
 

Verksamhetsberättelse för AiredaleTerrierGillet 2015 
Styrelsen för AiredaleTerrierGillet (ATG) avger härmed sin berättelse för verksamheten 
under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31. 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande: AnnChristin Molin 
Sekreterare: Karin Marjamaa 
Kassör: Hans Svensson, adjungerad 
Ledamöter: Kerstin Edeen, Kerstin Ekegren, Terttu Lardner. 
Suppleanter: Helene Gustafsson, Susanne Sarezäter. 

Ansvarsområden 
Arbetsutskottet (AU): AnnChristin Molin, Karin Marjamaa, Hans Svensson. 
Avelskommitté (AK): Kerstin Edeen, Kerstin Ekegren, Karin Marjamaa, Dodo Sandahl. 
Hundaktiveringskommittén (HaK): Mia Andersson, Jenny Coldén, Eva Persson, Helene 
Gustafsson, Susanne Sarezäter. 
Mediakommittén (MK): Terttu Lardner, Inger Söderlund, Karin Marjamaa, Helene 
Gustafsson. 
Utställningskommittén (UtsK): Kerstin Ekegren, Terttu Lardner, Helene Gustafsson, 
AnnChristin Molin. 
Kompendiekommittén (KoK): Dodo Sandahl, Pia Lundberg, AnnChristin Molin. 

Årsmöte 
Årsmöte för ATG hölls den 21 februari 2015 på Sannakroa utanför Örebro. Vi fick lyssna till 
Dodo Sandahl, som berättade för oss om sitt liv med airedaleterrier. Därefter var det dags för 
årsmöte. 16 medlemmar närvarade och förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
prisutdelningar till vinstrika hundar delades ATGs eget förtjänsttecken ut för sjunde året i rad. 
Detta förärades i år Dodo Sandahl.  

Sammanträden 
Under 2015 har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande. Det 
konstituerande mötet hölls i samband med årsmötet i Örebro i februari, och ett styrelsemöte 
hölls på Ekerö 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 2015 deltagit med representanter vid Terrierfullmäktige som hölls 18-19 april, 
vid SKKs temautbildning för avelsfunktionärer i mars och forskningsseminarium samt 
avelskonferens 21-22 november, vid SvTeKs avelskonferens 15 november och vid workshop 
med Brenda Bonnet från Dog Wellnet. Två ekipage representerade klubben vid Terrier-SM i 
viltspår 5 september. Vid Terrierrasklubbarnas årliga matchshow i Stockholm deltog ATG 
med ett lag.  

Medlemsutveckling 
2015-12-31 hade ATG totalt 408 medlemmar, jämfört med 361 stycken året innan. Av dessa 
var 250 fullbetalande medlemmar (härav 8 utländska), 111 var familjemedlemmar (härav 2 
utländska), 43 valpmedlemmar (härav 4 utländska) och 4 hedersmedlemmar. 



Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet (föregående år). 
Styrelsen gavs i uppdrag av årsmötet 2015 att trycka upp visitkort som kan delas ut på t.ex. de 
lokala aktiviteterna och i andra sammanhang när det dyker upp människor som är intresserade 
av vår ras. Sådana visitkort är nu upptryckta och finns hos flera aktiva i våra olika 
aktivitetsgrupper. 
Förslag uppkom även om att göra en almanacka med historiska bilder för jubileumsåret 2016. 
Detta är gjort och vår jubileumsalmanacka trycktes i 125 exemplar. 
Ett annat förslag från årsmötet var att viss information på vår hemsida ska vara åtkomlig 
endast för medlemmar. Detta är under arbete och kommer att testas inom kort. 
På årsmötet 2015 diskuterades möjligheten att inkludera årsboken som nr. 1 av tidskriften 
AiredaleTerriern, årsmötet ställde sig positivt till detta under förutsättning att tillräckligt med 
exemplar trycks upp av årsboken så att det går att sälja även till andra intresserade. Styrelsen 
har nu tagit fram en kostnadskalkyl för detta. 

Avelskommitté (AK)  
Avelskommittén har bestått av Dodo Sandahl, Kerstin Edeen, Kerstin Ekegren och Karin 
Marjamaa. 
Arbetet med utvärderingen av RAS för 2015 har genomförts och kommer att presenteras i 
tidningen, på hemsidan och i kommande årsbok.  Fertilitetsenkäten för år 2013 och 2014 
sammanställdes och presenterades på airedaleterrierkonferensen i oktober. Där föreläste 
agronom Irene Berglund om ”Avel i små populationer” och veterinär Eva Hertil talade över 
ämnet ”Moral och hälsa”. På konferensen presenterade avelskommittén statistik över vår ras 
höftledsstatistik samt statistik över rasens MH och BPH.  
 
Två representanter från avelskommittén deltog i SKKs två-dagars temautbildning om 
”Utvärdering av RAS och centrala hälsoprogram” i mars och en person deltog i 
Terrierklubbens endags avelsseminarium i november. Ämnena som togs upp där var 
”Uppfödarens målbilder och prioriteringar, populationsgenetik och avel i små populationer” 
samt ”Hud- och öronproblem”. En person från avelskommittén deltog i work-shop hos SKK 
med veterinär Brenda Bonnett om ”Dog Well Net” en vardagkväll i september, Två personer 
från avelskommittén deltog i SKKs/Agrias forskningsseminarium resp. SKKs avelskonferens 
”Avel för funktion” som hölls en helg i november .  
 
Hundaktiveringskommittén (HaK)  
Kommittén har bestått av Eva Persson, Jenny Coldén, Helene Gustafsson, Mia Andersson och 
Susanne Sarezäter. 
 
Kommittén har arbetat med att planera och genomföra aktivitetshelgen som i år var förlagd i 
Olofström den 25 – 27 september och lockade 21 deltagare. Boendet var förlagt vid Halens 
camping och stugbys vandrarhem och camping. 
 
Vi hade tillgång till Olofströms Brukshundklubb, där vi prövade på och tränade lydnad, 
rallylydnad och agility. Spårmarker fanns till vårt förfogande där det bjöds på både person- 
och viltspår till deltagarna. På lördag eftermiddagen fick de som önskade hjälp med trimning 
av Petra Stenkula. 
 
På söndagen hade vi vårt klubbmästerskap i lydnad där tio ekipage deltog i fyra olika klasser 
(Elit, tvåan, ettan och nollan). Domare vid årets klubbmästerskap var Ari Koronen, 
Olofströms BK. Årets klubbmästare blev Eva Persson med RLD N & F &A LPIII Zenit von 
Eriksson.  



Susanne Sarezäter med SE VCH Jackeroo Vics Magnificant Scot och Ewa Jacobsson med 
SE VCH Lisjö's Kalle deltog vid årets Terrier SM i Viltspår. Bäst lyckades Susanne med en 
10:e plats.  
Vi har även i år haft vår årliga monter på Hundmässan i Stockholm som var mycket 
välbesökt. Tyvärr fanns inte resurser för att bemanna rasmonter på My Dog i Göteborg, så 
alternativet blev att delta i Svenska Terrierklubbens monter. 
Under hösten 2015 har arbete pågått med att hitta en lokalisation för ATG:s 
airedaleterrierläger 2016.  
Regelbundna möten har hållits per telefon under arbetets gång. 

Mediakommittén (MK) 
Kommittén har bestått av Helene Gustafsson, Terttu Lardner, Karin Marjamaa och Inger 
Söderlund. 
 
AiredaleTerriern har som vanligt kommit ut med fyra nummer under 2015, två på våren och 
två på hösten. De fyra numren har varit fylliga och haft ett sidantal på nr: 1, 28 sidor, nr: 2, 24 
sidor, nr: 3 och nr: 4, 28 sidor var, vilket ger ett genomsnitt på 27 sidor, och det är fler än 
2014. 
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 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 118 
undersidor som innehåller allt möjligt från styrelseprotokoll till olika resultat för arbetande 
airedaleterrier och födda valpar, både här i Sverige och i våra grannländer. 
Sedan sidan lanserades våren 2011 har minst 895 nyheter presenterats på sidan. 
Vi har givit ut AiredaleTerrierGillets årsbok för 31:a året. 
 
AiredaleTerrierGillets facebooksida hade 462 gilla-markeringar den 31 december 2015. 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. 

Utställningskommittén (UtsK)  
Kommittén har bestått av Terttu Lardner, Ann-Christin Molin, Kerstin Ekegren och Helene 
Gustafsson. 
 
Kommitténs viktigaste uppdrag detta år vara att ansvara för utställningen på ATGs årliga 
Open Show. Detta år avhölls den 28 juni i samband med Södra Älvsborgs Kennelklubbs 
utställning i Borås. Domare på vår utställning var Petra Stenkula, kennel Klofkulla. Tjugosju 
(27) hundar var anmälda till utställningen varav två valpar och fyra kom-som-du-är-hundar.  
 
När utställningen närmade sig sitt slut stod Ch. Katusha Sandale from Ospern som 
slutsegrare. Ägare till vinnaren är Dodo Sandahl och Gunilla Pastarus. BIM blev Big Lady´s  
October Noble ägd av Terttu Lardner och Dodo Sandahl. Dessutom tävlades det om Bästa 
barn med hund (domare Kerstin Edeén) samt om Bästa Gubbe med Hund (domare Dodo 
Sandahl). Kvällen dessförinnan samlades de flesta av utställarna på en grillrestaurang inne i 
centrala Borås och avnjöt en god middag och trevlig samvaro. 
 
Under våren anordnades klubbens första exteriörbeskrivning. Sju airedaleterrier 
detaljbeskrevs av Dodo Sandahl och AnnChristin Molin i Örebro. 



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 2015 har flera aktiviteter genomförts, och här 
beskrivs några exempel på dessa: 
 

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

• Trimdag i Uppland. 
• Hundpromenader med olika typer av aktiviteter för hund och ägare. Olika hundtrix, 

kontaktövningar, följsamhet, rallylydnad, hundparcour, 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. 
• Träningshelg i lydnad med Ditte Andersson i Motala. 
• Deltagande i Terrierrasklubbarnas årliga matchshow i Stockholm. 
• Spårträff i Västra. 
• Adventsträff i Västra. 

Övriga händelser 
2015 har 50 airedaleterrier registrerats hos SKK (jämfört med 58 st. 2014), varav fem 
importer. 
Under året har airedaleterrier tävlat i såväl bruks, lydnad, rallylydnad, agility, viltspår och 
utställning.  
Under året har 6 hundar deltagit på på BPH, vilket är en hund mer än 2014. 3 hundar har 
deltagit på MH, vilket är en hund mindre än året dessförinnan. 28 airedaleterrier har HD-
röntgats, vilket är åtta fler än 2014. 

Årets ”bästa”-listor  
Utställning: NORD UCH NORD V-15 SE JV-13 Katusha Sandale From Ospern – Dodo 
Sandahl och Gunilla Pastarus 
BIM: DK o SE UCH Pinto Cross Country – Pia och Stefan Lundberg 
Allround: RLD N & F & A LPIII Zenit von Erikson - Eva Persson 
Lydnad: RLD N & F & A LPIII Zenit von Erikson – Eva Persson 
Bruks: Frizzy Top Tarras - Kenneth Ahlvik 
Viltspår: SEVCH Jackeroo Vics Magnificant Scot - Susanne Sarezäter 
Agility: RLD N & F & A LPIII Zenit von Erikson – Eva Persson 
Rallylydnad: RLD N & F & A LPIII Zenit von Erikson – Eva Persson 

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. 
 
Linköping 2016-02-28 
 
 
 
………………………….  
AnnChristin Molin, ordförande  
 



 
…………………………   ………………………… 
Terttu Lardner   Karin Marjamaa 
 
 
…………………………    ………………………… 
Kerstin Edeen   Kerstin Ekegren 
 
 
…………………………    ………………………… 
Helene Gustafsson (suppleant)  Susanne Sarezäter (suppleant) 
 
 


