
 
 

AiredaleTerrierGillet (ATG) 

Nyhetsbrev	  nr	  5,	  gäller	  andra	  halvåret	  av	  2016	  
Vi ber om ursäkt att dessa nyhetsbrev blivit eftersatta, men styrelsen har ombildats och flera 
av styrelsens medlemmar har andra föreningsuppdrag också, så skrivandet har varit 
omfångsrikt under hösten. De flesta är ju ändå välinformerade genom hemsidan och alla 
medlemmar genom AiredaleTerriern. Här kommer i alla fall en sammanfattning av styrelsens 
arbete under andra halvåret. 
16/7 hade styrelsen fysiskt möte hemma hos Karin i Örebro. Det beslöts att Sanna Rosell, 
kennel Beacytan, skulle bjudas in att döma vår Open show på Strömsholm 2017.  
Det beslöts också att ta emot vår medlem Elisabeth Svanes frikostiga erbjudande att ha vår 
aktiveringshelgen 2017 på hennes Klevens gård utanför Karlsborg.  
En slogantävling skulle utlysas, där det vinnande bidraget tänktes lämpligt till en bilstreamer. 
Karin hade tecknat förslag till två Diplom, ett till hundar med nya titlar och ett till hundar som 
uppfyllt de tre RAS (RasspecifikaAvelsStrategier) -relaterade önskemålen; HD-röntgad, 
MH/BPH och utställd/exteriörbeskriven. Vi ansåg ha tillräckligt med profilartiklar en tid 
framöver, efter att paraplyer med loggan och hemsideadressen beställts. Större delen av mötet 
ägnades åt Årets Open show och KM i Lydnad i Röstånga. Speciellt inbjuden var vår 
”festgeneral” Lisbeth Svensson. 
2/8 hade vi att kort avstämningsmöte inför Röstångahelgen. Vi beslutade att köpa in ett stort 
utställnings tält, då förvaringsplats mellan utställningarna ordnats. Ursprungstanken var att 
låna ett stort tält av Sydsvenska Terrierklubben, men detta fungerade inte av olika skäl. 
Röstångahelgen avlöpte fantastiskt väl, tack vare väldigt många hjälpande händer och massor 
av skänkta lotterivinster, som såg till att även ekonomin blomstrade. Styrelsen är oerhört 
tacksamma för alla dessa bidrag och delning av bördor, så att alla hade möjlighet att ta del av 
den festliga stämningen. 
7/9 var det dags för nytt styrelsemöte, med återblick av Röstångahelgen och framåtseende 
med bl.a. årsmötesarrangemang. Tyvärr avsade sig Karin alla uppdrag i styrelsen förutom sin 
plats i avelskommittén, p.g.a. sjukdom. Vi beslöt att flytta upp suppleant Lena till ordinarie 
ledamot och tillförordnad sekreterare. Detta var inte vad Lena tänkt sig, sitt första år i 
styrelsen, men vi andra lovade att ge henne support. 
7 airedaleterrier hade anmält sig till BPH i Stockholmstrakten, men tyvärr var två tvungna att 
lämna återbud, men 5 genomfördes i alla fall.  
2 airedaleterrier deltog i SvTeks KM i viltspår och de placerade sig som 5a och 8a bland 24 
deltagare. 
Ett nytt exteriörkompendium håller på att tas fram inför Domarkonferensen i november 2017. 
Pia Lundberg, Dodo Sandahl och AnnChristin från styrelsen arbetar med det. Efter 
godkännande i högre instanser (SvTek och SKK) så kommer kompendiet att tryckas upp och 
bli möjligt att ta del av för intresserade.  
Både Terrierposten och Hundsport förses kontinuerligt av Kerstin med nyheter om vår ras.  
Som alla medlemmar har märkt, så har vi under detta år lagt extra mycket krut på att ha en 
välfylld klubbtidning, inte minst med en historisk krönika om ATG. Ett tidsödande arbete, 
men också mycket roligt. 



Vardagstrimningskursen som planerades under hösten blev inställd p.g.a. för få anmälningar. 
Vi gör ett nytt försök sista helgen i februari-17. 
Entusiastiska medlemmar har lovat att ställa upp som raspresentatören med hundar både på 
Stockholmsmässan (som när detta skrivs, redan avverkats) och på My Dog i januari. Detta är 
ypperliga tillfällen att marknadsföra vår ras, och i Stockholm var montern välbesökt av flera 
mycket seriöst intresserade, som vi, som var där, hoppas få återknyta kontakten med, som 
nya/nygamla airedaleterrierägare. Det blir en utmaning att återuppta montern i Göteborg, som 
varar i hela fyra dagar, men skam den som ger sig. 
Heléne Jorméus kommer fortsättningsvis att hjälpa Birgitta Andersson att vara rasinformatör 
för ATGs räkning.  
Vi fick in 5 förslag till vår slogantävling och styrelsen utsåg Helene Gustafssons bidrag; 
”Elegant Robust Sportig kamrat, AIREDALETERRIER så klart!” som vinnare och texten har 
nu tryckts upp som streamer, som nu kan köpas.  
Under hösten framställde redaktör Inger en ny almanacka för 2017 med bildbidrag från våra 
medlemmar. Den finns också till försäljning. 
24/10 var det dags för nytt styrelsemöte då vi bl.a. beslöt att försöka arrangera två nya BPH-
tillfällen för airedaleterrier under 2017 (ett är redan bokat till början av maj i Skåne), då vi 
fick så pass bra respons i år.  
Vid flera styrelsemöten under året, har vi använt gratisfunktionen skype för vår 
kommunikation, men den har tyvärr fungerat mindre bra för vissa, så därför har vi beslutat att 
återgå till Phoneras betaltjänst för telefonkonferens. 
Under senaste halvåret har vi försökt att få till en inloggningsfunkton på hemsidan, där 
information kan läggas ut endast för medlemmar. Det ska löna sig att vara medlem i ATG! 
Tyvärr har detta inte lyckats ännu, men vi ska göra ett nytt försök. 
AK-representant Kerstin har deltagit i utbildning både hos SvTek och SKK under hösten, 
vilket också Terttu (av eget intresse) och AnnChristin (för SvTek) gjort. Kerstin, Terttu och 
Susanne har också deltagit i olika slags informationsmöten angående SKKs planerade 
omorganisation. 
29/11 hade vi sista styrelsemötet för året. Arbetet med montrarna är under kontroll. Nu har vi 
summeringen av 2016 kvar i form av verksamhetsberättelser och utvärdering av RAS. Mycket 
planering och arbete väntar också med Årsboken, som har manusstopp den 31/1-17.  
Årsmöteshelgen blir 2017 i Sollentuna den 18-19 mars. Vi kommer att presentera arbetet 
kring revideringen av vårt RAS-dokument. Medverkande utifrån kommer Ken Lundahl (Avel 
och BPH) och Siv Jernhake, Pia Lundberg och Ann-Charlotte Hillberger att vara. De 
sistnämnda ska kåsera om ATGs grundare Stig Ahlberg. 
Vi ser fram emot ett stort deltagarantal, men innan dess hoppas jag många av oss ses på My 
Dog! Tills dess önskar styrelsen Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!  
genom AnnChristin Molin ordf. 


