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Verksamhetsberättelse för  
Svenska Basset Fauve Klubben 2020 

1. Styrelsens sammansättning  

Ordförande: Fredric Zetterheim 

Vice ordförande: Annelie Kling 

Sekreterare: Hans-Erik Bertilsson 

Kassör: Anna Wikingsson fram till 25/5-20,   adjungerad kassör Erica Dereman Grybäck 

from 26/5-20 tills nästa årsmöte 

Ledamöter:  Annette Nilsson, Yvonne Grankvist 

Suppleanter: Pernilla Fauhlér, Roger Svensson 

Revisor: Christina Forsgren  

Revisorsuppleant: Ulrik Fauhlér  

Valberedning: Kurt Johansen, sammankallande 

Katarina Ecklein 

 

2. Ansvarsområden  

Avelskommitté  

Avelskommittén bestod under året av Kurt Johansen.  

AG Drev  

Gruppen bestod under året av  Anders Johnsson, Roger Svensson 

AG Exteriör 

Gruppen bestod av Annelie Kling och Magdalena Lindberg. 

Hemsidan  

Ansvarig för hemsidan har varit Yvonne Grankvist  

Fauvebladet  

Fauvebladet har utgivits med tre nummer. Ansvarig för tidningen har varit styrelsen med 

Yvonne Grankvist , Pernilla Fauhlér i spetsen, samt övriga styrelsemedlemmar har hjälpt 

till att hitta artiklar och bidrag till numret. Barbro Pettersson har gjort layout. 

Distribution har som tidigare gjorts av Albin Zetterheim. 
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3. Sammanträden  

Styrelsen har haft ett konstituerande möte och därefter 5 st protokollförda 

styrelsemöten. Styrelsemötena har genomförts som telefonmöten och även som 

videomöten via Teams. 

4. Medlemsutveckling   

Antalet medlemmar 2020-12-31 var 523 stycken. Medlemsantalet ökade under 

föregående år vilket är väldigt roligt. Vi erbjuder fortfarande alla valpköpare gratis 

medlemskap första året vilket gynnar medlemsutvecklingen.  

5. Representation   ( på mässor osv. ) 

      Pga omständigheterna av Covid-19 så har inga mässor eller andra sammankomster hållits   

       och därmed ingen representation och marknadsföring av rasen kunnat genomföras. 

6. Verksamhetsrapport Avelskommittén 

Under 2020 föddes valpar från 42 kullar och 195 fauvar registrerades, till dessa 42 kullar 

användes 27 olika hanar och 41 tikar. Jämfört med 2019, då det föddes valpar från 25 

kullar och 156 Fauvar registrerades, till dessa 25 kullar användes 17 olika hanar. Den 

genomsnittliga inavelsgraden 2020 var 1,1% alltså en sänkning från 2019 som då hade 

1,8% samt 2018 låg på inavelsgraden på 1,7 %. 

Avelskommittén får regelbundet samtal från medlemmarna avseende valpförfrågningar 

och avelsfrågor.    

7. Verksamhetsrapport AG Drev  

AG drev har under året bistått med att svara intresserade på frågor angående Fauven 

som jakthund samt att bistå medlemmar som har frågor kring jakt, drevprov och 

spårprov. Vidare har gruppen förmedlat kontakter mellan intresserade och medlemmar i 

klubben för att de intresserade ska få chans att träffa både hundar och ägare och i vissa 

fall även få möjlighet att se Fauvar jaga. AG drev har för avsikt att öka på gruppen med 

medlemmar som är intresserade av att göra reklam för rasen. 
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AG drev har även arrangerat Intro Drev på 3 orter under hösten 2020 Mora , Markaryd  

samt Hallstahammar.  Det startades 93 st drevprov med Fauvar under säsongen okt 

2020- januari 2021,  83 st gick till minst ett tredjepris = 89 % .   

 

8. Verksamhetsrapport AG Exteriör  

AG Exteriör startades 2018 och har sedan dess arbetat med att få igång en fungerande 

verksamhet. Till årsmötet i mars 2020 så planerades det ett föredrag om exteriör med 

Agneta Kappers samt ett föredrag om mentalitet med Magdalena Lindberg. Tyvärr så fick 

vårt årsmöte och dessa föredrag ställas in pga Covid-19. 

9. Aktiviteter  

● Intro-drevprov arrangerades på tre orter, Mora , Markaryd samt Hallstahammar med 

ett sammanlagt deltagande av 25 st personer. 

● Medlemsträff anordnades i  Skepperstad hos Fredric Zetterheim. 9 deltagare med 12 

Fauvar i Corona tider. 

● Drevkampen har genomförts även detta år. Resultat kommer att redovisas i 

kommande nr av Fauvebladet. Årets Basset Fauve de Bretagne ställdes in pga inga 

utställningar har kunnat hållas under året 

 

Styrelsen och arbetsgrupper för  

Svenska Basset Fauve Klubben 

 

Ordförande Fredric Zetterheim Sekreterare  Hans-Erik Bertilsson 

 

 

Kassör Anna Wikingsson  Ledamot Annette Nilsson 

 

 

Ledamot Yvonne Grankvist Ledamot Annelie Kling 

 

 

Adj.kassör Erica Dereman Grybäck 
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Suppleant Pernilla Fauhlér Suppleant Roger Svensson 

 

 

 

 


