
 

Verksamhetsberättelse för AiredaleTerrierGillet 2014 
Styrelsen för AiredaleTerrierGillet (ATG) avger härmed sin berättelse för verksamheten 
under perioden 2014-01-01 – 2014-12-31. 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande: Dodo Sandahl 
Sekreterare: Karin Marjamaa 
Kassör: Charlotte Edeen, adjungerad från årsmötet 2014-03-22 till 2014-12-31. 
Ledamöter: Kerstin Edeen, Kerstin Ekegren, Pernilla Ouis. 
Suppleanter: Mia Andersson, Helene Gustafsson. 

Ansvarsområden 
Arbetsutskottet (AU): Dodo Sandahl, Karin Marjamaa, Kerstin Ekegren. 
Avelskommitté (AK): Dodo Sandahl, Kerstin Ekegren, Pernilla Ouis, Karin Marjamaa. 
Hundaktiveringskommittén (HaK): Mia Andersson, Jenny Coldén, Eva Persson, Helene 
Gustafsson. 
Mediakommittén (MK): Dodo Sandahl, Inger Söderlund, Karin Marjamaa. 
Utställningskommittén (UtsK): Dodo Sandahl, Pernilla Ouis, Kerstin Ekegren, Kerstin Edeen, 
Helene Gustafsson. 

Årsmöte 
Årsmöte för ATG hölls den 22 mars 2014 på Scandic Segevång i Malmö. Vi fick lyssna till 
Malin Cedergren, Björkhaga hundskola, som föreläste om hur vi kan motivera våra 
airedaleterrier och om vad den nya tävlingsgrenen Rallymix är för något. Susanne Pelger 
berättade om sin ungdomsbok ”Alvas önskehund” och Pia Lundberg berättade om sitt 
händelserika hundliv. Därefter var det dags för årsmöte med mötesordförande Lennart 
Nordlund. 42 medlemmar närvarade och förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
prisutdelningar till vinstrika hundar delades ATGs eget förtjänsttecken ut för sjätte året i rad. 
Detta förärades i år Kerstin Ekegren.  

Sammanträden 
Under 2014 har styrelsen haft 12 protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande. Det 
konstituerande mötet hölls i samband med årsmötet i Malmö i mars, och ett styrelsemöte hölls 
i Knivsta i april. Övriga möten var telefonmöten. Mellan mötena har telefon och e-postkontakt 
hållits mellan ledamöterna samt AU, där ärenden behandlats som fordrat omedelbar 
handläggning. 

Representation 
ATG har under 2014 deltagit med representanter vid Terrierfullmäktige som hölls 5-6 april, 
vid SKKs avelskonferens 5-6 april och vid SvTeKs avelskonferens 24 oktober. Två ekipage 
representerade klubben vid Terrier-SM i viltspår 14 oktober. Vid Terrierrasklubbarnas årliga 
matchshow i Stockholm deltog ATG med ett lag. Dessutom har styrelsen skickat 
kondoleanser till den stora airedaleprofilen Judith Averis, kennel Saredon, begravning i 
Storbritannien i oktober 2014. 



Medlemsutveckling 
2014-12-31 hade ATG totalt 361 medlemmar, jämfört med 417 stycken året innan. Av dessa 
var 100 familjemedlemmar, 25 valpmedlemmar, 20 utländska medlemmar och 4 
hedersmedlemmar. 

Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet (föregående år). 
Styrelsen gavs inga nya uppdrag av årsmötet 2014.  

Avelskommitté (AK)  
Avelskommittén har bestått av Dodo Sandahl, Pernilla Ouis, Kerstin Ekegren och Karin 
Marjamaa. 
Arbetet med utvärderingen av RAS för 2014 har genomförts och kommer att presenteras i 
tidningen, på hemsidan och i kommande årsbok. Kommittén har haft telefonmöte med Irene 
Berglund angående vår ras HD-status. En enkät om airedaleterrierns fertilitet har skickats till 
alla aktiva airedaleterrieruppfödare och redovisades i ATG-tidningen nr 4. Två representanter 
från avelskommittén deltog i SKKs temautbildning om genetisk variation i april och två 
personer deltog i Terrierklubbens avelskonferens i oktober. En person från avelskommittén 
deltog i SKKs grundkurs för avelsfunktionärer i oktober. Samtliga utbildningar pågick under 
två dagar. Planering av 2015 års airedaleterrierkonferens har påbörjats. 
 
Hundaktiveringskommittén (HaK)  
Bestod av: Eva Persson, Jenny Coldén, Helen Gustavsson, Mia Andersson 
Även i år har kommittén arbetat med att planera och genomföra aktivitetshelgen som i år var 
förlagd i Kyrkekvarn. Den gick av stapeln 26-29/9 och lockade 27 deltagare. Vi hade i år ett 
stort hus helt för oss själva. Inte hotellstandard direkt men hundarna var välkomna överallt 
och det var uppskattat. 
Vi hade tillgång till en inomhushall med konstgräs där vi tränade lydnad, rally och agility. 
Fina spårmarker fanns också till vårt förfogande där det bjöds på både person- och viltspår till 
deltagarna. På lördag eftermiddag fick vi många nyttiga trimtips från Dodo och Ann-Christin. 
På söndagen hade vi vårt klubbmästerskap i lydnad där 9 ekipage deltog i 4 olika klasser (Elit, 
tvåan, ettan & nollan). Årets klubbmästare blev Kerstin Ekegren med Hjalmar (Sandale 
Casanova). GRATTIS! Dömde årets KM gjorde Jenny Coldén.   
I år hade vi två ekipage med till Terrier SM i Viltspår; Susanne Sarezäter med SE VCH 
Jackeroo Vics Magnificant Scot och Kerstin Edeen med SE VCH CIB, Nord UCH Lisjös 
Isak. Bäst lyckades Susanne med en 6:e plats. Grattis! 
Vi har även i år haft vår årliga monter på Hundmässan i Stockholm samt My Dog i Göteborg 
vilka var mycket välbesökta. 

Mediakommittén (MK) 
Kommittén har bestått av Dodo Sandahl, Inger Söderlund och Karin Marjamaa. 
AiredaleTerrierGillets medlemstidning AiredaleTerriern har under 2014 som vanligt kommit 
ut med fyra nummer. 
Upplagan har varit 400 exemplar, 375 exemplar och slutligen två nummer med 300 exemplar. 
Den tryckta upplagan speglar alltid antalet medlemmar. 
Antalet sidor har legat på i genomsnitt 21 sidor, det vill säga nummer 1 2014 var ovanligt 
innehållsrikt och var på 24 sidor, medan de tre följande numren var på 20 sidor var. 
Innehållsmässigt har vi haft en nyhet under året eftersom den budkavle som det beslutades om 
på årsmötet 2014 har börjat fungera och vi har fått bidrag från Eva Ohlsson-K, Eva Persson, 
Linnie Lodestål och Monica Hillsjö, som alla gett intressanta tankar om hundar och särskilt 
airedaleterrier och trevliga inblickar i sina airedaleterrierliv. 
Men det har funnits mycket annat intressant i de fyra numren; rapporter från årsmötet, från 
vår Open Show, om genetisk variation inom hundraser, från avelskonferenser och från 



utställningen i Montgomery. Och så har det förstås varit många bilder på airedaleterrier, som 
viltspårar, som tävlar i bruksklasserna, som ställts ut och som varit på läger av olika slag – 
eller som bara är. 
 
Vi har givit ut AiredaleTerrierGillets årsbok för 30e året. 
 
Nu har vår webbsida www.airedale.nu funnits i drygt tre år i sin nya utformning. 
Vi har ju inget räkneverk på sidan så det är svårt att veta hur många besökare vi har, men det 
har lagts in drygt 200 nyheter under året, nyheter alstrade av medlemmarna och av vår 
webbmaster. Många av dem handlar om utställningsresultat, men också om resultat i alla 
bruksgrenarna. Nyheter alstrade av SKK och Svenska Terrierklubben har också lagts in på vår 
hemsida. Och en hel del annonser om planerade och födda valpar har det blivit och också 
bidrag till bildgalleriet – även om de bidragen kunde vara fler. (Skicka in bilder på era hundar, 
medlemmar!)  
Vår webbsida fyller väl sin uppgift som informationskälla för alla som är intresserade av 
airedaleterrier och airedaleterrieraktiviteter. 
 
AiredaleTerrierGillets facebooksida hade 399 gilla-markeringar den 31 december 2014. Här 
har gjorts inlägg av våra administratörer om olika aktiviteter inom ATG, tävlingsresultat och 
andra händelser med anknytning till rasen. Det har även gjorts flera inlägg av medlemmar och 
andra. 

Utställningskommittén (UtsK)  
Kommittén har bestått av Dodo Sandahl, Pernilla Ouis, Kerstin Ekegren Kerstin Edéen och 
Helene Gustavsson 
Kommitténs viktigaste uppdrag detta år vara att ansvara för utställningen på ATGs årliga 
Open Show. Detta år avhölls den 30 maj i samband med Östsvenska Terrierklubbens 
utställning ”Nordic Terrier Show” i Vilsta utanför Eskilstuna 
Domare på vår utställning var norsk-amerikanske Geir Pedersen. Vädret var verkligen inte det 
bästa med strilande regn mest hela dagen. 34 hundar var anmälda till utställningen varav 1 
valp. När dagen närmade sig sitt slut stod Ch Canis Rocket Fire som slutsegrare. Ägare till 
”Stilton” är Eva Ohlsson-Krawczyk och Tomasz Krawczyk. BIM blev den unga tiken Big 
Lady´s Our Madam Butterfly ägd av Pia von Koch och Pirjo Hjelm,Finland. Dessutom 
tävlades det om Bästa barn med hund som, liksom året dess förinnan vanns av Ada 
Sigfridstad från Norge, samt om Bästa Gubbe med Hund. Domare i båda dessa tävlingar var 
Annika Jormelius. Efter ett flertal delmoment och många glada skratt utsågs tre tävlande till 
gruppvinnare. 
På kvällen samlades alla på områdets restaurang där det dukats upp en buffé. God mat och 
dryck samt trevligt umgänge i glada vänners lag avslutade dagen. 

Aktiviteter 
ATG har lokala aktivitetsgrupper runt om i Sverige som engagerar sig och arbetar på ett 
mycket bra sätt. De anordnar social samvaro, tävlingar, information och utbildning för 
medlemmar och andra intresserade. Under 2014 har en lång rad aktiviteter genomförts, och 
här beskrivs några exempel på dessa: 
 

• Rasmonter på utställningen My Dog i Göteborg i januari och på Stockholm 
Hundmässa i december. 

• Trimdagar i bl.a. Dalarna, Närke/Örebro, Uppland och Blekinge/Småland. 
• Cirkelträffar i Göteborg.  



• Hundpromenader med eller utan olika typer av aktiviteter för hund och ägare. Olika 
hundtrix, kontaktövningar, följsamhet, rallylydnad, viltspår, grillning och fika är 
exempel på vad man gjort. 

• I Stockholmstrakten har våra medlemmar deltagit i ÖsTeKs evenemang. 
• Träningslägervecka med instruktör Britt-Marie Tiderman i Glanshammar. 
• Aktiveringsdagar med spår, rallylydnad och lydnad i Södra. 
• Upplandsgruppen har varit på föreläsning om polishundsarbete tillsammans. 
• I Uppland hjälps de åt med hundpassning inom gruppen. 
• Träningshelg i lydnad med Ditte Andersson i Motala. 
• Deltagande i Terrierrasklubbarnas årliga matchshow i Stockholm. 
• Adventsträff i Västra. 

Övriga aktiviteter 
2014 har 58 airedaleterrier har registrerats hos SKK (jämfört med 88 st. 2013), varav åtta 
importer. 
Under året har airedaleterrier tävlat i såväl bruks, lydnad, rallylydnad, agility, viltspår och 
utställning. Flera airedaleterrier har tävlat i lydnad, varav en i elitklass! I utställningsringarna 
har airedaleterriern även i år varit framgångsrik med bl.a. en BIS-2 och flera gruppvinster och 
–placeringar. Dessutom har vi en airedaleterrier på andraplats på årets lista över bästa 
utställningsterrier! Under 2014 har 4 airedaleterrier tävlat i agility, jämfört med året innan då 
vi inte hade någon. 
Fem airedaleterrier har genomgått BPH, och fyra har genomgått MH, båda siffrorna är en 
nedgång jämfört med föregående år. 20 airedaleterrier har HD-röntgats, också det en nedgång 
jämfört med 2013. 

Årets ”bästa”-listor  
Utställning: C.I.B NORD UCh Canis Rocket Fire - Tomasz Krawczyk och Eva Ohlsson-K 
       BIM: SE UCH Airepatrols A Hazyshade of Winter - Mia Holm 
Allround: C.I.B NORDUCh FIUCh LPI SEVCh Pinto L’Ombra Del Gigante - Åsa 
Vinnerberg och LPIII Zenit von Erikson - Eva Persson 
Lydnad: LPIII Zenit von Erikson – Eva Persson 
Bruks: C.I.B NORDUCh FIUCh LPI SEVCh Pinto L’Ombra Del Gigante – Åsa Vinnerberg 
Viltspår: SEVCh Lisjös Kalle – Ewa Jacobsson 
Agility: Airepatrol’s the only girl for me – Helene Frejborn 
Rallylydnad: Mio Monello Candido – Nina och Lena Sjödell 

Slutord 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla, medlemmar och andra intresserade, som varit 
med och arbetat för vår ras och för AiredaleTerrierGillet på olika sätt under året som gått. Vi 
ber också att få tacka för förtroendet och allt stöd under året. 
 
Örebro 2015-02-21 
 
 
 
………………………….  
Dodo Sandahl, ordförande  
 
 
…………………………   ………………………… 
Pernilla Ouis   Karin Marjamaa 



 
 
…………………………    ………………………… 
Kerstin Edeen   Kerstin Ekegren 
 
 
…………………………    ………………………… 
Mia Andersson (suppleant)  Helene Gustafsson (suppleant) 
 
 


