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MEDLEMSANTAL 
2670 personer var medlemmar i Västernorrlands kennelklubb vid årsskiftet, 261 fler än för ett 
år sedan. 
 
LÄNSKLUBBENS ÅRSMÖTE 
Årsmötet genomfördes i KLASS arena 19 mars. 
 
KLUBBSTYRELSEN 
Styrelsen har under året haft ett konstituerande möte samt nio ordinarie styrelsemöten. 
 
VETERINÄRFONDEN 
Inget bidrag har betalats ut ur veterinärfonden under året. 
 
KLUBBENS REPRESENTANT PÅ ORDFÖRANDEMÖTEN 
Under året har deltagande skett vid digitala möten. 
 
KLUBBENS REPRESENTANT VID LÄNSKLUBBSKONFERENSEN 
Länsklubbskonferensen genomfördes i Umeå, länsklubben representerades av Maria 
Hellström. 
 
KLUBBENS REPRESENTANT VID SEMINARIUM FÖR UTSTÄLLNINGS- OCH 
RINGSEKRETERARANSVARIGA 
Maria Hellström deltog i Stockholm 22–23 oktober. 
 
MEDLEMSKONTAKT 
E-postadresser och telefonnummer till några av styrelsens ledamöter har under året funnits på 
hemsidan vilket inneburit att medlemmarna haft möjlighet att nå ledamöterna i styrelsen. 
 
 



DIGITALA KANALER 
Medlemmarna har tillgång till aktuell information om aktiviteter, utställningar och diverse 
arrangemang som händer inom Västernorrlands kennelklubb på hemsidan eller klubbens 
Facebook-sida. Via hemsidan finns även möjligheten att hyra KLASS Arena. 
Webbmaster har under året varit Sofia Berglund och webbadressen är www.vnkk.se 
 
EKONOMI 
Under 2022 öppnades möjligheten till aktiviteter upp efter pandemin och länsklubben har haft 
mycket aktiviteter under året.  
 
KLASS Arena har även under 2022 hyrts ut till medlemmarna, både för arrangemang, 
gruppträningar och mer privata träningstillfällen samt att även privat aktör inom 
hundverksamhet hyrt lokalen. 
 
Årets resultat- och balansräkning framgår av bifogade handlingar. 
 
KLUBBLOKALEN KLASS ARENA 
Nu har KLASS Arena funnits i 11 år. Många har som vanligt hyrt in sig för olika 
arrangemang. Privatpersoner har tränat t.ex. lydnad, skydd, rallylydnad och agility, olika 
klubbar har hyrt för att arrangera bl.a. utställningar, tävlingar, kursverksamhet och andra 
medlemsaktiviteter. 
 
Under 2022 har Arenan varit uthyrd ca 1500 timmar fördelade på dagtid, kvällstid och helger 
mellan 07.00-23.00. Det är en minskning med drygt 400 timmar mot 2021. 
 
Västernorrlands kennelklubb önskar inför 2023 att fler klubbar tar till vara på chansen att 
kunna ha verksamhet för sina medlemmar inomhus under vinterhalvåret. 
 
MEDLEMSAKTIVITETER 
 
Uppfödarträff 
Den 4 december anordnade länsklubben sin årliga uppfödarträff tillsammans med Agria 
Breeders club där drygt 30 personer deltog. Agria började dagen med att berätta om nyheter 
inom hund- och uppfödarförsäkringar. Patric Ragnarsson höll en mycket uppskattad 
föreläsning om löpning, parning, dräktighet, valpning samt pediatrik.  
 
Utbildning 
Under vintern genomfördes en ringsekreterarutbildning i Örnsköldsvik. 
 
Under 2022 slutfördes en uppfödarutbildning med Maria Sjöberg och Margaretha Carlsson 
som kursledare. 
 
Under hösten anordnades handling- samt anatomikurs under två dagar med Moa Persson. 
 
Ögonspegling 
Under 2022 har klubben haft två tillfällen med ögonlysning & patellaundersökning utfördes 
som vanligt av duktiga veterinären och ögonspecialisten Nils Wallin Håkansson från 
Strömsholm och tillfällena anordnades i KLASS Arena under april samt augusti. 
 
 
 



Ringträning 
Under våren genomfördes en ringträning i Örnsköldsvik samt under hösten tre 
ringträningstillfällen i KLASS Arena. 
 
UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET 
Under 2022 kunde hundutställningsverksamheten starta igång igen efter pandemin och vi 
arrangerade internationell utställning i oktober. 
  
Resultat från utställningar presenteras fortlöpande på klubbens hemsida och på 
Facebook. 
 
Exteriörbedömning 
Klubben arrangerade 3 exteriörbedömningstillfällen för samtliga raser under våren.  
 
5 mars i Örnsköldsvik – Annika Ultveit-Moe dömde och 40 hundar var anmälda. 
 
20 mars i KLASS Arena – Arne Foss dömde ett 20-tal hundar. 
 
26 maj i KLASS Arena – Bo Skalin dömde ett 40-tal hundar. 
 
Inofficiell utställning 
19–20 feb genomfördes en inofficiell utställning i samarbete med Timrå brukshundklubben. 
Domare var Arvid Göransson och Bertil Lundgren. 
 
Valputställning 
3 december arrangerades den inofficiella utställningen KLASSvalpen till minne av Jan-Erik 
Engman, grundare av Klassfoder i Sundsvall AB och huvudsponsor av klubbens utställningar. 
För andra året i rad genomfördes den i december denna gång med ett jultema och stämningen 
under dagen var mycket god bland ägarna till de 190 anmälda hundarna med ägare.  
Domare denna dag var Patric Ragnarsson, Kerstin Henriksson och Marjan Petrovski, som alla 
gjorde ett utmärkt arbete och gav samtliga valpar tid att visa sig från sin bästa sida. 
 
Vi vill tacka våra huvudsponsorer, Klassfoder i Sundsvall AB och Agria Djurförsäkring, som 
ställt upp på ett förstklassigt sätt vilket är oerhört betydelsefullt för klubben. 
 
Västernorrlandsmästaren 
Mästarshowen anordnades 19 mars i samband med årsmötet. Domare var Arne Foss. 
 
ÖVRIGT 
Representanter från styrelsen deltog i Agrias hundpromenad 21 maj som detta år genomfördes 
på Matfors brukshundklubb. 
 
STYRELSEARBETET 2022 
Mitt Norden-utställningen i oktober fick vi äntligen anordna efter uppehåll på grund av 
pandemin och även många andra aktiviteter kunde åter genomföras. 
Styrelsens förhoppning är att såväl gamla som nya medlemmar hittat intressanta aktiviteter att 
delta på och kunnat utöva olika hundsporter på bästa sätt. 
Styrelsen hoppas att våra medlemmar är nöjda med det gångna årets arbete och tackar därmed 
också alla som ställt upp och jobbat för klubben och dess verksamhet under året. 
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