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I veckan har vi haft styrelsemöte igen. Där rapporterades att våra kommittéer kompletterats 
sedan konstituerande mötet. Jenny Coldén har tackat ja till att fortsätta ännu ett år i 
aktiveringskommittén, och i PR-kommittén får undertecknad sällskap av Helene Jormeus och 
Elisabeth Svane. 
 
Terttu har varit i Finland och deltagit i Finska Airedaleterrierklubbens möte angående 
ögonsjukdomen PRA. De har ännu inga svar på hur sjukdomen nedärvs utan de fortsätter att 
samla in blodprover och ögonlysningsresultat för forskning. De ser gärna att vi 
airedaleterrierägare i Sverige hjälper till med studien genom att ögonlysa våra hundar och 
skicka resultat och blodprov till forskningsteamet i Finland. Mer information om detta finns i 
brevet från Pirjo Hjelm på annan plats på hemsidan, se under Aktuellt. Positivt är att de inte 
hittat några fler fall av PRA. 
 
Rutinerna kring hur vi uppmärksammar våra vinstrikaste hundar på årsmötet har setts över, 
bl.a. har poängberäkningen för årets rallylydnadsairedaleterrier och årets 
viltspårsairedaleterrier justerats, så att de mer liknar motsvarande poängsättningar i övriga 
kennelklubbsorganisationen. Mer ingående information om detta presenteras på annan plats 
på hemsidan, samt i kommande AiredaleTerriern. 
 
Styrelsen vill även passa på att uppmana alla medlemmar att skänka priser till lotterier vid vår 
kommande stora jubileumsutställning och KM i lydnad i Röstånga 6-7 augusti. Vi vill ju att 
den helgen ska bli något extra, så hör av er till Karin (aireforce@telia.com) eller Elisabeth 
(nilsson.i.elisabeth@telia.com) och tala om vad ni kan bidra med! 
 
Kom ihåg att anmäla er till årets airedaleterrierläger i maj! Anmälningstiden går ut 10 april. 
 
Helgen 16-17 april är det terrierfullmäktige och styrelsen har beslutat att skicka dit 
AnnChristin som vår delegat. 
 
1 maj är det BPH i Örkelljunga för airedaleterrier, jag hoppas att många av er har anmält! 
 
Nu är våren här och det är dags att plocka fram friluftskläderna ur garderoben och ge sig ut på 
aktiviteter med våra airedaleterrier. Här har vi haft säsongspremiär för både lydnadskurs och 
spår den här veckan. Och jag kan meddela att det uppskattades! 
 
/Karin Marjamaa, ATGs sekreterare 2016-04-01 

 


