulf Carlsson 
Kofösarens Zeb – Gunilla Elofsson 
Jenzanss Keek – Mikael Franzen 
Husbys Elda – Birgitta Ulväng 
Lekebergas Nala – Madeleine von Krusenstierna 
N´Blanche Hamlet of Bernay – Leif Johansson 
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