
Verksamhetsberättelse AiredaleTerrierGillet (ATG) 2011  
 
Klubbens styrelse: 
Dodo Sandahl, ordförande  Pernilla Ouis, ledamot 
Lisbeth Svensson, vice ordförande Kerstin Elfner Hedén, suppleant 
Birgitta Andersson, kassör  Mia Andersson, suppleant 
Heléne Jorméus, sekreterare 
 
Medlemmar: 
Klubben har under året 2011 haft totalt 469 enskilda medlemmar varav 93 
familjemedlemmar, sjutton domare och fyra hedersmedlemmar. Det är en liten minskning 
från 2010 med tre medlemmar. 
 
Årsmötet: 
Årsmöte för ATG hölls den 26 mars på Västra Djursjukhuset i Göteborg. Tjugosex 
medlemmar var närvarande och förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
prisutdelningar till vinstrika hundar delades ATG:s eget förtjänsttecken ut för tredje året. 
Detta förärades 2011 Terttu Lardner. Innan årsmötesförhandlingarna fick medlemmarna 
stifta bekantskap med Klara Zimmergren, dels som “Klara” dels som ”hundcoachen Görel” 
från tv-serien Mia och Klara. 
 
Beträffande ekonomin hänvisas till den ekonomiska rapporten vid årsmötet. 
 
Sammanträden: 
Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. Mellan sammanträdena har 
telefon och e-postkontakt hållits mellan ledamöterna samt AU (Dodo Sandahl, Lisbeth 
Svensson och Birgitta Andersson), där skrivelser eller ärenden behandlats som fordrat 
omedelbar handläggning. 
 
Terrierfullmäktige: 
En TF-helg hölls 9-10 april med ordförandekonferens på lördagen och avelskonferens och 
terrierfullmäktige på söndagen. Fullmäktigemötet avbröts dock och återupptogs den 28 maj. 
ATG representerades av Dodo Sandahl vid båda tillfällena. 
 
Aktiviteter / Kurser: 
ATG har under året haft aktivitetsgrupper runt om i Sverige. Grupperna engagerar sig lokalt 
och arbetar på ett mycket bra sätt för att anordna och arrangera social samvaro, tävlingar, 
information och utbildningar för medlemmar och andra intresserade. Under ett år sker därför 
en lång rad aktiviteter och det som beskrivs nedan är endast exempel på vad som 
genomförts under 2011. 
 

• Året startade med rasmonter på fyradagarsutställningen My Dog i Göteborg i januari. 
• Prova på Agility, en populär aktivitet runt om i landet 
• Flera trim/hundvårdsdagar har genomförts, bland annat i Dalarna, Närke, Skåne och 

Blekinge 
• Cirkelträffar ”prata hund” i Göteborg. 
• Hundpromenader med aktiviteter för såväl hund som ägare har genomförts i 

Göteborg, Sörmland, Dalarna, Närke, Uppsala och i Skåne. 
• Kontaktövningar, nosarbete, följsamhet, sökarbete och spårövningar är exempel på 

vad som föregår det avslutande fikat/korvgrillning på promenaderna i de olika 
landsdelarna 

• Deltagande på Östeks årliga matchshow i juni 
• PR promenader med hund i Göteborgsområdet och i Uppsala 

 



 
• Advents-och glöggpromenader i Dalarna och Göteborg 
• Året avslutades med rasmonter på Hundmässan 2011 i Stockholm. 

 
Avelskommittén 
Avelskommittén har bestått av Dodo Sandahl, Kerstin Hedén, Pernilla Ouis och Ulla-Britt 
Gylefors. Ulla-Britt Gylefors valde att lämna avelskommittén i september. 
Utvärdering av RAS för 2010 har genomförts. Denna presenterades i tidningen 
AiredaleTerriern och på hemsidan. 
Tyngdpunkten för arbetet under året har åter legat på revideringen av RAS-dokumentet. 
Efter en omarbetning har nu version två inlämnats till SKK för godkännande. 
Planerna på att prova exteriörbedömning för att ge airedaleterrierägare ett enklare sätt att få 
sin hund exteriörbedömd och förhoppningsvis få ett bredare avelsmaterial ligger kvar och 
kommer förhoppningsvis igång under 2012. 
Under 2011 konstaterades ett fåtal fall av vad som misstänks vara Renal dysplasi (tidigare 
kallad PNP). Avelskommittén har startat ett projekt för att samla in information om 
sjukdomen. Uppfödare med misstänkta fall av Renal dysplasi ombeds skicka sina 
obduktionsprotokoll för hunden. Förfrågan om ytterligare information har skickats till 
Airedaleterrier Club of America. 
 
Hundaktiveringskommittén 
Bestod av Eva Persson, Jenny Coldén, Wanja Perelä-Forsén och Mia Andersson.  
 
Hundaktiveringskommitténs stora arbete under året är att planera och förbereda för 
aktivitetshelgen som under åren blivit en uppskattad tradition. I år var den förlagd till 
Mölntorps Gård i Sörmland 29 april – 1maj. Helgen lockade 25-talet deltagare som under 
dagarna kunde prova på agilty, person-och viltspårträning, lydnad och den relativt nya 
sporten rallylydnad. Dagarna bjöd på bra men kallt väder så infravärmen kändes bra då det 
var dags för grillning vid tälten på kvällarna. Helgen avslutades på söndagen med en liten 
lydnadstävling. 
I samband med OpenShow på Ultuna i Uppsala den 6 augusti hölls klubbmästerskap i 
lydnad. Tio hundar kom till start (varav två irländska terrier), det var två starter i klass 0, fem 
starter i klass I och två starter i klass II och en start i klass III. Klubbmästare i år blev SUch 
Lovestorm´s On Loan med matte Kerstin Ekegren. Domare för dagen var Jan Ledin från 
Enköping som tyckte det var en mycket trevlig tillställning. 
 
Mediakommittén 
Kommittén har under året bestått av Inger Söderlund, Carina Eldsäter, Dodo Sandahl och 
Lisbeth Svensson  
 
Under året har AiredaleTerriern utkommit med fyra nummer, två på våren och två på hösten. 
Två av numren var på tjugo sidor, ett nummer på 17 sidor och ett nummer var på hela 28 
sidor. Inger Söderlund har varit redaktör för tidningen och kunnat fylla den med intressant 
material tack vare bidrag från aktivitetsgrupperna och andra medlemmar. Dodo Sandahl är 
ansvarig utgivare. 
I AiredaleTerrierGillets regi har en årsbok producerats. I den presenteras bland annat 2010 
års framgångsrika airedaleterriers i utställningsringen, på lydnadsplanen och i skogen. 
Vidare finns nyregistreringar, utvärdering av RAS och annonser från flertalet uppfödare. Nytt 
för året var att en årsboksgrupp bildades som bestod av Inger Söderlund (huvudansvarig och 
redaktör), Tertuu Lardner (statistik), Börje Gustafson (annons och bilder) och Lisbeth 
Svensson som sammanhållande. Årsboksgruppen kunde med viss stolthet presentera 
årsboken redan på årsmötet i Göteborg i mars.  
En almanacka med foton tagna av medlemmar har tryckts upp till försäljning. 
 



ATG:s webbplats är en viktig kanal för information till hundintresserad allmänhet och för 
kommunikation med medlemmarna i ATG. 15 juni 2011 lanserades AiredaleTerrierGillets nya 
hemsida på www.airedale.nu med Inger Söderlund som ny webmaster. Lanseringen 
föregicks av några månaders intensivt arbete med design av sidan, som Inger stod för, och 
själva snickeriet, som hon fick hjälp med av webbdesignern Michael Hansson, Falun. Det var 
också ett omfattande arbete med att överföra sidor från den gamla hemsidan till den nya. 
Webbplatsen består idag av 78 sidor, bestående av förstasidans elva flikar och dessa flikars 
undersidor.  

Webbplatsen har inget räkneverk, så antalet besökare går inte att beräkna. Men till och med 
16 januari har inlägg från medlemmar, styrelsen och annat genererat 109 nyheter. Då är inte 
förändringar på själva förstasidan inräknade. 

Ett annat sätt att räkna aktivitet är att räkna bilder i det bildarkiv som innehåller 
medlemmarnas egna inskickade bilder. De är 16 januari 30 stycken. Vi har också fått in små 
filmer. Webbplatsen har flera uppskattade bildgallerier. 

På sidan ligger också betalda annonser. 

 
Utställningskommittén 
Bestod av Lisbeth Svensson, Dodo Sandahl och Birgitta Andersson.  
 
En av kommitténs viktigaste uppgifter var att ansvara för utställningen på ATG: s årliga Open 
Show. Årets upplaga gick av stapeln den 6 augusti på Ultuna SLU, Uppsala och i år var 
förväntningarna lite extra då AiredaleTerrierGillet firade 45-årsjubileum som rasklubb.  
Arbetet påbörjades för tre år sedan då det knöts band med den nystartade aktivitetsgruppen i 
Uppsala. Uppsala gruppen med Christian Holmbäck och Kristina Simonsson i spetsen hade 
på föredömligt sätt förberett helgen och Kristina hade kontaktat media som resulterade i att 
lokal tv var på plats och det skrevs om utställningen i flera tidningar. Årets domare var den 
välkända Sverigevännen Mavis Lodge som under många år följt airedaleterrierns utveckling i 
Sverige med stort intresse.  
Ett trettiotal anmälda hundar från valpklass till veteran passerade Mavis kritiska ögon. Lilla 
Kråkhults Snöflinga slog sina syskon och vann valpklassen och 14-årige Antonelli vann 
veteranklassen i ensamt majestät. Lyckliga Aino Zetterström tog hem vinsten i tuff 
konkurrens i juniorklassen med sin Lisjös Vera. 
Med stor kunskap om vår ras såg sedan domaren till slut dagens vinnare i charmiga 
”Masha”, SE UCh FIV-10 Quick Fly Mary Marvel , ägare Dodo Sandahl och BIM-hund blev 
”Ture” SE Ch Nord UCh Lovestorm´s On Loan, ägare Kerstin Ekegren som tidigare under 
dagen tilldelats årets Klubbmästartitel i lydnad. 
Efter en lång härlig dag i strålande väder samlades ett femtiotal gäster i Ultunas matsal för 
att fira 45-årsjubileumsmiddag. Efter mycket god mat och dryck, underhållning av 
”göteborgsgänget” och en underbar tårta, bakad av Kristina och dekorerad med Karolinas 
marsipanairedales, var  ännu en lyckad dag i Gillets regi i hamn.  
 
Årets vinstrikaste hundar 
Utställning: SE UCh DK UCh FIV-10 NORDV-11 Quick Fly Mary Marvel – Dodo Sandahl, 
Knivsta 
BIM: SE UCh DK UCh Klofkulla´s Incredible – Angelica Andersson, Löddeköpinge 
Allround: C.I.B FI UCH Nord UCh LPI Canis Peacock – Eva Persson, Växjö 
Lydnad: C.I.B FI UCH Nord UCh LPI Canis Peacock – Eva Person, Växjö, SE Ch NO Ch 
Lovestorm´s On Loan – Kerstin Ekegren, Stockholm och C.I.B Nord Ch FI CH LPI SE VCh 
Pinto L’Ombra Del Gigante – Åsa Vinnerberg, Norrköping. 
Bruks: Frizzy Top Tarras – Kenneth Ahlvik, Falun.  
Viltspår: Lisjös Isak – Kerstin Edéen, Surahammar 
Agility: Nord UCh Pinto Get The Party Started – Pia Wahlström, Hässelby 
Rallylydnad: Mio Monello Candido – Göran Sjödell, Mölndal 



 

Övriga aktiviteter 
 
 

• ATG har under året sålt boken Terriernas Kung och almanackor med 
Airedaleterriermotiv.  

• På Östsvenska Terrierklubbens årsmöte i februari deltog ATG med två hundar i 
terrierturneringen och” Masha” SE UCH DK UCH FIV-10 NORDV-11 Quick Fly Mary 
Marvel stod tillslut som BIS-vinnare 

• Rasklubben kan glädjas åt att en airedaleterrier, Rabbens Keen Observer, har 
utbildats och blivit godkänd inom försvaret och tjänstgör som hemvärnshund  

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar och andra intresserade som gjort insatser för 
AiredaleTerrierGillet under året. Vi ber också att få tacka för förtroendet och allt stöd under 
det gångna året. 
 
Linköping 2012-03-04 
 
 
 
____________________________   
Dodo Sandahl 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Lisbeth Svensson   Heléne Jorméus 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Birgitta Andersson   Pernilla Ouis  
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Kerstin Elfner Hedén   Mia Andersson 


