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Verksamhetsberättelse 2014
Våren 2014
•

LO´t avhöll årsmöte den 13 februari i klubbstugan med 34 medlemmar
närvarande

•

LO´t har haft 9 protokollförda möten under året samt 2 medlemsmöten

•

Vinterutställningen ställdes in

•

Vårträffar med öppet hus tisdagar med lydnadsträning

•

Korning och exteriörbeskrivning avhölls på Värmdö BK i LO´ts regi
Domare Lorentz Ogebjer och Curt Blixt
Exteriörbeskrivare, Thord Byström och Lisa Druse
Detta resulterade i 7 korade hundar varav 6 dobermann

•

Exteriörbeskrivning för Thord Byström med 5 deltagande hundar

•

Kontinuerliga träningstillfällen med IPO lydnad och spår under våren

•

Prova på dag i IPO med teoretisk genomgång, med gott deltagarantal hölls av
Satu Kettunen och Olof Haggren

•

Ringträning/att visa hund på utställning för Thord Byström

•

Städdag i april, planering av blommor som skänktes av Lisa Druse

•

I samarrangemang med HS arrangerade LO´t Officiell/inofficiell Utställning
med 74 anmälda dobermann på Södertälje BK
Officiella utställningen bedömdes av Rada István, Ungern och inofficiella
utställning dömdes av Thord Byström och Joel Lantz
Ett bra team hade sett till att både utställning och RM hade ett rikligt prisbord
att dela ut. Varmt tack till alla som bidrog till att göra helgen en succé.

•

Medlemsmöte den 14 juni

•

Under sommaren hölls träningen igång med tisdagsträffar

Hösten 2014
•

Öppet hus med träning fortsatte tisdagskväller så länge ljus tillät och övergick
senare till träning på dagtid.

•

Träningstillfällen med spår och lydnad och IPO hölls av Satu och Olof under
torsdagar och söndagar under hela hösten.
IPO seminar arrangerades av LO´t i 2 dagar där vi hade förmånen att ha Timo
Helynen, Finland som instruktör. Timo har på sin meritlista bl.a.:
Huvudfigurant och träning med Finska polisen, huvudtränare för
figurantutbildning i Finland.
En mycket lyckad helg för alla deltagare.

•

•

Området har varit uthyrt under vår och höst och inbringat en del hyresintäkter.

•

Medlemsmöte vinter 2014

•

Övrigt
Under året har medlemmar haft möjlighet att köpa läsk, kaffe, godbitar mm
som sponsrats av medlemmar
Plan och stugkommittén har bekostad drift och reparationer på området.

Styrelsen för Stockholms LO vill varmt tack alla som på
olika sätt bidragit med arbete under verksamhetsåret 2014.
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