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Verksamhetsberättelse Svenska Dobermannklubben 2021 

Medlemsstatistik 
Enligt rapport från SBK medlemsregister var medlemsförändringen följande: 
Antal medlemmar vid årets ingång: 267 
Antal medlemmar vid årets utgång: 267 
Hedersmedlemmar: 8 
 
Årsmötet 
Ordinarie årsmöte hölls digitalt via Zoom, röstlängden fastställdes till 29 röstberättigade 
medlemmar. 
 
Styrelsens sammansättning för 2021 
Ordförande: Camilla Rönnqvist 
Vice ordförande: Madelene Dahlgren 
Sekreterare: Eleonor Sjögren 
Kassör: Eva Björnsdotter Lindeberg 
Ledamot: Maria Drangel 
Suppleanter: (1) Conny Hallberg (2) Madlen Steen (3) Jonas Ohlsson 
 
Revisorer: Ingela Jacobsson och Marie Alfaro 
Revisorsuppleanter Helene Christianssen & Emma Lidbom 
Valberedning: Sara Åkerström (SK) och Annelie Rolfsson 
 
Utskottet för Prov & Tävling: 
Tommy Andersson (IGP) 
Kristina Davidsson (drag) 
 
Utskottet för Avel & Hälsa: 
Madeleine Dahlgren (arbete med HD och valpkullsinformation) 
 
Utskottet för PR/Info:  
Maria Drangel (sk) (webmaster)  
Madeleine Karlsson (redaktör)  
Claes Drangel (Hostmaster)  
Anna Ivarsson (trofén) 
 
Utskottet Exteriör/Utställning: 
Lisa Druse (Utställningsansvarig) 
Thord Byström (Exteriör) 
Madlen Steen (Utställning) 
 
Sammanträden 
Under verksamhetsåret 2020 har det hållits 

• 1 årsmöte (digitalt) 6 styrelsemöten. 

• 1 medlemsmöte (digitalt) 
 
Protokoll har publicerats på Svenska Dobermannklubbens webbsida. 
 
 
Representation  
Svenska Dobermannklubben har representerats vid följande arrangemang 
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• SBKs Organisationskonferens och Kongress – Camilla Rönnqvist  

• SBK Dialog möten – Conny Hallberg 

• RASK – Madelene Dahlgren 
 

 

Verksamhetsberättelser från utskotten 

 
Utskottet för PR & Info  

Redaktör: Madeleine Karlsson 
Troféansvarig: Anna Ivarsson 
Webbmaster: Maria Drangel  
Teknisk support/hostmaster: Claes Drangel   
Medlemsansvarig: Maria Drangel 
 
Tidning  
Redaktör: Madeleine Karlsson 
Tidningen har utkommit med 4 nummer under 2021. Nr 2-4 var helt i färg och tidningen kommer 
fortsättningsvis vara i färg. 
 
Både tryckning och distribution från tryckeriet Paar i Estland har fungerat bra.  
 
Trofén 
Troféansvarig: Anna Ivarsson 
Trofén har uppdaterats och publicerats löpande under året.  
 
Web/hemsida  
Uppdateringar på hemsidan har skett löpande efter behov och önskemål.  
Samarbetet med utskotten och LO’n som inkommit med uppdateringar har fungerat väl.  
 
SDK facebooksida har under året varit ett komplement till att sprida information även vårt 
instagramkonto har använts för informationsspridning. SDK har också under året startat en 
YouTube kanal där det finns några filmer om vår ras, tack Stig Johansson för arbetet med dessa 
filmer 
 
Medlemshantering:  
Medlemshanteringen har under året skötts av Maria Drangel. Det har bestått av dels nyregistrering 
av medlemmar samt även besvarande av frågor via telefon och email.  
 
 
 

Utskottet för Drag 
 

Verksamhetsberättelse drag 2021 
På grund av pandemin under 2021 har vi inom Dobermannklubben inte kunnat genomföra några 
aktiviteter 2021. 
 
Verksamhetsplan drag 2022 
Planen är att arrangera “Prova på drag” under September samt grönt kort utbildning. 

 
 
 



 

5 
 

Utskottet för Avel & Hälsa 

Vi har haft två Digitala uppfödarkonferenser via Zoom den första 211021 och den andra 220113. 
 
Nytt uppfödarforum startades på Facebook för alla Dobermann klubbens uppfödare. 
 
RAS/RUS konferensdeltagande där avelsfunktionärs utbildning diskuterades samt MH och MT 
2017. 
 
Uppföljning av våra hälsoprogram. 
 
Diliterad Cardiomyopati DCM screenings resultat reg 2021 I SKK’s databas; 
 
Normal med avseende på DCM 20 st 
DCM                                             2 st 
Tvetydig(equivocal)                      2 st  
  
HD resultat under 2021. Vi ser en ökning av HD C från 2020. 
 
HD grad A 14 
HD grad B 16 
HD grad C 32 
HD grad D  4 
 
Ögonlysningen (plockades bort som krav på föräldrardjur för registrering av valpar 2020) 
 
PHTVL/PHPV, grad 1 2 st 
Vitreusprolaps             1 st 
Öga UA                        7st 
 
 

Verksamhetsplan 2022 Utskottet för avel och hälsa: 
 
Digital uppfödarkonferanser/möten fortsätter regelbundet. 
 
Uppdatering av information gällande avel hälsa på hemsidan. Vi väntar på ny plattform för 
hemsidan via SBK. 
 
Sammanställning av statistik i Lathunden. Ny utbildning och uppdatering av buggar i programmet 
har utlovats från SBK. 
 
Utbildning av nya avelsfunktionärer. 
 
 

Utskottet Utställning/Exteriör: 

BIR Svensk Dobermannvinnare Unghund och 
Svensk Dobermannvinnare, Winner v Nobel Line 
BIM Svensk Dobermannvinnare junior och 
Svensk Dobermannvinnare Sant Kreal Pagoda 
Svensk Dobermannvinnare junior Molecularis Iskander 
Svensk Dobermannvinnare ungtik Walentina v Nobel Line 
Svensk Dobermannvinnare veteran Secret Dreams Of Sirius Buzy 
BIR -valp Grumium Leonis 
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Antalet utställningar har varit begränsat under 2021.  
Ett antal exteriörbeskrivningar har genomförts i SDK’s regi under 2021 via lokalområden. 
 
Ansvarig exteriör: Thord Byström. Utställningsansvarig: Lisa Druse 
 

Utskottet Prov & Tävling 

 

IGP 
 
Under året har flertalet IGP tävlingar arrangerats via lokalområdena, Rasmästerskapet 
arrangerades i Södertälje av Stockholms LO. 
 
Bootcamp IGP 
 
Mkt uppskattat initiativ som hölls i Södertälje och lockade över 20 deltagare 
 
Lydnad 
 
Inofficiellt RM hölls i November, Nykvarns Hundhall 
 
Vinnare av totaltrofén  
Minna Westerholm med  SE UCH NO UCH SDV Lyd -21 SD JV-19 SDV-19 FD JV-19 KORAD 
IGP3 LD START FI UCH IDC Vice JgSg-19 HDK YouthClubWinner-19 Zaleys To Be Eagle Rare,  
 
Resultat totaltrofén: 
 

1 

SE UCH NO UCH SDV Lyd -21 SD JV-19 SDV-
19 FD JV-19 KORAD IGP3 LD START FI UCH 
IDC Vice JgSg-19 HDK YouthClubWinner-19 
Zaleys To Be Eagle Rare 

Minna Westerholm 

2 
KORAD BH LPI SPH I RPH I RLDN RLDF RLDA 
SE RALLYCH Gina vom Dragonerreich 

Anna Ivarsson 

3 KORAD IGPIII Dobforsport Cora Michaela Kajrud 

4 
KORAD, BH, ZTP, IGP1, DK JCH, KLBJCH 
DKUCH Dobergaarden Forever Jakeem 

Madlen Steen 

5 Dobvoyage Miss Decibel Anneli Rolfsson 

6 KORAD, IGPI, IGPII IGPIII Dobforsport Carma  Camilla Johansson 

7 Red Label´s Over All Onja Tommy Andersson 

8 Terrorzone Zupra Lena Laird 

9 RLDN RLDF Molecularis First Moment  Linda Atmer 

10 IGP2 SPH2 KORAD Dobforsport Bea Kristin Westin 

 

 
Segrare deltrofér: 
 

Bruks IGP2 SPH2 KORAD Dobforsport Bea Kristin Westin 

IPG KORAD IGPIII Dobforsport Cora Micaela Kajrud 

Lydnad 

KORAD BH LPI SPH I RPH I RLDN RLDF 
RLDA SE RALLYCH Gina vom 
Dragonerreich Anna Ivarsson 
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Övrig RLDN RLDF Molecularis First Moment  Linda Atmer  

Utställning 
KORAD, BH, ZTP, IGP1, DK JCH, KLBJCH 
DKUCH Dobergaarden Forever Jakeem Madlen Steen 

 

Fullständiga resultat är publicerade på hemsidan. 
 
 

Registerstatistik 

  

 
  

 
MH och Korningar 
LO´na står för största andelen mentaltester och mindre antal tester var inbokade under 2021  
 

SDK Måluppfyllelse 2021 

Svenska Dobermannklubbens verksamhetsmål för 2021 är att fullgöra sin del av ansvaret 
för: 
 

• Engagera medlemmar till aktivt medlemskap i dobermannklubben och som funktionärer. 
• Supporta uppfödare för att öka antalet registreringar av rasen. 
• Rasens avelsfrågor i enlighet med av Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade 

riktlinjer. 
• Handlingsplaner upprättas som stödjer framdrift av verksamhetsmål 2021, och följas upp 

löpande under året samt delges medlemmarna vid medlemsmöten. 
 
Genom de specifika aktivitetsmålen: 

• Skapa engagemang för medlemmar genom aktiviteter och träffar – många aktiviteter har 
genomförts under 2021 i HS och LO;ns regi. SDK har aktivt supportat LO med ekonomiska 
medel för att genomföra aktiviteter för medlemmarna. 

• Supporta nya uppfödare av rasen – Nya uppfödare är i kontakt med klubben och aktiva i 
Uppfödarforumet, 

• Producera video/media som information om rasen – SDK är synliga och aktiva i media, 
under 2021 har 2 rasspecialer publicerats i Hundsport & Brukshunden. SDK har aktiva 
kanaler på sociala medier, 

• Engagera LO’n genom digitala träffar med HS. - Antalet medlemmar ligger stabilt i 
förhållande till tidigare år, fler funktionärer har engagerats genom bättre samverkan mellan 
LO’n och HS. 
Genomföra digital Avelskonferens – Digitalt Uppfödarforum har startats under 2021 där 
uppfödarnas önskemål om support har tagits upp i verksamheten. 

• Genomföra IGP Bootcamp 2021 – genomfördes i Sep 2021 med högt deltagande på alla 
nivåer, 

• Att stimulera fler dobermannägare till att komma ut på prov genom de årliga 
Rasmästerskapen (RM) som arrangeras. Samt att verka för att dessa arrangeras varje år. 
Trots restriktioner har Rasmästare korats inom utställning, Lydnad ch IGP 
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Slutord 
 
Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett ytterligare 
annorlunda år. Styrelsen för Svenska Dobermannklubben har gjort sitt bästa för att värna om 
dobermann och för att driva och utveckla klubbens verksamhet i en positiv riktning och 
samförstånd, i enlighet med fastställd avelspolicy och prioriterade hälsomål. 
SDK’s måluppfyllelse har trots restriktioner under 2021 varit mycket hög med hjälp av engagerade 
medlemmar på central och lokal nivå .  
Att entusiasmera medlemmar till aktivt klubbarbete i utskott, LO’n eller på annat sätt bidra till att 
SDK fortsätter att utvecklas, bör även fortsatt vara huvudmålet 2021. 
 
 
Vi vill tacka alla medlemmar som arbetat och fört fram klubben och vår ras under det gångna året. 

 
 

Camilla Rönnqvist  Madelene Dahlgren  
Eva Björnsdotter Lindeberg  Eleonor Sjögren    
Maria Drangel    Conny Hallberg    
Jonas Ohlsson                      Madlen Steen    

 
 
 
 

VERKSAMHETSMÅL 2022 

Svenska Dobermannklubbens verksamhetsmål för 2021 är att fullgöra sin del av ansvaret för: 
 

• Engagera medlemmar till aktivt medlemskap i dobermannklubben och som funktionärer. 
• Supporta uppfödare för att öka antalet registreringar av rasen. 
• Rasens avelsfrågor i enlighet med av Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade 

riktlinjer. 
• Handlingsplaner upprättas som stödjer framdrift av verksamhetsmål 2021, och följas upp 

löpande under året samt delges medlemmarna vid medlemsmöten. 
 

ANSVARSOMRÅDEN  

• HS ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda förenings- 
utställningsbestämmelser, SBK:s tävlingspolicy, SDK verksamhetsmål, SDK budget och 
rutiner.  

 
Genom de specifika aktivitetsmålen: 

• Skapa engagemang för medlemmar genom aktiviteter och träffar 
• Engagera och supporta utvecklingen på lokal nivå (LO’n) genom digitala träffar med HS. 
• Genomföra digitala forum med Uppfödare 
• Öka tillgängligheten på MH tester för Dobermann 
• Fokusera på att marknadsföra Dobermann som en mångsidig arbetande hund och erbjuda 

medlemmar ett mångsidigt utbud av aktiviteter. 
• Att stimulera fler dobermannägare till att komma ut på prov genom de årliga 

Rasmästerskapen (RM) som arrangeras. Samt att verka för att dessa arrangeras varje år. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN LOKALOMRÅDEN 

Verksamhetsberättelse för SDK Östra LO verksamhetsåret 2021 
 

Östra lokalområdet har under året 2021 inte arrangerat några prov eller mh. 
Ett fåtal samträningstillfällen har arrangerats. 
Styrelsen bestod 2021 av: 
 
Camilla Dahlgren Ordförande  
Claes Drangel vOrdförande  
Maria Drangel Kassör 
Marie Wiklund Sekreterare 
Ella Samuelsson Ledamot 
Carita Logge Suppleant 
Revisor har varit Anders Ohlsson, valberedningen har varit vakant och därmed legat på styrelsen. 
 
Under året har ett årsmöte, ett konstituerande möte, ett styrelsemöte. 
 
Rapport om uppfyllande av mål 
2021 års mål: 
Mål för arbetet inom Östra LO:t under år 2021 är att verka för: 
- att ge medlemmarna möjlighet till mentalbeskrivning och mentaltest 
- att ge medlemmarna information och möjlighet till träning 
- att gagna medlemmarnas möjligheter att delta på tävlingar. 
Följande aktiviteter genomfördes under 2021 för att uppfylla ovanstående mål. 
· Årsmöte 2021-01-28 
Den största anledningen till avsaknad av aktiviteter är Covid-19. 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till de som medverkat till att Lo:ts aktiviteter har kunnat 
genomföras på ett trevligt och bra sätt! 

 
 

Verksamhetsmål för SDK Östra LO år 2022 

 
Mål för arbetet inom Östra LO:t under år 2022 är att verka för: 
- att ge medlemmarna möjlighet till mentalbeskrivning och mentaltest 
- att ge medlemmarna information och möjlighet till träning 
- att gagna medlemmarnas möjligheter att delta på tävlingar. 
 
Följande aktiviteter är inplanerande under år 2022 för att nå ovanstående mål: 
· Årsmöte 2022-02-24 
· MT 2022-02-06 
· Det kan tillkomma mh och ev något prov på senare delen av året. 
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Verksamhetsberättelse för SDK Stockholms LO 2021 
 

LO t́ höll årsmöte den 9 februari på LO´t s område med 6 närvarande medlemmar 
Pga. av covid under 2021 så har alla aktiviteter på klubben anpassats till rådande 
hälsorekommendationer 
Styrelsen har haft 3 protokollförda möten under året och vid behov täta telefonkontakter. 
Uthyrning av klubbstuga. Klubbområet har hyrts ut till enskilda medlemmar, uppfödare, 
tävlingsgrupper, Labradorklubben och träningsdagar. 
 
LO´t arrangerade vinnarutställning på klubbområdet i juni. Dömde gjorde Cathrin Westin. 
 
Vinnartitlar gick till: 
BIR Svensk Dobermannvinnare Unghund och 
Svensk Dobermannvinnare, Winner v Nobel Line 
BIM Svensk Dobermannvinnare junior och 
Svensk Dobermannvinnare Sant Kreal Pagoda 
Svensk Dobermannvinnare junior Molecularis Iskander 
Svensk Dobermannvinnare ungtik Walentina v Nobel Line 
Svensk Dobermannvinnare veteran Secret Dreams Of Sirius Buzy 
BIR -valp Grumium Leonis 
 
Under sommaren har träffar och träning fortsatt på klubben. Sommarträning med öppet hus. 
I september anordnade LO´t officiella tävlingar på området, StPr, IGP - B och C, och BH samt 
exteriörbeskrivningar. Dömde gjorde vår egen Camilla Rönnqvist och Hampus Stavem, de skänkte 
sina arvoden till LO´t vilket vi är mycket tacksamma för. 
Exteriörbeskrivningar för Thord Byström och Lisa Druse i samband med utställning och 
tävlingarna, 15 hundar av olika raser beskrevs, Chico stod för skrivandet. 
Ett varmt tack till Elias i köket, Anna, Anne, Roger, Hampus och Jonas, som bidragit med hjälp 
och expertis i samband med vår tävlingshelg. Det är tusen saker som skall klaffa. Vi är både stolta 
och glada att helgen blev så lyckad för alla inblandade. 
Övrigt Under året har medlemmar haft möjlighet att köpa läsk, godbitar m.m. LO ́t har bjudit på 
kaffe. 
LO t́ gratulerar alla medlemmar som kommit ut på tävlingsbanan. 
 
Styrelsen för Stockholms LO vill tacka alla medlemmar för all hjälp vid våra aktiviteter under 2021 
Stockholm i januari 2022 
Thord Byström Ordförande  
Angelique Lannervall Vice ordförande, kassör 
Lisa Druse, sekreterare 
Satu Kettunen Ledamot 
 
 

Verksamhetsmål för SDK Stockholms LO 2022 
 

Verksamhetsplan Stockholms LO 2022 
LO´t planerar för följande verksamhet under 2022. 
Under året kan denna plan komma att uppdateras pga. hälsoläget i Stockholm. Eller efter 
önskemål från våra medlemmar. 
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Årsmöte 
Månadsträffar med träning av olika grenar under sommarhalvåret maj-okt 
Träningsträffar tisdagar & torsdagar vid intresse 
Vårtävlingar i maj, se SBK tävling för mer information. 
Officiell utställning 11 juni 2022 (domare bestäms när vi vet mer om hälsoläget) 
Handlerträning 
Uthyrning av området 
Höst tävling IGP 1-3 
MH och korning efter förfrågan. 
All verksamhet i LO´t är beroende på engagemang och förslag från våra medlemmar 
 
 

Verksamhetsberättelse för SDK Södra 2021 

 
Styrelsen för Södra Lokalområdet avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 
Styrelse:  
Ordförande Eva Ohlin  
Vice ordförande Stig Johansson  
Sekreterare Mia Lange  
Kassör Madlen Steén (t.o.m. 2021-10-31)  
Viktoria Ekberg (fr.o.m. 2021-10-31)  
Ledamot Carl Wetter  
Ledamot Viktoria Ekberg (t.o.m. 2021-10-30)  
Vakant  
Suppleant Maria Bolin  
Suppleant Vakant  
 
Revisorer:  
Revisor Olle Davidsson  
Revisor Lena von Berger  
Revisorssuppleant Vakant  
Revisorssuppleant Vakant  
Valberedning: Sammankallande Gabrielle Svahn Bennie Ohlin  
Webbmaster: Sara Englund  
Distriktsombud: Eva Ohlin (ordinarie) Stig Johansson (ordinarie) Carl Wetter (ersättare) 
 

Styrelsen:  
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tio protokollförda styrelsemöten inklusive det 
konstituerande mötet i samband med årsmötet 2021-02-14. Under verksamhetsåret har ett 
medlemsmöte och ett årsmöte genomförts. På grund av rådande omständigheter och 
folkhälsomyndighetens fastställda restriktioner har årsmötet och samtliga styrelsemöten 
genomförts digitalt. Dock gav lättnade restriktioner klubben möjlighet att genomföra höstens 
medlemsmöte i fysisk form, vilket var mycket uppskattat. Representation: Stig Johansson har 
representerat SDK Södra LO vid det enda fysiska möte, SBK Skånedistriktet genomfört under 
verksamhetsåret. Vid distriktets årsmöte som genomfördes digitalt deltog Eva Ohlin Under 
verksamhetsåret har Svenska Dobermannklubben tagit initiativ till ett forum för samverkan mellan 
huvudstyrelsen och lokalområdenas styrelser. Detta har resulterat i att huvudstyrelsen kallat till två 
samverkansmöten, där Södra Lo varit representerade vid båda tillfällena. Huvudstyrelsen har 
också genomfört uppfödarmöte under det gångna verksamhetsåret och vid dessa möten har 
uppfödare från lokalområdet deltagit. 
 

Utställning:  
Lokalområdet har under det gångna verksamhetsåret tyvärr inte genomfört någon officiell 
utställning så kallad rasspecial. Däremot genomfördes en inofficiell utställning för alla raser. Totalt 
hade 67 ekipage av ett stort antal varierande raser anmält sig till utställningen. Domare för 
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utställningen var Jens Karlsson, som med stor noggrannhet tog sig an utställarna. BIR-valp bland 
dobermann blev Makenzi´s Aadhiya (ägare Madlen Steén), som sedan även blev BIS-1 bland 
valparna, och BIM-valp blev Makenzi´s Atticus (ägare Anjelina Södergren). Bland de vuxna 
hundarna blev Swedish Pride Biagio Blue BIS-2 och Molecularis Campari BIS-3 veteran.  
 

Tävling:  
SDK Södra LO har under det gångna verksamhetsåret arrangerat en officiell lydnadstävling. 
Denna tävling omfattade endast startklass och lydnadsklass 1. Totalt deltog tio hundar i startklass 
och sju hundar i lydnadsklass 1. Dömde tävlingens båda klasser gjorde Jonas Hammarberg. Lena 
Laird med Terrorzone Zupra vann startklass med 176,5 p och en uppflyttning till lydnadsklass 1. I 
lydnadsklass 1 startade Annelie Rolfsson med Dobvoyage Jade Girl som tyvärr valde att bryta. 
Klassen vanns av Lennart Andersson med en malinois.  
 

WIP (webb, info och PR):  
Lokalområdets webbmaster har tillsammans med Stig Johansson arbetat om hemsidan för att 
skapa en lite mer tilltalande layout. Hemsidan har uppdaterats efterhand som ny information 
funnits att ge. Hemsidan tillsammans med Facebook har varit föreningens ansikte utåt och tjänat 
till att marknadsföra lokalområdet och på så sätt informera om de aktiviteter som varit aktuella. 
Stig Johansson har under det gångna året tagit fram ett antal Youtube-filmer för att på ett tilltalade 
sätt presentera vår ras och dess allsidighet. Några av dessa filmer finns presenterade på 
lokalområdets hemsida, där det också finns länkar för att nå övriga filmer på huvudstyrelsens 
hemsida. 
 

Aktiviteter:  
Förutom sommarens lydnadstävling och utställning har lokalområdet även genomfört en aktivitet i 
samband med höstens medlemsmöte. Till denna aktivitet hade både medlemmar och andra 
dobermannägare bjudits in för att få möjlighet att bekanta sig med oss medlemmar. Under dagen 
fanns möjlighet att träna sin hund inomhus i Lunds BK:s fina träningshall och till vår hjälp hade vi 
en av våra tidigare uppskattade medlemmar Mongkol Persson, som var en god träningshjälp till de 
deltagande ekipagen. Ett stort tack både till Mongkol och till Lunds BK! Ekonomisk berättelse för 
verksamhetsåret 2021: SDK Södra startade 2021 med tillgångar på 7355,56 kr på företagskontot. 
Under årets gång har klubben fått in 24 081 kr i inkomster och haft 1827,75 kr i utgifter. Totalt 
redovisades en vinst på 5804, 25 kr och en utgående balans på 13 159,81 kr vid årets slut. En stor 
bidragande anledning till SDK Södras resultat är sommarens utställning och lydnadstävling i 
Degeberga. Generellt har klubben få fasta kostnader där hemsida och bankavgifter för Swish och 
företagskonto är de största. 
 
 

Verksamhetsmål för SDK Södra Lokalområdet 2022 

 

- Att arbeta för att få fler medlemmar som engagerar sig i lokalområdet både med arbete inom 
styrelsen och i samband med de arrangemang som klubben genomför  
- Att i samband med medlemsmöten arbeta för att genomföra olika typer av aktiviteter där både 
medlemmar och de som ännu inte blivit medlemmar är välkomna. Mötena ska vara en naturlig 
träffpunkt för dobermannägare och de som är intresserade av vår ras  
- Att under sommaren genomföra en dobermannhelg, där det finns möjlighet att delta vid 
utställning, tävling och exteriörbeskrivning  
- Att skapa förutsättningar för att klubbens medlemmar ska kunna genomföra mentalbeskrivning 
hund (MH). Arrangemanget genomförs utifrån behovet som finns och kan ev. genomföras i 
samarbete med annan rasklubb 
 

Verksamhetsplan för SDK Södra Lokalområde 2022 
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- Årsmöte som kommer att hållas 2022-02-13  
- Medlemsmöte kommer att genomföras under våren (när datum fastställts kommer detta att 
presenteras på hemsida, medlemsutskick och via huvudklubbens tidning)  
- Dobermannträffar vid två tillfällen under våren (när datum fastställts kommer detta att 
presenteras på hemsida, medlemsutskick och via huvudklubbens tidning)  
- Preliminärt kommer ett dobermannläger att genomföras mellan 2022-08-10 och 2022- 08-12 i 
Degeberga. Lägret är öppet för samtliga dobermannägare i landet och kommer att anpassas så att 
alla kan delta oavsett förkunskap  
- Rasmästerskap i lydnad samtliga klasser 2022-08-13 i Degeberga  
- Svensk vinnarutställning för dobermann och inofficiell utställning för samtliga raser 2022-08-14  
- Medlemsmöte kommer att genomföras under hösten (när datum fastställts kommer detta att 
presenteras på hemsida, medlemsutskick och via huvudklubbens tidning)  
- Dobermannträffar vid två tillfällen under hösten (när datum fastställts kommer detta att 
presenteras på hemsida, medlemsutskick och via huvudklubbens tidning) Åhus 2022-01-31 
 
 

 

Verksamhetsberättelse för SDK MellanNorrlands LO 2021 
 

Under året som har gått har styrelsen diskuterat om det ska anordnas fler tävlingar i våran regi. 
Vi har haft tre stycken styrelsemöten under detta verksamhetsår. 
 
I våras har vi haft mh samt ett bh/vt som hölls på Härnösands brukshundklubb. 
Hundar som numera har godkänd mentalstatus är följande: 
Dobfancier’s Enviz – Camilla Jonsson 
Dobfancier’s Enzo – Linus Brandt 
Dobfancier’s Epzilon – Mats Larsson 
Dobfancier’s Exiz – Robert Lindström 
Dobfancier’s Ezz – Anna Lindqvist 
Dobfancier’s Etzy – Laine Löfman 
 
BH/VT 
Jean Dark Xpec – Pether Öhlén 
Dobfancier’s Etzy – Laine Löfman 
Dobfancier’s Exiz – Robert Lindström 
Dobfancier’s Epzilon – Mats Larsson 
BRUKS – Spår 
Dobforsport´s Bea , Kristin Westin uppflyttad högre (454,7 p) 
Dobfancier’s Zuzi, Laine Löfman uppflyttad högre (475 p) 
IGPIII 
Dobforsports Carma – Camilla Johansson 
Därmed kvalpoäng till IDC IGP VM. 
 
Jean Dark you’re Divine 
Svenska Dobermannklubben Utställning 
3 bästa tik 
Gimo BIR 
MH, känd mentalstatus 
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Verksamhetsmål för SDK MellanNorrlands LO 2022 

 

Det finns inga planerade aktiviteter som kommer att påverka våran ekonomi negativt. 
Ekonomisk rapport 2021 
Under året har det inte förekommit någon ekonomisk verksamhet. 
Föreningens kostnader har istället täckts av Norrlands Härdindustri AB i form av sponsring. 
Pether Öhlén 
Kassör 
Svenska Dobermannklubben Mellannorrlands LO. 
Torbjörn Eriksson och Emma Lidbom med resterande styrelse 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för SDK Mellansvenska LO 2021 
Vilande! 
 
Verksamhetsmål för SDK Mellansvenska LO 2022 
Vilande! 
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Balans och resultatrapport 2021 
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Budget 2022 och preliminär budget 2023 

 

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN   

    

Budget 2022 och preliminärt budgetförslag för 
2023   

    

Intäkter budget 2022 
prel budget 
2023 

Medlemsavgifter 60000 61000 

Annonsintäkter 3000 3000 

Träningstillfällen Lydnad/Rallylydnad/IGP 500 500 

Riksläger 0  0  

Avelskonferens 0 0 

Tävlingsintäkterl, BH/MH/ZTP exteriör m.m 40000 18000 

Övrig försäljning, profilartiklar mm 1000 1000 

Summa intäkter 104500 83500 

     

Kostnader  budget 2022 
prel budget 
2023 

Tidning inkl porto 35000 35000 

stamboksavgifter 3500 3500 

IDC medlemsavgift 4000 4000 

Avel&Hälsa/mentalitet 3000 3000 

IDC / IPO / VM 6000 6000 

Priser 3500 3500 

Hedersmedlemmar 3200 3200 

Montrar 4000 4000 

Draghundsförbundet 1500 1500 

Förbundsavgifter SBK 2500 2500 

Års- & medlemsmöten 500 500 

Boot Camp Södra LO 10000 0 

Träningstillfällen Lydnad/Rallylydnad/Bruks/utst 15000 3000 

Konferenser/utbildning 1000 1000 

Datakommunikation 1700 1700 

Porto 400 400 

Försäkring 1700 1700 

Bankkostnader 1100 1100 

Medlemsvård (uppvaktning osv.) 1500 1500 

Övrigt 5000 5000 

PR material 0 0 

Summa kostnader 104100 82100 

      

Beräknat resultat 400 1400 
 


