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Verksamhetsplan för Svensk Irländsk Terrierförening 2021 

 

Svensk Irländsk Terrierförening (SITf) är en rasklubb inom Svenska Terrierklubben (SvTeK), som i sin 

tur är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK). SITf ska som sådan arbeta för SKK:s 

gemensamma mål med rasen Irländsk Terrier. 

Inom ramen för Svenska Terrierklubbens stadgar ska Svensk Irländsk Terrierförening tillvarata 

specifika intressen för Irländsk Terrier genom att 

• väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört 

fullgoda rasrena Irländska Terriers. 

• bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och 

praktiskt bruk av dessa. 

• informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 

• 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 (enligt stadgarna) 
Information 

I enlighet med stadgarna ska föreningen: 

• informera och sprida kunskap om SITf - dess mål, organisation och arbetsformer. 

• informera om rasen Irländsk Terrier och dess användningsområden. 

Information om föreningen sker framför allt genom en aktiv hemsida,med en webmaster som ser till 

att innehållet är aktuellt och korrekt, i samråd med ansvarige utgivaren (ordförande i SITf). 

Ordföranden kommunicerar regelbundet genom en nyhetsblogg.  För hemsidan har 3000 kronor 

avsatts i budget. 

Medlemsbladet Röda Hund är här en viktig kanal till föreningens medlemmar. Tidningen utkommer 

med fyra nummer per år. För tidningen finns utöver redaktören, en tidningskommitté med uppgift 

att leta underlag för artiklar och annonser samt att ansvara för korrekturläsning. Redaktören och 

tidningskommittén beslutar om innehållet. Ordföranden i SITf är ansvarig utgivare och har det 

övergripande ansvaret. För tryckning av tidningen avsätts 30 000 kronor inkl 

portokostnader.Kommittén arbetar för att öka annonsintäkterna. Under verksamhetsåret 2021 avser 

styrelsen att se över och diskutera periodiciteten och distributionen av Röda Hund. Ett underlag för 

detta ska den planerade medlemsenkäten (se nedan) vara. 

Föreningen har en privat Facebook-sida med en administratör. Där lägger alla medlemmar på sidan 

upp bilder och inlägg om sina hundar och livet med dem. Styrelsen använder också sidan för att nå ut 

med viss information. 
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Föreningen avser att aktivt delta med rasmonter på Stockholms internationella hundmässa 2021 

samt eventuellt en annan utställning där rasmonter kan sättas upp. För detta avsätts 5000 kronor. 

Kynologisk verksamhet 

I enlighet med stadgarna ska föreningen: 

 • lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SvTek och SKK upprättade riktlinjer. 

• aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen Irländsk Terrier inom och utom landet. 

• stödja och medverka i SvTek:s och SKK:s forskningsarbete. 

Det finns en avels- och hälsokommitté inom föreningen. Kommitténs uppgift är att följa avels- och 

hälsofrågor för rasen. Det innebär att kommittén har ansvar för att följa och uppdatera RAS. 

Styrelsen har givit kommittén i uppdrag att genomföra en hälsoenkät under 2020. Resultat av denna 

ska redovisas under 2021. Detta ska ske genom artiklar i Röda Hund samt en avels- och 

hälsokonferens. Denna planeras under maj 2021, under förutsättning att corona-läget tillåter. För 

detta avsätts 5000 kronor. 

Föreningen ska också verka för att öka antalet hundar som genomgår BPH. Målsättningen ska vara 

att antalet irländare som har genomgått BPH under 2021 ska överstiga 200 stycken. Därigenom blir 

det möjligt att utarbeta en mentalprofil för rasen. För att stödja BPH- verksamheten har styrelsen 

reserverat två BPH-tillfällen under 2021, där föreningens medlemmar har företräde. 

Under 2020 skulle en rasspecial ha anordnats med Mr Kevin Anderson (Kerrykeel) som domare. På 

grund av corona-läget fick den ställas in. Under förutsättning att det blir möjligt att anordna en 

utställning augusti – september kommer detta att ske 2021.  Mr Anderson är vidtalad. Beroende på 

corona-läget kommer även en reservdomare att tillfrågas. 

Instruktörer och aktiviteter för Irländsk Terrier 

I enlighet med stadgarna ska föreningen 

• utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att rasspecifika egenskaper för Irländsk Terrier kan 

komma till användning. 

 • anordna verksamheter i enlighet med SvTeK:s direktiv. 

Föreningen har en aktivitetskommitté för att arbeta med detta. 

Föreningen avser att stödja utbildning av medlemmar som instruktörer och ledare för verksamheter 

anpassade till rasen. Styrelsen tar under verksamhetsåret löpande ställning till inkomna förslag och 

ansökningar. 

Under 2021 planeras en aktivitetshelg. Det innebär att hundar och ägare ska få möjlighet att prova 

olika aktiviteter för irländare och komma tillsammans för utbyte av erfarenheter och kunskap. Det är 

föreningens aktivitetskommitté som ansvarar för detta arrangemang, som kan anordnas under 

förutsättning att corona-läget tillåter. 

Föreningen avser att lämna bidrag till medlemsaktiviteter som sker i föreningens namn. Bidraget ska 

täcka verifierade kostnader för fika, korvgrillning och annan lättare förtäring. Ansökan om bidrag bör 

göras i förväg hos aktivitetskommittén. Aktiviteten ska redovisas i Röda Hund. 
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Samverkan inom SKK-organisationen 

• delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

Där så är lämpligt och möjligt kommer föreningen att delta i samråd och överläggningar med SVTeK 

och övriga delar av SKK-organisationen. 

Föreningsverksamhet 

Föreningen har för närvarande cirka 290 medlemmar. Det innebär en tämligen god 

organisationsgrad, ungefär 40% av alla ägare till Irländsk terrier är medlemmar. Målsättningen för 

2021 är att behålla dem som redan är medlemmar och att öka antalet medlemmar. 

 

Under 2021 ska en medlemsenkät genomföras. Den ska ske digitalt och ska fånga in medlemmarnas 

åsikter om föreningen och hur vår verksamhet kan tillfredsställa medlemmarnas önskemål. 

 

Föreningen har en IT-shop som tillhandahåller försäljning av diverse kläder för både människor och 

hundar med föreningens logga på, samt andra hundrelaterade föremål som reflexer, almanackor, 

vykort mm. 

 

Verksamhetsplanen fastställd av styrelsen 21 januari 2021. 

 

 

 

 


