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Verksamhetsberättelse Svenska Dobermannklubben 2017
Medlemsstatistik
Enligt rapport från SBK medlemsregister var medlemsförändringen följande:
Antal medlemmar vid årets ingång: 287
Antal medlemmar vid årets utgång: 295
Hedersmedlemmar: 5
Årsmötet
Ordinarie årsmöte hölls vid Örebro BK, 2017-03-17, röstlängden fastställdes till 27 röstberättigade medlemmar.
Styrelsens sammansättning för 2017
Ordförande: Thord Byström
Vice ordförande: Camilla Rönnqvist
Sekreterare: Eleonor Sjögren
Kassör: Satu Kettunen
Ledamot: Maria Drangel
Suppleanter: (1) Ingela Jacobsson(2) Madelene Dahlgren, (3) Malin Johansson
Revisorer: Lennart Eriksson och Mia Dunder
Revisor suppleanter: Conny Hallberg och Åsa Öberg
Valberedning: Tommy Andersson (SK), Michaela Kajrud och Hille Gadevall
Utskottet för Prov & Tävling:
Tommy Andersson (IPO)
Magnus Bergström (drag)
Thomasine Seyffarth Swahn (SK), Beatrice Laurent, Madeleine Fantl (Bruks)
Utskottet för Avel & Hälsa:
Maria Nissilä Andersson (SK), Linda Atmer, Madeleine Dahlgren (HD), Melissa Carlsson (DCM)
och Barbro Kamleitner (DCM)
Utskottet för PR/Info:
Maria Drangel (sk) (webmaster)
Madeleine Karlsson / Lisa Druse (redaktör)
Claes Drangel (Hostmaster)
Anna Ivarsson (trofén)
Utskottet Exteriör:
Thord Byström
Utskottet Utställning:
Lisa Druse
Sammanträden
Under verksamhetsåret 2017 har det hållits
 1 årsmöte 8 styrelsemöten.
 2 medlemsmöten

Protokoll har publicerats på Svenska Dobermannklubbens webbsida.
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Representation
Svenska Dobermannklubben har representerats vid följande arrangemang
 SBKs Organisationskonferens och Kongressen – Lorentz Ogebjer
 IDC kongress – Marie Neuman Carpenter

Riksläger 2017
2017 års riksläger hölls på Backamo i Ljungskile. Årets läger innehöll träningsgrupper för sök, tävlingslydnad, lydnad
och IPO skyddsträning. Instruktörer under veckan var Bettan Bergström, Madelene Dahlgren, Thomasine Seyffarth
Swahn, Beatrice Laurent och Juras Cejka. Årets läger lockade 26 deltagare. På lägret anordnades även ett BH prov.

Verksamhetsberättelser från utskotten:
Utskottet för PR & Info
Redaktör: Madelene Nilsson jan-sep, Lisa Druse okt-dec
Trofé ansvarig: Anna Ivarsson
Webbmaster: Maria Drangel
Teknisk support/hostmaster: Claes Drangel
Medlemsansvarig: Maria Drangel
Tidning
Tidningen har utkommit med 3 nummer under 2017. Ett dubbelnummer gjordes för nr 2-3 på grund av olika
omständigheter med dels trasig redaktörsdator och dels tidsbrist.
Madeleine Nilsson har varit redaktör för nr 1 och 2-3 och Lisa Druse har varit redaktör för nr 4.
Flertalet medlemmar har bidragit med material både i form av bilder, text och hjälp i form av bl a korrekturläsning.
Bidragen har varit tillräckliga. Både tryckning och distribution från tryckeriet Paar i Estland har fungerat bra.
Trofén
Trofén har uppdaterats och publicerats löpande under året. Anna har sammanställt ett förslag för uppdaterade/nya
statuter. Beslut om nya statuter har tagits på medlemsmötet och de nya statuterna börjar gälla kommande år.
I årets trofé har 55 ekipage har deltagit, årets totalvinnare blev Madeleine Fantl och Dobvoyage Iham.
Resultat dobermanntrofén 2017:
Total trofevinnare:
Bruks trofen:
IPO trofen:
Lydnads trofen:
Utställningstrofen:

Madeleine Fantl & Dobvoyage Iham
Cia Nordin & Jean Dark Trophe
Nilla Bengtsson & Ali
Madeleine Fantl & Dobvoyage Iham
Li Malmgren & Dobergaarden Forever Supreme Rocky
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Övrig trofe:

Helena Åhlander & Dobvoyage Honda

Fullständiga resultat presenteras på hemsidan.
Troféansvarig under året har varit Anna Ivarsson
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 Facebook sida har under året varit ett komplement till att sprida information
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 Avel & Hälsa
Avel och hälsa har under året 2017 arbetat med:
Frågeställningarna runt HD och en eventuell förändring av bekämpningsprogrammet för HD i rasen.
En arbetsgrupp har tagit fram statistik från andra nordiska länder och man har även informerat medlemmar och
uppfödare om hur ett index skulle kunna tillämpas för rasen.
Uppfödarkonferens har hållits i Nykvarns hundhall, där bla HD frågan och inriktning för utskottet diskuterades.
Dobermann uppfödare och enskilda hundägare har också givits tillfälle att gå med i DDP Doberman Diversity Project
och ta ett DNA test via EMBARK Lab i USA, vilket syftar till att kartlägga rasen världen över och vara till hjälp i olika
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forsknings projekt för rasen. Ett 15 tal Dobermann ägare tog tillfället i akt och lät DNA testa sina hundar. Uppföljning
av projektet kommer att ske löpande.
Sista handlingarna gällande det internationella DCM protokollets utförande är publicerade under året, och nu
återstår endast SKK’s bearbetning så skall DCM testerna kunna redovisas i SKK’s register.
Beslut bifalldes av HS för inköp av en Holter väst till klubben, och den kommer att kunna lånas av LO’na till
självkostnads pris. Västen kommer att köpas in under 2018.

Utskottet Exteriör:
Utskottet består av Thord Byström.
Utskottet arbetar med rasbeskrivningen och domar kompendiet som skall färdigställas till domarkonferensen 2019
löpande.

Utskottet Utställning:
Utskottet består av Lisa Druse, under året har Svensk Dobermann Vinnare genomförts i Sthlms LO regi.
I Stockholms Lo:s verksamhetsberättelse redovisas Vinnartitlar 2017.

Utskottet Prov & Tävling
Rasmästerskap IPO
Rasmästerskapet för IPO/BSL för Dobermann hölls i Tidaholm den 14 oktober. Arrangör för detta var Västra LO.
Rasmästare 2017 Direktkvalad till IDC-IPO-VM 2018:
Cape Secure Angel Kiss & Nilla Bengtsson
2:a Ali & Nilla Bengtsson
3:a Dobfancier's Zicko & Torbjörn Eriksson
IDC IPO VM
IDC IPO VM gick av stapeln i Italien och laget bestod av
Nilla Bengtsson & Ali
Tommy Andersson & Irox Vom Maindreieck
Madelene Dahlgren & Dobvoyage Fabulouse
Camilla Dahlgren & Cape Secure Artillery
Ingela Jacobsson & Diragos Javanth
Thomas Karlsson & Briska's Deniro
Laget tog en hedrande bronsmedalj genom Nilla Bengstsson, Camilla Dahlgren och Madelene Dahlgren. Bästa
individuella placering fick Nilla Bengtsson & Ali. Briskas Deniro uppmärksammades med pris för äldsta deltagande
hund
Lokala prov och tävlingar
Flertalet lokala prov har arrangerats i IPO/BSL under året i lokalområden som Stockholms LO, Västra LO:t samt Östra
LO:t.
Utskott IPO har under 2017 bestått av Tommy Andersson.
DRAG
Per Fagerström med Jaakko De Weelock SM vinnare barmarksdrag drag 2017!
Utskottet Drag har under 2017 bestått av Magnus Bergström
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RM Bruks
Genomfördes av MellanNorrlands LO
Rasmästare Bruks Madeleine Fantl & Dobvoyage Iham.
RM Lydnad
Genomfördes av Stockholms LO med glädjande många starter,
Rasmästare Lydnad Thomasine Swahn & Dobvoyage Krut
Bruks SM IPO
På bruks SM i IPO deltog Madelene Dahlgren med Dobvoyage Fabulouse

Bruks- och lydnadsutskottets verksamhetsberättelse för 2017

Utskottet hade ett inledande möte 28 juni där riktlinjerna för årets arbete lades upp.
Vi delade in oss i två ansvarsområden där Madeleine F inriktade sig på bruks och Thomasine och Beatrice
på lydnaden. Alla hjälps åt vid träffar av olika slag.
Thomasine och Beatrice deltog vid klubbens årliga Riksläger, 5-9 juli, och höll där i lydnadsgruppen. Inför
lägret annonserade vi i klubbens tidning samt gjorde en trailer som lades ut på olika dobermannsidor på
FB. För att få fler deltagare till nästa års läger klippt vi ihop en film från årets läger, även den lades ut på
olika FB-sidor.
26 augusti hade vi en öppen träning på klubbens område i Täby, fokus låg på lydnad inför RM:et.
Mycket energi lades ner på arbetet med lydnads-RM den 9 september, då det visade sig att
förberedelserna var väldigt bristfälliga och tiden knapp. Vi gjorde flera inlägg på sociala medier inför
tävlingen och fick mycket god respons från klubbens medlemmar vilket resulterade i hela 18 anmälda
ekipage. Vi hjälptes åt för att få sponsorer och fick ihop ett rikligt prisbord. Stockholms LO ställde upp med
priser, ordnade cafeteria och såg till att planen var i gott skick.
Yvonne ordnade med dokument av alla de slag, vilket var mycket krångligare än någon hade kunnat
föreställa sig. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att officiella lydnadstävlingar bör hållas på en
etablerad klubb – det blir mycket extraarbete annars.
15 oktober var det träningsträff med spår, uppletande och brukslydnad i fokus på Flens brukshundklubb.
Madeleine F tog själv hand om träffen som var mycket uppskattade av deltagarna.
25 november hade vi årets sista öppna träningsträff i Nykvarnshallen – i samband med uppfödarträffen.
Vi i utskottet skulle önska ett närmare arbete/kontakt med styrelsen ang planering och genomförande av
RM:en i fortsättningen.
Vi som sitter med i utskottet är Beatrice Laurent, Madeleine Fantl, Thomasine Swahn och Yvonne Schollin,
sammankallande 2017 var Thomasine Swahn.
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Registerstatistik

MH och Korningar

LO´na står för största andelen MH och mentaltester och flertalet beskrivningar och tester genomfördes
under 2017
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SDK måluppfyllelse 2017
•

•

•

Upprätta plan för att engagera medlemmar till aktivt medlemskap i dobermannklubben och som
funktionärer. SDK har under 2017 arbetat i enlighet med målsättningen, arbetat med att
förbättra antalet funktionärer inom utskotten Prov & tävling samt Avel & hälsa, som genomfört
flertalet aktiviteter för medlemmarna under 2017.
Rasens avelsfrågor i enlighet med av Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade riktlinjer.
SDK har under 2017 arbetat i linje med riktlinjerna samt upprättat arbetsgrupper för centrala
frågor inom SBK och SKK tex HD frågan.
Handlingsplaner upprättas som stödjer framdrift av verksamhetsmål 2017, och följas upp löpande
under året samt delges medlemmarna vid medlemsmöten. Planer för verksamheten har aktivt
delgetts medlemmar under 2017 via websida, sociala forum och tidning.
Verksamhetsmålen är fastställda av årsmötet och skall således arbetas efter i alla utskott och
lokalområden, i det fall där det är tillämpbart. Generellt saknas funktionärer inom lokalområden
för att kunna göra en realistisk analys av ovan mål. Utskotten har tillämpat målsättningen för
verksamhetens mål under 2017.
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Slutord
Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett mycket innehållsrikt 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 förbättrats under 2017 . Detta är ett resultat av aktiva utskott och nya
engagerade funktionärer inom utskott och LO’n. Att entusiasmera medlemmar till aktivt klubbarbete i
utskott, LO’n eller på annat sätt bidra till att SDK fortsätter att utvecklas, bör även vara huvudmålet 2018.

Vi vill tacka alla medlemmar som arbetat och fört fram klubben och vår ras under det gångna året.

Thord Byström

Camilla Rönnqvist

Satu Kettunen

Eleonor Sjögren

Maria Drangel

Ingela Jacobsson

Madelene Dahlgren

Malin Johansson
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Verksamhetsmål 2018
Svenska Dobermannklubbens verksamhetsmål för 2018 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 2018, och följas upp löpande under året
samt delges medlemmarna vid medlemsmöten.
Genomföra 50 års Jubileumsår för Svenska Dobermannklubben

Ansvarsområden
•

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

SDK Mål 2018
•
•
•
•
•
•

Skapa engagemang och generera nya medlemmar
Genomföra Jubileumsutställningen
Genomföra avelskonferens
Genomföra riksläger 1) IPOläger 2) Lydnad/nosework/Rallylydnad läger
Fortsatt arbete med HD frågan
Inköp av Holterväst för att främja att fler hundar screenas
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Verksamhetsberättelser från lokalområden:

Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben
Östra LO verksamhetsåret 2017
Östra lokalområdet har under året 2017 haft 2 st mentalbeskrivningar (MH), dessa anordnades den 17 juli och 4
november.
Den 15 juni och 17 september arrangerades tävlingar för IPO/BSL.
Även ett antal samträningstillfällen har arrangerats.
Styrelsen har under året bestått av:
Sofia Norlin Ordförande Camilla Dahlgren Vice Ordförande Maria Drangel Kassör
Frida Doggsen Sekreterare
Ella Samuelsson Ledamot
Vakant Suppleant
Revisor har varit Anders Ohlsson, valberedningen har varit vakant och därmed legat på styrelsen.
Under året har ett årsmöte, ett konstituerande möte, två styrelsemöten och några arbetsmöten hållits.
Rapport om uppfyllande av mål
2017 års mål:
Mål för arbetet inom Östra LO:t under år 2017 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 2017 för att uppfylla ovanstående mål.
· Årsmöte 2017-02-11
· MH 17 juli och 4 november
· IPO/BSL tävlingar 15 juni och 17 september.
· Flertal samträningar
Styrelsen vill framföra ett stort tack till de som medverkat till att Lo:ts aktiviteter har kunnat genomföras.
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Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben Östra LO 2018
Mål för arbetet inom Östra LO:t under år 2018 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 2018 för att nå ovanstående mål:
· Årsmöte 2018-02-08
· Flertal MH under året
· Samträningstillfällen, mestadels IPO
· IPO/BSL prov den 5 juli och 23 september
· BH prov kommer eventuellt anordnas om önskemål finns.
· Provledarutbildning
· Tillfälle för hjärtscreening under hösten
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Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Stockholms LO 2017
LO ́t avhöll Årsmöte den 10 februari på Stockholms LO ś klubbområde med 5 närvarande medlemmar
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under året och vid behov tät telefonkontakt
Vår och höstträffar med öppet hus.
Vårstädning, plantering av blommor
LO´t arrangerade officiell lydnads RM 10 juni med 18 deltagande ekipage. Vinnare och rasmästare blev Dobvoyage
Krut ägare och förare Thomasine Seyffarth Swahn
Officiell rasspecial tillika svensk & Nordisk Dobermannvinnare arrangerades den 11 juni. Domare var Allan Berling
Christensen, Danmark,
Bir & Svensk & Nordisk Dobermannvinnare: Grumium Faraday
Bim & Svensk & Nordisk Dobermannvinnare unghund och Svensk & Nordisk Dobermannvinnare Kriegerhof Ninja
Svensk & Nordisk Dobermannvinnare junior Dinicos Icaro
Svensk & Nordisk Dobermannvinnare unghund Dobvoyage krut
Svensk & Nordisk Dobermannvinnare veteranhane Diragos Javanth
Svensk & Nordisk Dobermannvinnare Dobermannvinnare veterantik Dalma E Herenya Morne Urya Nosta
Certhane Dobvoyage Ihman
Certtik Mellion Imagine This
R-cert tik Adobex Galaxy
Birvalp Swedish Pride Azelia
Bimvalp Diragos Carolus Rex
2 uppfödargrupper valp deltog
Diragos HP – 1a
Adobex HP – 2a
Plan och stugkommittén har bekostat drift och reparationer på området, samt bytt tak på klubbstugan.
Uthyrning av klubbstuga. Klubben har hyrts ut till enskilda medlemmar, uppfödare och kurser, Labradorklubben och
medlemmar av Vizlaklubben
Under året har träningen fortsatt på klubben med öppet hus.
IPO seminar med fortsättningsträning för de som vill tävla IPO med instruktör Timo Helynen har under våren
arrangerats på klubbområdet,
IPO träning har delvis arrangerats även i egen regi samt vid uthyrning av området.
LO ́t uppmärksammade Lisa Druses födelsedag med uppvaktning på klubben
Medlemsmöte
Övrigt: Under året har medlemmar haft möjlighet att köpa läsk, godbitar m.m. LO t́ har bjudit på kaffe.
LO ́t har investerat i nya redskap som underlättar för medlemmarna att bedriva träning på klubben samt även ger
LO ́t en möjlighet att hyra ut området. Glädjande att vi i LO ́t ser ett ökande intresse för tävling av LO ́ts ekipage. LO t́
gratulerar alla som kommit ut på tävlingsbanan.
Styrelsen för Stockholms LO vill tacka alla medlemmar för all hjälp vid våra aktiviteter under 2017. Under året har
aktiviteter arrangerats inom LO ́t som endast har varit genomförbara med hjälp av våra medlemmar.
Stockholm i januari 2018
Thord Byström Ordförande Angelique
Lannervall Vice ordförande
Satu Kettunen Kassör Päivi Siltala Ledamot
Lisa Druse Suppleant Olof
Haggren Suppleant

14

Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben Stockholms LO 2018
Styrelsen har följande aktiviteter inplanerade för 2018, samt tillkommande efter förslag från LO´ts styrelse och
medlemmar. Observera att vissa aktiviteter har inte fastställda datum ännu.
Alla aktiviteter kommer att publiceras på LO ́ts Facebook sida allt eftersom.
13 februari Årsmöte i LO ́t
Öppet husdagar med start i slutet av april
Städdag
MH och korning vid behov, Vallentuna
Exteriörbeskrivning april
Utställningsträning inför specialutställningen under maj
Officiell jubileumsutställning, jubileumsmiddag
och Lydnads RM 9-10 juni 2018 på Gålö Havsbad
i samarrangemang med HS
Utställningsdomare Natalia Fokht, Ryssland
Lydnadsdomare Mia Dunder
Träningsläger IPO med Timo Helynen
ZTP 15-16 september
Medlemsmöte
Aktivitetsdagar
Uthyrning av området
För att kunna tillgodose våra medlemmars önskningar på olika aktiviteter behöver vi förslag från Er medlemmar.
Kontakta någon i styrelsen för LO ́t,
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Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Södra 2017

SÖDRA LOKALOMRÅDET ÅR 2017
Styrelsen för Södra Lokalområdet avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
Ordinarie årsmöte hålls på Ruckelbo hos Kent och Marina Andersson, Arup 5289 24295 Hörby, 180211.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande konstellation:
Ordförande:

Linda Blasiusson

Vice ordförande:

Pontus Nilsson

Sekreterare:

Eileene Borgström

Kassör:

Li Malmgren

Ledamot:

Marie Naumann Carpenter

Ledamot:

Gabrielle Svahn

Suppleant:

Vakant

Suppleant:

Vakant

Revisor:

Eva Ohlin

Revisor:

Lena von Berger

Revisorssuppleant:

Vakant

Revisorssuppleant:

Vakant

Valberedning:

Vakant

Webbmaster:

Sara Englund

Redaktör medlemsbladet:

Vakant
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STYRELSEN:
Styrelsen har under året genomfört tre protokollförda styrelsemöten inklusive det konstituerande mötet. Under
verksamhetsåret har två medlemsmöten och ett årsmöte genomförts.
REPRESENTATION: Vid SBK Skånedistriktets möten har ingen från SDK Södra Lo deltagit.
TÄVLING: SDK Södra Lo har inte arrangerat någon tävling under året 2017
UTSTÄLLNING: Under verksamhetsåret har SDK Södra Lo arrangerat Skånespecialen samt en inofficiell utställning.
Utställningarna hölls den 12 augusti med Anna Tits som domare till rasspecialen och Sabina Swahn som domare till
den inofficiella utställningen. Totalt var det 41 dobermann anmälda till specialen och 60 hundar anmälda till den
inofficiella utställningen.
BIR: QUI TERRET BLACK MAMBA V NOBEL LINE
BIM: GRUMIUM FARADAY
WIP: (Webb, info och PR)
Under verksamhetsåret har Södra inte gett ut det tryckta medlemsbladet på grund av att vi inte haft folk till att jobba
med detta. Hemsidan och Facebooksidan har uppdaterats när behov funnits samt för att ge ut information kring
medlemsmöten och aktiviteter.
AKTIVITETER: SDK Södra Lo har under verksamhetsåret haft ett medlemsmöte där man kunde gå tipsrunda, ha
allmän träning samt gemensam korvgrillning. Det har även vid ytterligare medlemsmöte getts tillfälle till gemensam
träning.
STUDIEFRÄMJANDET: Vi har inte haft något samarbete med studiefrämjandet under året.

Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben Södra 2018
Målet för verksamhetsåret är att få in medlemmar till att sitta med i styrelsen för att på så vis kunna driva vidare SDK
Södra Lo som lokalområdesklubb. Att genom att arrangera medlemsdagar öka intresset för att aktivera sin
brukshund och få en bättre gemenskap i lokalområdet
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Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben MellanNorrlands LO 2017
Saknas

Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben MellanNorrlands LO 2017
Saknas
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Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Mellansvenska LO
2017
Verksamheten i Mellansvenska LO:t har tyvärr under 2017 varit noll. Vi hade en del inplanerat men tiden och
engagemanget har varit minimal.

Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben Mellansvenska LO 2017
Målet för 2018 är att komma igång igen med verksamhet för våra Dobermannägare i denna del av landet.
Det är planerat för en kurs i Specialsök, samt en Spårkurs med Mattias Samelsson till hösten.
Vi hoppas även kunna vara behjälpliga om vi har uppfödare som vill ha hjälp med arrangemang av MH eller MT.

Vid Pennan
Malin Johansson
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Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Västra lokalområde
2017
Styrelsen har haft följande sammansättning
Ordförande Nilla Bengtsson
Vice ordförande Linn Stensrud
Kassör Emily Johansson
Sekreterare Beatrice Hansen
Ledamot Jonny Strålberg
Suppleant 1 Jonas Olsson
Suppleant 2 Anders Koppel
Valberedningen Linda Hasselqvist
Revisorer Agnetha Bergvall Tore Andersen Conny Ivarsson (suppleant)
Svenska Dobermannklubben Västra LO har under 2017, förutom årsmötet, genomfört två öppna träningsträffar med
efterföljande medlemsmöten, en på Lilla Edets Brukshundsklubb och en på Svenska Schäferhundsklubben Åsaka.
Den 13 oktober genomförde Svenska Dobermannklubben Västra LO BH-prov på Svenska Schäferhundsklubben
Björnåsen. Domare var Camilla Dahlgren och provledare var Nilla Bengtsson.
Vi gratulerar våra startande som samtliga blev godkända: Peter Andréasson med Briska’s Hetz, Hard To Get Bella
Donna och Senex du Mont Saint Aubert, Patrik Ekvall med Kings & Queens’s Kizz Her-Kindley, Eva Pedersen med
Krokasmedens Vodka.
Den 14-15 oktober arrangerade Svenska Dobermannklubben Västra LO Svensk Dobermannvinnare IPO på
Skedevallen utanför Tidaholm. Domare var Carina och Robert Jönsson, provledare och spårläggare var Camilla
Dahlgren, spåransvarig och spårläggare var Fredrik Wennbom, figuranter var Fredrik Wennbom och Kenneth Bast.
Vi tackar samtliga funktionärer, såväl domare som figuranter, spåransvarig, spårläggare, gruppen, skytten och
caféansvariga för ett utmärkt arbete. Klubben riktar ett stort tack till Fredrik Wennbom för alla insatser med alltifrån
att tillverka spårföremål och spårflaggor till att marknadsföra evenemanget i alla tänkbara och otänkbara kanaler –
helt ovärderligt!
Vi riktar också ett stort tack till vår huvudsponsor Sportdog XL/HST-Sverige, våra sponsorer Svenska DjurApoteket,
Ariso IT, Doberice och Sjöhaga hundcenter!
Det blev ett mycket välbesökt och lyckat evenemang med positiv och sportslig stämning.
Vi gratulerar Nilla Bengtsson med Cape Secure Angel’s Kiss som blev Svensk Dobermannvinnare IPO 2017 och som
även tog hem kennel Briska’s vandringspris för bästa spår och Cape Secure Artillery’s vandringspris för bästa
modprov. Vi gratulerar Birgitta Hoflin med Emma Do Zarzallo som tog hem kennel Black Palma’s vandringspris för
bästa lydnad. Vi gratulerar Nilla Bengtsson med Ali som tog hem kennel Grim-Keeper’s vandringspris för bästa skydd.
Vi gratulerar också Helene Christiansen med Grumium Franklin, Fredrik Wennbom med Gråmanns Whiskey och
Maria Alfredsson med Amira Av Goldbite till godkända BH-prov.
2018 inledde Svenska Dobermannklubben Västra LO med en mycket välbesökt träningsträff och ett efterföljande
medlemsmöte i en inomhushall i Skövde. Vi tränade lydnad, nosework, balansträning och de som önskade fick testa
på IPO-skydd med Fredrik Wennbom som figurant. Jättesnällt att du ställde upp Fredrik! Stort tack till alla som
ställde upp; Pierou Hrvatin som ordnade med lokalen, Studiefrämjandet som vi samarbetar med och tack så mycket
Cattis Olofsson för det goda fikat!
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Verksamhetsplan 2018 Svenska Dobermannklubbens Västra Lokalområde
Verksamhetsplan 2018
Vi planerar att genomföra gemensamma träningsträffar i samarbete med Studiefrämjandet på olika platser i
distriktet.
Vi planerar en hjärtscanning med veterinär Lennart Nilsfors den 23 mars 2018 i Trollhättan. Siw Ivarsson hyr ut sin
holterväst för den som vill göra en holterundersökning som läses av hos Alba Medical i USA.
Den 11 augusti och den 1 december planerar Svenska Dobermannklubben Västra LO att arrangera BH- BSL 1, 2, 3 och
IPO 1, 2, 3-prov. Den 1 september 2018 planerar Svenska Dobermannklubben Västra LO att arrangera rasmästerskap
i bruksspår. Eventuellt, om intresset finns och om vi hittar en samarbetspartner, kommer Svenska
Dobermannklubben Västra LO att arrangera ett MH under året.
Om man vill delta i någon av aktiviteterna och/eller känner för att hjälpa till är man hjärtligt välkommen att anmäla
sitt intresse till någon i styrelsen. Med förhoppning om ett trevligt och lyckosamt verksamhetsår!
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Preliminärt bokslut för Svenska Dobermannklubben
Räkenskapsåret 2017
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Budgetförslag 2018 och preliminärt budgetförslag för 2019
Intäkter
Medlemsavgifter
Raskompendie
Annonsintäkter
RM
Riksläger
Avelskonferens
Tävlingsintäkter, RM/MH m.m
Övriga intäker
Jubileum anmälningsavgifter
ZTP September
Promo/profilartiklar
Summa intäkter

Budget 2018 (Jubil.år) Prel budget 2019
65000
65000
0
2000
2000
1500
0
0
40000
40000
0
0
2000
2000
3000
3000
20000
0
7500
0
7000
0
146500
113500

Kostnader
Raskompendium
Tidning inkl porto
Tester stamboksavgift
IDC medlemsavgift
Avelskonferens
Kommitteer / VM
Priser
Hedersmedlemmar
Montrar
Draghundsförbundet
Förbundsavgifter SBK
Holter väst
Konferenser
Års- & medlemsmöten
Riksläger
Förbrukningsmaterial
Resekostnader
Datakommunikation
Porto
Försäkring
Bankkostnader
Medlemsvård (uppvaktning osv.)
50-års Jubileum Show
Stamboksföring 50 år Jubileum
ZTP avgifter
Promo/profilartiklar
Summa kostnader

Prel budget 2018

Beräknat resultat

0
35000
500
2600
4000
6000
2000
2000
3500
1500
5000
6000
1000
200
35000
400
1000
1600
1000
1650
1100
1500
14400
3000
2000
5000
136950

Prel budget 2019
5000
35000
500
2600
4000
6000
2000
2800
3500
1500
5000
2000
1000
200
35000
400
1000
1600
1000
1700
1100
1500
0
0
0
0
109400

9550
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