
 

Verksamhetsberättelse för AiredaleTerrierGillet 2016 
Styrelsen för AiredaleTerrierGillet (ATG) avger härmed sin berättelse för verksamheten 
under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31. 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande: AnnChristin Molin 
Sekreterare: Karin Marjamaa till 7/9, därefter Lena Lindblom 
Kassör: Hans Svensson 
Ledamöter: Kerstin Ekegren, Terttu Lardner. 
Suppleanter: Lena Lindblom (till 7/9), Susanne Sarezäter. 

Ansvarsområden 

Arbetsutskottet (AU): AnnChristin Molin, Karin Marjamaa, Hans Svensson, till 7/9. 
Arbetsutskottet (AU): efter 7/9. AnnChristin Molin, Lena Lindblom, Hans Svensson. 
Avelskommittén (AK): Kerstin Ekegren, Karin Marjamaa, Dodo Sandahl. 
Hundaktiveringskommittén (HaK): Susanne Sarezäter, Lena Lindblom, Eva Persson, första 
halvåret även Jenny Coldén. 
Mediakommittén (MK): Karin Marjamaa, Terttu Lardner, Inger Söderlund, AnnChristin 
Molin. Efter 7/9 avgick Karin Marjamaa, därefter blev AnnChristin Molin sammankallande. 
Utställningskommittén (UK): Kerstin Ekegren, Terttu Lardner, Lena Lindblom, AnnChristin 
Molin. 
Kompendiekommittén (KoK): AnnChristin Molin, Dodo Sandahl, Pia Lundberg. 
PR-kommittén (PRK): Karin Marjamaa, Heléne Jorméus och Elisabeth Svane.7/9 ersattes 
Karin Marjamaa av Lena Lindblom. 

Årsmöte 
Årsmöte för ATG hölls den 28 februari 2016 på Scandic Linköping Väst. Dagen innan fick vi 
lyssna till etolog Per Jensen, som berättade för oss om sin och andras forskning under 
rubriken ”Hundens inre liv”. Därefter var det dags för en intervju med Maureen Klerell. Som 
avslutning på denna intervju tillkännagav vår ordförande att Maureen Klerell utnämnts till 
hedersmedlem i ATG. På söndagen hölls årsmötet. 19 medlemmar närvarade och förutom 
sedvanliga årsmötesförhandlingar delades priser ut till vinstrika hundar. 

Sammanträden 
Under 2016 har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande. Det 
konstituerande mötet hölls i samband med årsmötet i Linköping i februari, och ett fysiskt 
styrelsemöte hölls i Örebro i juli. 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 2016 deltagit med representanter vid Terrierfullmäktige som hölls 16-17 april. 
Flera styrelsemedlemmar har vid olika tillfällen bevistat informationsträffar angående SKKs 
omorganisationsförslag.  



Medlemsutveckling 
2016-12-31 hade ATG totalt 423 medlemmar, jämfört med 408 stycken året innan. Av dessa 
var 265 fullbetalande medlemmar (härav 7 utländska), 115 var familjemedlemmar (härav 4 
utländska), 38 valpmedlemmar (härav 5 utländska) och 5 hedersmedlemmar. 

Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet (föregående år). 
Årsmötet 2016 önskade att ATG skulle ordna fler trimkurser. Det gavs tillfälle att få 
triminstruktioner för de som var intresserade på lägret i Gammelkroppa. Det anordnades en 
endagskurs i utställningstrimning den 2 juli i Stockholm. En kurs i vardagstrimning 
utannonserades, också i Stockholm den 10-11 september, men denna blev tyvärr inställd 
p.g.a. för få anmälningar. De lokala aktivitetsträffarna har också sysslat med trimning, 
speciellt i Dalarna och i Uppsalagruppen. 
Vi har fortsatt arbeta med att viss information på vår hemsida ska vara åtkomlig endast för 
medlemmar. Tyvärr har vi stött på tekniska problem, som vi försöker lösa. 
På årsmötet 2016 diskuterades åter möjligheten att inkludera årsboken som nr. 1 av tidskriften 
AiredaleTerriern. Årsmötet ställde sig inte lika positivt till detta längre, så projektet är vilande 
tills vidare. 
En medlem hade skickat ett brev till årsmötet med önskemål om bättre efterlevnad av de 
kriterier vi har i RAS, speciellt vad det gäller avelsdjuren. Förutom vad som beskrivs under 
Avelskommittén så har styrelsen beslutat, att som uppmuntran till de som gjort alla tre RAS-
kriterierna med sin hund, dela ut ett diplom till dessa på årsmötet. 
 
Ekonomi 
 
Verksamhet kräver pengar. Föreningen har under åren etablerat en god ekonomi. Detta har 
givit oss möjlighet att satsa extra under jubileumsåret 2016. Sålunda beslutade årsmötet 2016 
om en underbalanserad budget. Denna har nästan på kronan infriats. Under 2017 planeras 
ytterligare satsningar, vilket kommer till uttryck i det budgetförslag som årsmötet 2017 har att 
ta ställning till. Motiven till att även för 2017 underbalansera budgeten är att slutföra 
pågående projekt och att ge medlemmarna valuta för sitt medlemskap när nu resurser finns. 
För närmare detaljer i siffror hänvisas till budgetuppföljning 2016 och budgetförslag 2017, 
vilka finns i handlingarna till årsmötet 2017. 
 
Avelskommitté (AK)  
Avelskommittén har bestått av Kerstin Ekegren, Karin Marjamaa och Dodo Sandahl. 
 
Arbetet med utvärderingen av RAS för 2016 har genomförts och kommer att presenteras i 
tidningen, på hemsidan och i kommande årsbok. Utifrån beslut på Airedaleterrierkonferensen 
2015 skickade AK ut brev till samtliga ägare av airedaleterrier som fyllde två år under året 
med uppmaning till deras ägare att låta höftledsröntga sina hundar samt att låta dem genomgå 
BPH, allt i syfte att bl.a. få en klarare bild av hur vår ras höftledsstatus resp. mentalitet ter sig. 
Antalet hundar som genomgick BPH ökade glädjande nog stort (en ökning från sex hundar 
2015 till 20 hundar 2016). Bidragande till detta var också troligtvis att ATG lät boka två 
testtillfällen bara för airedaleterrier under året, ett i Örkelljunga och ett i Nacka/Stockholm. 2 
hundar har deltagit på MH, vilket är en hund mindre än året dessförinnan. 23 airedaleterrier 
har HD-röntgats, vilket är fem färre än 2014. 
Från Finland kom information om att flera fall av PRA upptäckts hos airedaleterrier. AK har 
hållit sig uppdaterade om detta och uppmanade alla ägare till airedaleterrier i Sverige att bidra 
med blodprov och ögonlysning för den pågående finska forskningen om sjukdomen hos just 
vår ras.  
En person från AK deltog i Svenska Terrierklubbens avelskonferens i Stockholm i oktober. 
Ämnena var två -”Arv och miljö - avel för komplexa egenskaper” som föredrogs av 



husdjursagronom Katja Nilsson från SLU samt ”Ögats struktur och funktion har ett nära 
samarbete”. Föredragshållare här var professor Kristina Narfström, som bl.a. talade om PRA.  
Även vid Svenska Kennelklubbens två-dagars avelskonferens i november deltog en 
representant från AK. Ämnet var här ”Hjälp! Vår ras har drabbats av…. Vad ska vi göra?” en 
genomgång av hur en avelskommitté (och styrelse) bör arbeta när en hundras drabbats av en 
ny förmodat ärftlig åkomma. 
 
Hundaktiveringskommittén (HaK)  
Hundaktiveringskommittén har bestått av Jenny Coldén, Lena Lindblom, Eva Persson och 
Susanne Sarezäter. Telefonmöte och mailkontakter har hållits under året. Jenny Coldén 
beslutade i augusti 2016, att inte längre vara med i hundaktiveringskommittén. 
 
Kommittén har arbetat under föregående år och under året med att planera och genomföra 
ATG:s årliga aktiveringshelg. I år förlagd i Värmland, Gammalkroppa Skogsskola och 
Konferens den 13-15 maj. Vi firade lite extra i samband med ATG:s 50 års jubileum.  
Tjugotre deltagare, även från Danmark och Norge och 26 airedaleterrier fanns med på lägret. 
Filipstads Tidning gjorde ett reportage om oss som publicerades den 17 maj.   
 
Under lördagen pågick skogsarbete med både personspår, viltspår, sök samt kontaktövningar. 
Susanne S, Jenny C och Eva P handledde deltagarna i olika spåraktiviteter. Spårmarkerna 
fanns till vårt förfogande utan kostnad genom Skogsskolan i nära anslutning till boendet.   
Airedaleterriergillet bjöd alla deltagare på champagne, innan det förtärdes en mycket god 
trerättersmiddag under lördagkväll. Gammalkroppa Skogsskola och Konferens stod för 
mycket god mat och bra service samt bra och hundvänligt boende.  Söndagen fortsatte med 
nosework med instruktör Marie Bankhed och aktiviteter fritt val, såsom personspår, viltspår 
och trimning samt lydnadsträning på närliggande gräsplan. Alla deltagare på lägret fick en 
mugg med ATG:s jubileumslogga i present.  Hundarna fick var sitt tuggben och en 
bollkastare. Bollkastarna skänktes av Helene Gustafsson. 
Under hösten har arbete pågått med att hitta en lokalisation och planering av aktiviteter på 
ATG:s airedaleterrierläger 2017. Resultatet blev hos Elisabeth Svane i Karlsborg. 
 
Ewa Jacobsson kvalade in både Lisjös Morgan och Lisjös Kalle till årets Terrier SM i Viltspår 
i Skåne den 3 september. Bäst lyckades Morgan med en 5:e plats, och Kalle blev 8:a av de 24 
ekipagen. 
 
Kompendiekommittén 
Kommittén har bestått av Pia Lundberg, AnnChristin Molin och Dodo Sandahl.                     
 
På uppdrag av SvTeks Domarkonferenskommittén, tillsatte ATGs styrelse en kommitté, som 
ska arbeta med att ta fram ett reviderat kompendium inför SvTeks Domarkonferens (exteriör) 
24-25 november 2017, då airedaleterrier är en av konferensraserna (25 nov.) Denna kommitté 
är alltså bara temporär och arbetar efter ett tidsschema, som fastställts av SvTek vid TF 19 
april 2015, fram till konferensen 2017. SvTeks kontaktperson för just vår ras är Mats 
Lindborg. 
Under året har Kompendiets arbetats fram, med layouthjälp av Mats Lindborg. Det ligger vid 
årsskiftet på SKKs bord för godkännande. Bildspelet är nästan klart. Kommittén har haft ett 
flertal kontakter med Dan Ericsson, som ska föredra rasen på konferensen. 

Mediakommittén (MK) 
Kommittén har bestått av Terttu Lardner, Karin Marjamaa (till 7/9), AnnChristin Molin och 
Inger Söderlund. 
 



AiredaleTerriern har som vanligt kommit ut med fyra nummer under 2016, två på våren och 
två på hösten. De fyra numren har varit extra fylliga p.g.a. ATGs 50 års jubileum och haft ett 
sidantal på nr: 1, 44 sidor, nr: 2, 40 sidor, nr: 3, 44 sidor och nr: 4, 36 sidor, vilket ger ett 
genomsnitt på 41 sidor, och det är betydligt fler än 2015. Mycket beror detta på att styrelsen 
beslutade att skriva en historik över ATGs 50 år, uppdelad på 4 avsnitt.  
AiredaleTerriern har som vanligt layoutats av Inger Söderlund, men bidragen i tidningen har 
kommit från flera håll. Spridningen av skribenter har ökat sedan vi införde den fortsatt 
populära Budkaveln, där olika medlemmar avlöser varandra och berättar trevligt om sina 
hundliv med airedaleterrier. 
 
Vår webbplats, www.airedale.nu, sköts också av Inger Söderlund. Eftersom vi saknar statistik 
på antalet besökare på sidan, kan lite annan statistik vara intressant. Webbsidan består av 136 
undersidor som innehåller allt möjligt från styrelseprotokoll/nyheter till olika resultat för både 
utställda och arbetande airedaleterrier, dessutom födda valpar, både här i Sverige och i våra 
grannländer. 
Sedan sidan lanserades våren 2011 har minst 1040 nyheter presenterats på sidan. 
Vi har givit ut AiredaleTerrierGillets årsbok för 32:a året. 
 
AiredaleTerrierGillets facebooksida hade cirka 530 gillamarkeringar den 31 december 2016. 
Här har gjorts inlägg av våra administratörer om olika aktiviteter inom ATG, tävlingsresultat 
och andra händelser med anknytning till rasen. Det har även gjorts inlägg av medlemmar och 
andra 
Media kommittén har också tagit fram en Almanacka för 2017 med bildbidrag av ATGs 
medlemmar. 
 
PR-kommittén 
 
Kommittén har bestått av Heléne Jorméus, Karin Marjamaa till den 7/9, därefter Lena 
Lindblom, och Elisabeth Svane. 
  
Den nytillsatta kommitténs främsta uppgift är att marknadsföra vår ras, framförallt ute i 
samhället, då registreringssiffrorna blivit oroväckande låga. Behovet av kommittén uppkom 
bl.a. då de aktiva i västra området (efter väldigt många år med lyckade resultat) inte kunde få 
ihop tillräckligt många aktiva för ett deltagande med rasmonter på My Dog i januari. Detta 
har kommittén lagt ner sin huvudsakliga energi på, under 2016, att få till stånd kommande år. 
En slogantävling utlystes i Airedaleterriern, och det vinnande bidraget ”Elegant, Robust, 
Sportig kamrat-AIREDALETERIER så klart!” trycktes upp som bilstreamer. 
Rasmontern på Stockholmsmässan genomfördes på sedvanligt positivt sätt. 
 

Utställningskommittén (UtsK)  
Kommittén har bestått av Kerstin Ekegren, Terttu Lardner, Lena Lindblom, och AnnChristin 
Molin.  

Kommitténs huvudsakliga uppdrag detta år var att ansvara för jubileumsutställningen på 
ATGs Open Show. Utställningen avhölls den 6 augusti i Röstånga i Skåne. Domare på vår 
utställning var Pia Lundberg, kennel Pinto. 40 airedaleterrier deltog, inklusive fyra valpar och 
två kom-som-du-är-hundar. När utställningen var slut stod Ch Jokyl It´s My Party som 
slutsegrare. Ägare till vinnaren är AnnChristin Molin. BIM blev norske Ch Rabbens 
Quarterback, ägd av Halvor Sigfridstad. Dessutom tävlades det om Bästa barn med hund och 
Bästa Gubbe med hund (båda klasserna dömdes av Elisabeth Svane). Direkt efter 
bedömningens slut samlades alla närvarande personer för mingel med tilltugg i ringens mitt 
och samtidigt skedde lottdragningen med en otrolig mängd skänkta priser. På kvällen 



anordnades en jubileumsmiddag på Röstånga Gästgivargård, där ca 60 personer deltog under 
trevlig samvaro. Dagen efter deltog nio airedaleterrier i klubbmästerskapet i lydnad som 
dömdes av Ewa Jacobsson. Slutlig segrare blev Zenit von Erikson, ägd av Eva Persson. 
Dessutom deltog tre hundar i informella lydnadsklass 0.                                                       
Som domare till Open show 2017 har inbjudits Sanna Rosell, England. 

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 2016 har flera aktiviteter genomförts, och här 
beskrivs några exempel på dessa: 
 

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

• I norr har man startat en FB-grupp; Airedales i Norra Sverige, för att lättare hitta  
• varandra. 
•  I Uppland träffas man varje månad. Förutom ovanstående hjälps man åt med trimning 

och spårläggning. Nose-work-kurs har anordnats. 
• I Stockholmstrakten har våra medlemmar deltagit i ÖsTeKs evenemang. 
• I Västmanland är man aktiv, som ovan. Likaså i Väst och Syd. 

Övriga händelser 
2016 har 63 airedaleterrier registrerats hos SKK (jämfört med 50 st. 2015), varav sju 
importer. 
Under året har airedaleterrier tävlat i såväl bruks, lydnad, rallylydnad, agility, viltspår och 
utställning.   

Årets ”bästa”-listor  
Utställning: NORD UCH SE V-16 Art Direkt Airedale Bodyguard – Gulli & Åke Sandin & 
Bert Hunt 
BIM: SE UCH Jokyl It´s My Party – AnnChristin Molin 
Allround: RLD N & F & A & M LPIII Zenit v Erikson - Eva Persson 
Lydnad: RLD N & F & A & M LPIII Dante v Erikson – Eva Persson 
Bruks: Chablis v Erikson – Kristin Löken, 
            RLD N & F & A & M LPIII Dante v Eriksson – Eva Persson och  
            RLD N & F & A & M LPIII Zenit v Erikson - Eva Persson 
Viltspår: SEVCH Lisjös Morgan – Ewa Jacobsson 
Agility: Coastguards Karybdis – Carina Eldsäter 
Rallylydnad: RLD N & F & A & M LPIII Zenit v Erikson – Eva Persson 

Slutord 
Styrelsen vill framföra ett varmt och innerligt tack till alla, medlemmar och andra 
intresserade, som varit med och arbetat för vår ras och för AiredaleTerrierGillet, speciellt 
under detta jubileumsår, så att det blev något alldeles extra att minnas. Vi ber också att få 
tacka för förtroendet och allt stöd under året. 
 
 
 
 
 
 



 
Sollentuna 2017-03-19 
 
 
 
 
 
………………………….  
AnnChristin Molin, ordförande  
	  
	  
…………………………   ………………………… 
Terttu Lardner   Karin Marjamaa (till 7/9) 
	  
	  
…………………………    ………………………… 
Hans Svensson   Kerstin Ekegren 
	  
	  
…………………………    ………………………… 
Lena Lindblom (suppleant)  Susanne Sarezäter (suppleant) 
(ordinarie från 7/9) 
	  
 


