Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2008
Medlemsstatistik
Antal medlemmar vid årets ingång: 525 st
Antal medlemmar vid årets utgång: 536 st
Hedersmedlemmar: 5 st
Årsmötet
Ordinarie årsmöte hölls i Örebro 2 mars, 2008 och röstlängden fastställdes till
42 röstberättigade medlemmar.
Prisutdelning
Årsmötet inleds med prisutdelning. Dobermanntrofén för tävlingsåret 2008 vanns av
Korad Such Jean Dark Extravaganca med förare Teres Hjalmarsson.

Styrelsens sammansättning
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Suppleanter:
Revisorer:
Revisorsuppleanter:
Valberedning:

Arkivansvarig:
Avelsrådskommitté:
IPO Brukskommitté

Thord Byström
Folke Lötborn
Malin Johansson
Lennart Eriksson
Maria Drangel
(1) Camilla Rönnqvist, (2) Åsa Liderfors, (3) Lisa Druse
Janne Johansson och Stefan Borg
Camilla Jönsson och Allan Rundqvist
Madeleine Dahlgren, sammankallande,
Kristina Söderqvist
Kristina Wahlqvist

vilande
Barbro Kamleitner, Lisa Druse & Madeleine Dahlgren
sammankallande Peter Andreasson
Camilla Dahlgren
Ronnie Eng
Thomas Hulth
Dragkommitté
Liselott Eriksson
IDC:
Thord Byström
Arbetsgrupp IDC-2008: Thord Byström, Lisa Druse och Folke Lötborn, Camilla
Rönnqvist
Korningsansvarig:
Åsa Liderfors
PR/Info kommittén:
Lisa Henze (webb),
Daniel Jönsson (webb – hostmaster)
Anette Bergenström (Dobermanntidningen)
Ammi Aro tidningen – resultat reportage
Maria Drangel (medlemsfrågor)
Registerkommittén
vilande

Utbildningskommittén:
Utställningskommittén:
Dobermanntrofén:
Resultatbörsen:
Valphänvisning:

Thord Byström (exteriör) och Torbjörn Eriksson (mentalitet)
Lisa Druse
Ammi Aro
Katja Cronquist
Christina Söderqvist (ansvarig)
Lisa Druse (valpkullsinformatör)

Sammanträden
Under verksamhetsåret 2008 har det hållits
1 årsmöte
1 konstituerande styrelsemöte
4 styrelsemöten
2 medlemsmöte
2 uppfödarmöten
Styrelseprotokollen har publicerats på Svenska Dobermannklubbens webbsida.
Representation
Svenska Dobermannklubben har representerats vid följande arrangemang
SBKs organisationskonferens, Thord Byström
IDC kongress, Thord Byström
Rasklubbstorget vid HUND 2008. Lisa Druse, Thord Byström och Ammi Aro byggde på
fredagen
Vi tackar de som hjälpte till och bemannade montern under helgen.
SDK´s monter var mycket uppskattad och välbesökt.
Berättelser från kommittéerna
Avelsrådskommittén (ARK)
ARK har under året bestått av Barbro Kamleitner, Lisa Druse och Madelene Dahlgren
ARK har under året arrangerat 2 uppfödarmöten, ett i Södertälje den 29 mars och ett i
Hölö den 16 november.
Den 12 februari 2009 arrangerade ARK ett möte/föredrag i Södertälje med SKKs HDavläsare Håkan Kasström.
Den 26 april arrangerades ett ZTP på Stockholm LO:s område. Antalet hundar som kom
till start var 13, domare var Rudi Killmaier från Tyskland.
Godkända blev
Mezzrow’s Puma V1A
Mezzrow’s Flinta SG1A
Mezzrow’s Jippo SG1A
Mezzrow’s Zooma V1B
Jean Dark Grabazzi V1A
Jean Dark Funtastic V1A
Dobvoyage Anjuska V1B
Vice Versa Yaros SG1B
Smart Wood Hills Respect Reebok V1B
Terrorzone You Are Dynamite Steven V1B

Får prövas igen efter 3 mån: Smart Wood Hills Russian Rubin, Mezzrow’s Iskra,
Kriegerhof Odessa
ARK har representerat Svenska Dobermannklubben på SBKs avelskonferens på
Kydingeholm 18-19 oktober. Redogörelse från konferensen skedde på uppfödarmötet
16 november.
ARK har gått igenom och sammanställt skadestatistik för dobermann från Agria och
presenterat detta på uppfödarmötet 16 november.
ARK har också servat tidningen med korningsresultat sidor och
behandlat/svarat på frågor både på telefon och mail
Lite statistik för 2008:
Antal registrerade 315 (177 tikar och 138 hanar) varav 63 importer (43 tikar och 20
hanar)
Antal kullar: 32
Genomsnittlig inavelsgrad: 1,9%
Hanar med flest vapar under året:
Galanthus Nobilis Bertoll 24,
Krutow di Altobello 18,
Mezzrow’s Flinta 17,
Ulisse Delle Querce Nere 16,
Varvick-Valdo v Gebrannten Walde 16
HD, samtliga röntgade:
Grad A-96
Grad B-68
Grad C-70
Grad D-9
Grad E-1
80 av 244 fällda = ca 33%
AD: 105 röntgade, samtliga fria
Ögon: 191 ua, 3 PHTVL/PHPV grad 1, 1 övrig katarakt
Antal MH-testade: 224 (varav 9 brutna)
Antal på MT: 65
Planerad verksamhet 2009:
Uppfödarkonferens till hösten
Komma igång med uppfödarutbildning till hösten
ZTP
Delta på centrala relevanta konferenser och möten
VALPKULLSINFORMATION
Under 2008 har 315 valpar registrerats hos SKK fördelat på 138 hanar och 177 tikar.
Totalt har 63 importer registrerats, 20 hanar och 43 tikar. 21 kullar har registrerats, här
ingår även enstaka importer. Det har legat 25 kullar på valphänvisningen.
Svenska Dobermannklubbens IDC-delegat, Thord Byström, representerade klubben vid
kongressen.

KORNINGSANSVARIG
Korningsansvarig under 2008 har varit Åsa Liderfors.
Under 2008 arrangerades 7 MT och 12 MH av Sv. Dobermannklubben.
Under året deltog 224 Dobermann på MH och 65 på korning. 74 % godkändes på
korningens mentaldel.
REGISTERKOMMITTÉN
Kommittén har varit vilande under året.
IPO KOMMITTÉN
Under året har det bedrivits IPO-Utbildning i form av läger där vi försöker stimulera
förare till att utbilda sina hundar så vi i framtiden kan representera
Sv.Dobermannklubben internationellt.
Vi i IPO-kommittén arbetar fortlöpande att få utbildat ekipage som vi självfallet kommer
att försöka visa upp i framtiden.
Årets VM gick av stapeln den 23-25 maj i Judenburg, Österrike.
Vårt lag bestod av:
5:e plats Camilla Dahlgren och Come As You Are In Charge med 275 poäng.
11:e plats Tommy Andersson och Dobfancier’s Rezon med 272 poäng.
32:a plats Torbjörn Eriksson och Dobfancier’s Regiuz med 239 poäng.
33:e plats Laine Löfman och Dobfancier’s Ruzka med 239 poäng.
Laget kom i lagtävlingen på en 5:e plats.
Samtliga i laget avlade prov med godkända poäng.
IPO-kommittén gratulerar samtliga i laget till fina resultat.
Den 18:e juli arrangerades tillsammans med Östra LO en skyddslicensutbildning.
Den 19:e juli arrangerades tillsammans med Östra LO ett BH-prov med 2 deltagande.
Den 20:e juli arrangerades tillsammans med Östra LO IPO och BSL-prov med 4
deltagande.
Rasmästerskap i IPO arrangerades tillsammans med Östra LO den 28:e september
utanför Linköping.
Tävlingen var ansökt med BH-, BSL- och IPO-prov för att alla intresserade skall kunna
ha en chans till att tävla. Förhoppningen är att i framtiden kunna arrangera
Rasmästerskap även i BSL.
Till start kom 2 stycken BH-ekipage som gjorde godkända prov. Grattis!
Rasmästarklassen IPO III hade 4 stycken deltagare.
Rasmästare i IPO 2008 blev Camilla Dahlgren och Come As You Are In Charge med
264 poäng. Grattis!

PR/INFO - TIDNINGSREDAKTION
Redaktionskommittén har bestått av redaktör, Anette Bergenström, Ammi Aro och Sara
Cannon. Tätt knutna till redaktionen har även Åsa Nyholm, Lisa Druse och Barbro
Kamleitner varit då dessa har bidragit med material och korrekturläsning.
Tidningen har under 2008 utkommit med 3 nummer, varav ¾ gavs ut som ett
dubbelnummer.
PR/INFO - WEBB
Webbredaktör: Lisa Henze
Hostmaster: Daniel Jönsson
Under 2008 har saker börjat falla på plats för mig i min roll som webbredaktör för sidan.
Daniel har omdirigerat webmaster@dobermannklubben.com till mina privata emailadresser och antalet spam har nu efterhand avtagit. Detta har varit till stor fördel för
mig och mitt jobb med sidan då alla e-mail nu faktiskt kommer fram.
Jag har under året fortsatt med att uppdatera på tisdagar och gjort tilläggsuppdateringar
när det har behövts.
Samarbetet med Kicki Söderqvist, valphänvisare, har fortlöpt bra under året. Med några
små undantag så har valphänvisningen uppdaterats minst en gång i veckan.
Jag vill tacka alla LO’n, kommittéer och ansvariga som har skickat mig information om
aktiviteter/beslut osv. inom deras verksamhetsområden under 2008, jag hoppas på ett
minst lika gott samarbete under 2009!
Lisa Henze, Webbredaktör.
Hostmaster (teknisk support): Daniel Jönsson
RESULTATBÖRSEN
Resultatbörsansvarig: Katja Cronquist
UTBILDNINGSKOMMITTÉ – MENTALITET
Ingen verksamhetsberättelse har inkommit
UTBILDNINGSKOMMITTÉ - EXTERIÖR
Ansvarig Thord Byström har under året haft fortlöpande kontakt med SBK/SKK och
domare på rasen. Gick elev för Rudi Killmeyer vid SDK´s ZTP prov i april.
UTSTÄLLNINGSANSVARIG
Lisa Druse har varit utställningsansvarig under 2008. Lisa har haft kontakt med
SBK/SKK i domarfrågor och skött inbjudningar av domare på uppdrag av styrelsen.
Under 2008 arrangerades 3 stycken specialutställningar inom SDK.
Vinterspecialen gick som vanligt i Sthlm LO´s regi.
Skandinavisk Dobermann vinnarutställning arrangerades av Östra LO
Till utställningen var 198 dobermann anmälda fördelat på 47 valpar och 151 vuxna.
Domare -hanar: Roberto Zorzi, Usa

-tikar; Allen Berling-Christensen
BIr valp Jean Dark King Liqueur
BIM valp ?
Cert hane Mezzrow´s Pushkin
Certtik Mirabella Betelges
Bästa veteran hane Zonzierraz Obelix
Titlarna fördelade sig enligt följande
Svensk Dobermannvinnare juniorhane Julietteville´s Lobo
Svensk Dobermannvinnare juniortik Beata di Altobello
Svensk Dobermannvinnare unghane BryanStam´s Tizian-Titan
Svensk Dobermannvinnare ungtik Smart Wood Hills Roma Raviol
Svensk Dobermannvinnare BIR Smart Wood Hills Roma Raviol
Svensk Dobermannvinnare BIM Jean Dark Grabazzi
Svensk Dobermannvinnare Bästa uppfödargrupp Kennel Jean Dark
IDC 2008
Det började som en smått galen idé när vi fick reda på att SKK skulle stå som arrangör
för världsutställningen 2008. Tänk om vi samtidigt kunde arrangera ett IDC i Sverige.
Från tanke till handling tog det inte lång tid och ansökan skickades till SKK. Med positivt
svar från dem i handen ansökte vi samma månad om att IDC-kongressen skulle ge
Sverige IDC 2008. Vårt förslag mottogs väl och det beslutades samma år att SDK skulle
stå som värd 2008 i samband med World Dog Show.
Många gånger efter det har vi frågat oss själva om vi var riktigt kloka som åtagit oss ett
arrangemang vida överstigande det vi någonsin anordnat.
Ett omfattande sökande efter den bästa platsen påbörjades och många platser besöktes
och ratades innan vi bestämde oss för Nyköping och Rosvalla.
Nu följde förhandlingar med ansvariga för Rosvalla, hotell, galamiddag, catering,
sponsorer med mera med mera. För att ro detta projekt i land krävdes att vi kunde
förhandla om avgifter och sponsorer. Samtidigt var styrelsens målsättning att alla
anmälningsavgifter skulle sättas så lågt som möjligt.
100-tals timmar har lagts av styrelse och engagerade medlemmar under åren som
föregick IDC 2008. Med facit i hand kan jag konstatera att vi lyckades, trots bakslag,
som att kravet på rabiestest och 120 dagar innan test ej upphävdes, så blev
deltagarantalet högt. Jag är övertygad om att tack vare IDC så stod dobermann även för
en av de allra största anmälningssiffrorna även på World Dog Show.
Jag vill framhålla att vi som var engagerade i förberedelserna ägnade många, många
timmar av arbete. Jag vill här säga att utan Er hjälp hade det inte gått och vi är för evigt
tacksamma för all tid och engagemang som ni lagt på SDK och IDC.Tusen tack!
Så till själva utställningshelgen som för vår del började på lördagen med byggande av
ringar och att ställa Rosvalla i ordning.
Söndagen ägnades åt kongress och så snart vi får ett justerat protokoll så läggs det ut
på hemsidan. Vi tog även delegater och medlemmar på en mycket uppskattad båtresa
på söndagseftermiddagen I Nyköpings skärgård.
Måndag var första utställningsdag och det började bra och invigning med nationalsång
och svenska folkdansare var högtidligt och fint. Sen började det regna och ganska rikligt
också, men bedömning flöt fint under hela förmiddagen i alla ringar. Våra 10
ringsekreterare fick bekanta sig med det traditionella IDC-protokollet som gav varje hund
en ingående exteriör beskrivning (liknande våra beskrivningar vid hund och
exteriörbeskrivning). Det sköttes utmärkt och finalerna kunde dra igång på utsatt tid och
samtidigt sluta det också att regna, tack och lov

Måndagskvällen var vikt för Galamiddag på restaurant Träffen och ca 150 gäster bjöds
på en god middag och senare underhållning av ett lokalt dansband som drog ner många
applåder från våra dansanta medlemmar.
På tisdagen var det de vuxnas tur att få sin bedömning av domarpanelen och glädjande
många svenskägda hundar var med och slogs om finalplatserna.
Innan finalerna visade Peter och Camilla ett annorlunda och skojigt program med två av
våra internationellt kända IPO-stjärnor, det var mycket underhållande och uppskattat av
vår publik.
Vårt fantastiska prisbord inramade finalerna och vi sänder ett stort tack till Royal Canin
och Inter-Silvi som förgyllde vårt IDC med fantastiska priser.
Än en gång stort tack till alla er som på olika sätt bidrog till att göra IDC i Sverige till en
stor succé.
Många svenska hundar placerade sig i finalerna och Sverige fick också en av
segrartitlarna, IDC unghundsvinnare som gick till Diragos Il Divo, ägare Tobias Öiangen.
Klassvinster gick till Remijaguare Arabika Joline, Folke Lötborn och Jean Dark Havana
Reserva, Cristina Percic.
Titlarna gick till:
IDC unghundsvinnare svart hane. Diragos Il Divo, Sverige
IDC unghundsvinnare svart tik, Kriegerhof Una-Unita, Finland
IDC unghundsvinnare brun hane, Aragorn von Hohansollern, Tyskland
IDC unghundsvinnare brun tik, Zarina Rivien del Fiorsilva
IDC segrare svart hane, Hilo Nemesis, Tyskland
IDC segrare svart tik, Teraline Ingrid, Ryssland
IDC segrare brun hane, Bayron del Tibur, Italien
IDC segrare brun tik, Modus Ost Rush Raketa, Ryssland

Klubbens utställningar är stora och tidsödande arrangemang och jag vill rikta ett varmt
tack till Er som oförtröttligt ställer upp och jobbar samt även till Er på olika sätt stöttat
med sponsring.
Lisa Druse
VERKSAMHETSPLAN 2009
UTSTÄLLNING
2 utställningar är inplanerade till 2009
Svensk Dobermannvinnare arrangeras i Örebro, domare Armin Hoppe.
I samband med utställning arrangeras ZTP den 30 maj. Domare Armin Hoppe
Höstutställningen den 15 augusti som i år arrangeras av Södra LO. Domare blir
Theodoros Zoras, Grekland: rasspecialist och ordförande för grekiska
Dobermannklubben.

UTBILDNING EXTERIÖR
Verksamhetsplan
Anatomi och bedömningshelg på Stockholm LO´s område arrangeras i juni.
Kursen riktar sig till alla med intresse för rasen. Inga förkunskaper krävs.

ZTP & BH
BH anordnas vid behov.
ZTP den 30 maj i Örebro i samband med rasspecialen.

IPO
Ej inkommit någon verksamhetsplan
ARK
Uppfödarkonferens den 12 februari med föredrag av Lennart Garmer
Medverka på symposier och konferenser i avelsfrågor. Informera i tidning och på
hemsida om arrangemang med inriktning på avels och uppfödarfrågor .
Uppfödarkonferens till hösten
Komma igång med uppfödarutbildning till hösten
ZTP
MH och Korningar
LO´na står för största andelen mentaltester och flertalet tester är inbokade under 2009.
LO-konferens
Planeras under 2009

Svenska Dobermannklubben Stockholm LO’s Verksamhetsberättelse för 2008
•

Årsmöte avhölls den 30 januari i klubbstugan, Täby.

•

I mars anordnade LO´t vinterspecial för 9:e året i rad med officiell utställning
för Dobermann. Vid utställningen var 29 valpar och 100 vuxna anmälda.
Inbjuden domare var John Hull, Frankrike samt Allan Berling Christensen,
Danmark.

BIR-valp Dirago´s Idol
BIM-valp Dirago´s In Flames
Cert-tik Dobvoyage Anjusska
BIR Jean Dark Havana Reserva
BIM Jean Dark Hot Couture
Bästa uppfödargrupp Kennel Jean Dark
I övrigt var över 220 valpar och vuxna av övriga raser anmälda till den inofficiella
utställningen.

Ännu en gång fick LO´t många positiva omdömen från publik och utställare för en
proffsigt arrangerad och genomförd utställning.
Ett varmt tack till Er som var med och hjälpte till!
•

Städdag arrangerades på våren och ett fåtal medlemmar var med och
städade området.

•

Den 26 april arrangerade SDK ZTP på Stockholm LO´s område.

Figurant: Tommy Andersson
Domare: Rodi Killmaier
Resultat:
Mezzrow´s Flinta SG 1A
Jean Dark Funtastic V 1A
Mezzrow´s Puma V 1A
Mezzrow´s Jippo SG1A
Jean Dark Grabazzi V 1A
Terrorzone U Are Dynamite Steven V1B
Dobvoyage Anjuska V 1B
Vice Versa Yaros SG1B
Smart Wood Hill´s Respect Rebook V 1B
Mezzrow´s Zooma V1B
Mezzrow´s Iskra (får provas igen)
Smart Wood Hill´s Russian Rubin (får provas igen)
Kriegerhof Odessa (får provas igen)

•
•
•
•
•
•

Styrelsen har haft 2 möten under året
Området har hyrts ut till Briardklubben samt Danderyd/Täby BK för MH och
MT i egen regi.
Exteriörbeskrivning 2 november.
2 st MH:n samt 1 MT under hösten.
Träningsgrupp lydnad på klubbområdet.
IPO-kurs under våren med ca 15 st ekipage.

Svenska Dobermannklubben Stockholm LO ber att få framföra ett stort tack till
alla som har hjälpt till vid våra aktiviteter under året

Svenska Dobermannklubben Stockholm
Verksamhetsplan för 2009
•

Årsmöte avhålls den 27 januari i klubbstugan,Täby

•

Den 28 februari anordnar LO´t inofficiell vinterutställning övriga raser för 10:e året
i rad.

Inofficiella utställningen döms av Thord Byström, Lisa Druse, Jeanett Lemmeke,
Chatrin Lundberg Westin och Camilla Rönnqvist
•

Städdag vår och höst

•

Månadsträffar/träningsträffar med olika teman i hela LO:ts område

•

Anatomi och bedömningskurs kommer att hållas på klubbområdet

•

Klubbmästerskap i Lydnad september/oktober 2009

•

4 st MH, 2 st Korning samt Exteriörbeskrivning planeras under året

•

Figurantutbildning MH planeras under året

•

Klubbområdet hyrs ut till rasklubbar och uppfödare som vill arrangera olika
aktiviteter.

•

Förslag från medlemmar på aktiviteter mottages tacksamt

Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben
Östra LO verksamhetsåret 2008

Östra lokalområdet haft under året 2008 anordnat och stått arrangör för diverse
aktiviteter;
Den 18:e juli arrangerades skyddslicensutbildning.
Den 19:e juli arrangerades BH prov med 2 deltagande hundar.
Den 20:e juli arrangerades IPO och BSL prov med totalt 4 ekipage.
IPO-träningsläger har arrangerats 6 helger under året.
Den 10 augusti arrangerades Skandinavisk dobermannvinnare i Boxholm, det var 129
hundar anmälda till utställningen.
Vid höstens MH den 13-14 september deltog 4+8 st dobermann-ekipage.
Den 28:e semptember arrangerades Rasmästerskap i IPO med 4 deltagare.
Den 28:e september arrangerades BH-prov med 2 deltagare.

Styrelsen har under året bestått av:
Camilla Dahlgren
Claes Drangel
Maria Drangel
Bertil Svärd
Marie Wiklund
Veronica Ebberyd
Vakant

Ordförande
vOrdförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Revisor har varit Anders Ohlsson, valberedningen har varit vakant och därmed legat på
styrelsen.
Under året har ett årsmöte, ett konstituerande möte och ett styrelsemöte hållits. Ett
planeringsmöte inför utställningen hölls också i samband med ett kortare styrelsemöte
under sommaren.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till de som medverkat till att Lo:ts aktiviteter har
kunnat
genomföras på ett trevligt och bra sätt!

Verksamhetsplan för Svenska Dobermannklubben
Östra LO år 2009
Målsättningen för arbetet inom Östra LO:t under år 2009 är att ge medlemmarna
möjligheter till mentalbeskrivning, mentaltest, utbildning, information och
träning för såväl hund som förare. Under året kommer även tävlingar att anordnas.
Följande aktiviteter är inplanerande under år 2009:
● Årsmöte 2009-02-01
● MH under våren
● Tävling IPO/BHP i Juli
● Tävling IPO/BHP i oktober
● MH och MT under hösten

Svenska Dobermannklubben Västra LO
Verksamhetsberättelse 2008
Under 2008 har vi haft följande styrelse:
Ordförande:
Lena Svensson
Vice ordförande
Annika Mauritzen
Sekreterare
Karin Danielsson
Kassör
Marita Boström-Hanssen
Ledamot
Kjell-Hugo Hanssen
Ledamot
Eva Bernhardsson
Suppleant
Ann-Sophie Hammar
Suppleant
Ros-Marie Nilsson
Under året har vi haft 7 protokollförda styrelsemöten.
Den 26 april hade vi mentalbeskrivning på Schäferhundklubb Uddevalla. Beskrivare var
Bibbi Larsen. 9 hundar kom till start.
Under året har vi haft regelbundna träffar 1 söndag varje månad med varierande teman
och ansvarig.
Den 31 maj anordnade vi en handlerkurs i Kviberg, Göteborg med Kjell-Hugo som
ansvarig.
Lydnadstävlingen som skulle gå av stapeln i samband med ovanstående, blev tyvärr
inställd pga för få anmälningar.
Prova på-kursen i spår den 7 september, blev tyvärr inställd pga av för få anmälningar.
Den 28 september hade vi mentaltest och exteriörbeskrivning på Schäferhundklubb
Uddevalla. Owe Andersson och Ankan Edoff var mentaldomare och Ankan var även
exteriörbeskrivare. 7 hundar var anmälda och kom till start.
Vi i styrelsen vill tacka för det gångna verksamhetsåret och hoppas få se fler aktiva
dobermannägare under det kommande året.

Ordf. Lena Svensson

V.ordf. Annika Mauritzen

Sekr. Karin Danielsson

Kassör. Marita Boström-Hanssen

Ledam. Eva Bernhardsson

Ledam. Kjell-Hugo Hanssen

Suppl. Ann-Sophie Hammar

Suppl. Ros-Marie Nilsson

Svenska Dobermannklubben Västra LO

Verksamhetsplan 2009
26 april – MH
27 september – MT + exteriörbeskrivning
Handlerkurs inför utställning.
Inofficiell utställning 4 juli
Månadsträffar med diverse aktiviteter
Medlemsmöte/träff – vår och höst

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN MELLAN
SVENSKA LO 2008.
Mellansvenska LO;ts styrelse har under år 2008 bestått av följande personer:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Suppleanter:

Barbro Kamleitner
Malin Johansson
Ann-Christine Jernstedt
Christina Söderqvist
Matilda Johansson
Birgitta Carlström
Lina Ekström
Helene Magnusson

Revisorer:

Åsa Liderfors
Lennart Eriksson

Årsmöte hölls 27 januari på Örebro BK.
LO:t har under år 2008 arrangerat:
11.13 januari IPO-kurs med Tommy Andersson i Blixterboda med 10-tal hundar
23 februari Klickerdag med Christina Söderqvist med ett 10-tal deltagare
23 mars BH-prov i Blixterboda med 10 deltagande hundar
24 mars korning i Örebro med 8 deltagare
12 april MH i Lindesberg med 8 deltagare
13 april MH i Lindesberg med 8 deltagare
10 maj RASMÄSTERSKAP BRUKS med totalt 9 deltagare
11 maj svensk Dobermannvinnare lydnad med totalt 16 deltagare
31 juli-3 augusti Sökkurs i Örebro med 10-tal hundar
1 augusti Medlemsmöte på Örebro BK
1 augusti Ringträning med Camilla Rönnqvist
16 augusti MH med 9 deltagare

11 oktober korning med 8 deltagare
12 oktober MH med 10 deltagare
Därutöver har 5 styrelsemöten hållits under året.

Verksamhetsplan Mellansvenska LO:t 2009.
Årsmöte 1 februari på Örebro BK
Under året kommer vi att ha ett antal MH och MT, samt i samband med MT även
exteriörbeskrivning.
I januari kommer vi att utbilda 5st till M1 och M2.
Vi kommer även i januari att utbilda en utställningsansvarig.
Den 31/5 kommer Mellansvenska Lo:t att tillsammans med Huvudstyrelsen arrangera
Officiell utställning i Örebro.
RM kommer att arrangeras den 7,8 och 9 augusti med Lydnad, Bruks och IPO.
Klickerkurs den 4/4 för nybörjare samt 5/4 fortsättning med Christina ”Kicki” Söderqvist.
Två helgkurser i sök kommer att ordnas under våren och hösten.
Medlemsmöte den 1/8 med Ringträning.

Slutord
Styrelsen för Svenska Dobermannklubben vill tacka alla medlemmar som arbetat och
fört fram klubben under det gångna året. Den goda anda och det engagemang som alla
har visat är klubbens styrka och stomme och bådar gott inför framtiden.
Örebro, februari 2008
Thord Byström
Ordförande

Folke Lötborn
Vice Ordförande

Malin Johansson
Sekreterare

Lennart Eriksson

Maria Drangel

Åsa Liderfors

Camilla Rönnqvist

Lisa Druse

