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Mälarmårdens Vallhundsklubbs styrelse får härmed avge följande 

verksamhetsberättelse för 2018.  

Styrelsens sammansättning:   

Kicki Alenadaf, ordförande   

Mikela Prim vice ordförande 

Inger Tallbäck, kassör   

Helene Wallskär, sekreterare 

Sara Danvind, ledamot 

Nina Sundelin, suppleant 

Erica Rosendahl, suppleant  

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. 

 

Revisorer:  Per Olof Andersson och Helene Norling. Revisorssuppleanter: 

Eva Mauleon  och Per Solén. 

Valberedning: Hans Wirström, sammankallande, Jenny Öberg och 

Charlotte Quiding. 

Ansvarig för hemsidan: Anna Carlsson. 

Medlemsantalet i december 2018 var 103 (att jämföra med 102 

medlemmar vid samma tid förra året). 

Bland de frågor som styrelsen arbetat med under året märks bl.a. : 

• Rekrytering av fler tävlingsledare. Mikaela Prim, Mia Lilja och 

Jenny Öberg kommer att gå TL-utbildning i början av 2019. 

• Behovet av fler medlemsaktiviteter. Se vidare under ”Övriga 

medlemsaktiviteter”. 
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• Ekonomisk administration. Ett bokföringsprogram har 

anskaffats och två Swish-konton öppnats. 

• Intrångsavgiften vid tävlingar har höjts. 

• Stöd och uppmuntran till engagerade tävlingsförare som 

representerar vår klubb. Efter styrelsebeslut sponsrade 

klubben de klubbekipage som kvalificerat sig till SM genom 

att täcka anmälningsavgiften. 

• Reglerna för utdelning av utmärkelser för tävlingsinsatser har 

setts över och förenklats. 

Ekonomi 

Klubbens ekonomi är mycket god och behållningen på kontot har under 

året ökat. Det senare beror bl.a. på att några medlemsaktiviteter kunnat 

genomföras till låg eller ingen kostnad för klubben och att planerade 

investeringar i tävlingsutrustning kommer att genomföras först under 

2019. 

För närmare detaljer om den ekonomiska verksamheten, se styrelsens 

ekonomiska årsredovisning. 

Utbildningsverksamhet 

Sanna Engborg har varit utbildningsansvarig.  

Under året har tre grundkurser och en fortsättningskurs samt 

privatlektioner i vallning arrangerats inom klubben. Djurägare i klubben 

har även bjudit in medlemmarna till banträning. 

 

Det har även anordnats en utbildningsdag med 16 elever från 

Realgymnasiet. Dagen bjöd på fårteori, praktiskt fårjobb, 
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samarbetsövningar, vallteori samt att få prova på att valla med en tränad 

hund. 

 

Övriga medlemsaktiviteter 

Den 18 januari 2018 arrangerades en välbesökt föreläsning med Kenth 

Svartberg som var kostnadsfri för medlemmar. 

Sanna Engborg och Johan von Boisman höll en vp-clinic med 

domargenomgång samt ”skuggbedömning” med hjälp av provekipage. 

Den 30 september arrangerade Inger och Kåre Tallbäck en vallträff för 

medlemmar som varit funktionärer på våra tävlingar. 

 

Med hjälp av klubbens Facebooksida genomfördes under hösten en 

enkät om vilken typ av medlemsaktiviteter som medlemmarna främst är 

intresserade av. Resultatet visade att det som framför allt efterfrågas är 

att få hjälp av klubben att få tillgång till vallträning. Styrelsen beslutade 

därför att undersöka förutsättningarna för att ge någon typ av ekonomiskt 

bidrag från klubben till djurägare som erbjuder träningstillfällen för 

Mälarmårdare. Detta arbete är pågående. 

 

Tävlingsverksamhet 

Tävlingskommittén har bestått av Kåre Tallbäck, tävlingsansvarig, samt 

Hans Wirström, Per Solén och Marcus Schöfl. 

Efter en motig början av tävlingssäsongen har klubben lyckats 

genomföra 8 IK2 och 6 IK1 samt 2 VP med mycket god hjälp av ett litet 

antal medlemmar från klubben, vi har även fått hjälp från andra klubbars 

medlemmar.  



 4 

 

Utöver detta har ett klubbmästerskap genomförts.  

 

Vi vill rikta ett särskilt tack till de fem djurägare som har ställt upp med 

sina besättningar och diverse faciliteter för tävlingar och vallhundsprov 

under året.   

 

Under 2018 har 391 tävlingsstarter genomförts på MMVK:s tävlingar, 

varav 102 har genomförts av klubbmedlemmar.  

 

Ansvarig för tävlingsadministrationen i Vallreg har varit Agnetha 

Fogelberg, medhjälpare: Helene Wallskär. 

 

Medlemmars tävlingsinsatser under året 

En rad klubbmedlemmar tävlade med sina vallhundar på olika nivåer 

under året och gjorde många goda resultat. På klubbens KM vanns IK1-

klassen av Kicki Alenadaf med Zaja och IK2-klassen av Nina Sundelin 

med Cip. 

 

Fyra Mälamårdsekipage deltog i vallhunds-SM. Dessa var Charlotte 

Quding med Dave, Charlotte Quiding med Strongwind, Mikaela Prim med 

Quynh och Sara Wallgren med Billie. 

 

Utmärkelser 

Bästa SM-hund, får: Mikaela Prim med Quynh, 6:a i finalen. 

Bästa Unghunds-SM-hund, får: Jenny Öberg med Tia, 24:e plats dag 1. 

Bäst meriterade nöthund: Malin Virhage med Job, andraplats i NN2. 
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Ingen utmärkelse för bästa insats på Ungdoms-SM kan i år delas ut. 

 

Godkända vallhundar 2018 

Monika Lindblom – Split,  Silva Holmér – Wille,  Mia Lilja – Dajm,  Nina 

Sundelin – Bea,  Kicki Alenadaf – Freija, och Inger Tallbäck – Keen. 

 

 

Sorunda 2019-01-22  

 

............................................................................................................ 

Kicki Alenadaf 

 

............................................................................................................ 

Mikaela Prim  

 

……………………………………………………………………… 

Inger Tallbäck 

 

............................................................................................................  

Sara Danvind 

 

……………………………………………………………………… 

Helene Wallskär 
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