AiredaleTerrierGillet
De första 50 åren

Airedaleterrierdans i Röstånga 2016. Foto: Reidar Förre-Larsen.

En historik över klubbens verksamhet, sammanställd och författad av Kerstin Ekegren
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AiredaleTerrierGillet 50 år – del 1
Då klubbtidningen AiredaleTerriern ju
utkommer med fyra nummer per år har
styrelsen beslutat att försöka skriva
ihop ATG:s historia fördelat på dessa
nummer.
Detta är ett särtryck av dessa fyra delar. Första delen behandlar åren 1966
t o m 1977. Svårigheten med att skriva om just den tidsperioden är att det
är så få kvarvarande aktiva från de
åren och att dokument och utskick
från den tiden inte längre finns tillgängliga.
Från 20-årsjubileet
Texten baseras därför på den historik
som undertecknad skrev till Gillets
20-årsjubileum 1986 och som dessvärre i huvudsak behandlar dåvarande ATG/Östras verksamhet.
Från 1980 finns dock klubbtidningen att använda som källa och från
1983 dessutom årsböckerna, så uppgifterna blir mer och mer fullödiga ju
längre fram i tidsperioden vi kommer.
Först rikstäckande
När ATG bildades var klubben naturligtvis rikstäckande men när sedan de
”nya” Gillena kom till, så blev de, av
någon outgrundlig anledning, inte lokalavdelningar under en huvudstyrelse utan de verkade som självständiga
klubbar med egna styrelser men med
likalydande stadgar och det ursprungliga ATG förvandlades till ”ATG/Östra”.
De fyra Gillena turades om att, två
år i taget, fungera som huvudstyrelse
– ett något otympligt förfarande men
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det fungerade i många år.
Nåväl – vid ett sammanträde i
Stockholm 21 april 1966 bildades
ATG men inte förrän under hösten
samma år stadfästes namnet till just
AiredaleTerrierGillet.
Beslut hos Stig Ahlberg
Beslutet att bilda en rasklubb för airedaleterrier togs dessförinnan vid
ett möte hemma hos Stig Ahlberg på
Rilanda gård utanför Rimbo och där
bildades en interimstyrelse.
På den tiden fick inte rasklubbar
heta något som slutade på just ”klubben”, detta för att inte sammanblanda dem med specialklubbar (i vårt fall
Svenska terrierklubben). Denna regel är borttagen sedan många år men
man kan se att många av de äldsta
rasklubbarna har ganska fantasifulla
namn, för att undvika ordet ”klubb”
t. ex. westiealliansen, skottefederationen, borderterriersällskapet osv. Och
klubben för airedaleterrier fick alltså
namnet AiredaleTerrierGillet.
Stig Ahlberg berättade vid något
tillfälle att han fick det skämtsamma
förslaget att förkortningen borde vara
ATP, i likhet med den då aktuella Pensionsformen – Allmän Tilläggs Pension – och klubben kunde då förslagsvis heta AiredaleTerrierPatrasket!
Namnkunnig styrelse
Den styrelse som bildades 1966 innehöll i sanning namnkunniga personer. Där fanns som ordförande Stig
Ahlberg (kennel Ragtime, sedermera
innehavare av Hamiltonplaketten och
hedersmedlem i ATG), som sekrete-

En avslappnad Stig Ahlberg med sina egenuppfödda Ch Ragtime Top Secret, till vänster, och Ch
Ragtime Topgallant till höger. Foto: Andreas

rare och skattmästare Ulla Timander
(kennel Memphis), Gudrun Jansson
(kennel Roederich – Hamiltonplakettör och hedersmedlem i ATG), Pia
Rudenholt (senare mer känd med efternamnet Lundberg, kennel Pinto
– sedermera Hamiltonplakettör och
hedersmedlem i ATG), och Barbro
Söderberg (kennel Redline). Revisorer
var Per Franzén (ägare av flera framgångsrika utställningshundar) och
Carl-Olof Jungefeldt (kennel Jungfältet – Hamiltonplakettör).
35 personer första året
Under första året bestod Gillet av
35 personer. I samband med Terrierklubbens utställning i Stockholm
i december hölls en klubbafton där
den välkände engelske airedaleterrierhandlern och domaren Bert Southgate

besvarade frågor och demonstrerade
trimningsdetaljer.
Gunnel Lindberg (kennel Coastguard, och ATG:s nu äldsta hedersmedlem) författade en stencilerad
skrift ”Till en nybliven airedaleägare”
som bl a distribuerades av uppfödarna vid valpleverans och som levererades till medlemmarna.
Många aktiviteter
1967 hade ATG en träff i Stockholm
där Carin Lindhé (kennel Mountebank, Hamiltonplakettör och sedermera ATG:s första hedersmedlem)
visade film och kåserade om en resa
som hunddomare i Afrika
1968 var det film- och bildvisning
vid årsmötet presenterat av Stig Ahlberg. Ett klubbmärke började utarbetas i form av ett airedaleterrierhuAiredaleTerrierGillet 3

vud (samma som vi använder än idag)
skulpterat av Richardis Sörvik (kennel Roederich – rasens pionjär). En
klubbafton med temat lydnadsdressyr
hölls under ledning av Hugo Dahlbeck och Cecilia Holmstedt.
Seger i klubbmatch
1969 höll den berömde handlern och
domaren Joe Cartledge ett föredrag
efter årsmötesförhandlingarna bl a
om sina år med den fantastiskt vinstrike Ch Riverina Tweedsbairn (bl a
BIS på Cruftsutställningen och Årets
Hund av alla raser i England – dessutom är han omslagsbild på almanackan som gavs ut inför 50-årsjubileet).
En klubbmatch mot Westiealliansen
hölls och airedaleterrierna vann.
1970 hölls det två föredrag. AnneMarie Hammarlund talade om utfodring av hundar och terrierdomaren
Margot Lindgren talade över ämnet ”terrier i England”. Klubbmärket
blev klart.
Vinst igen
1971 hölls det likaså två föredrag
med bilder från engelska airedaleterrierbedömningar. En klubbmatch mot
Borderterriersällskapet genomfördes
och airedaleterrierlaget vann.
1972 var det så återigen klubbmatch – denna gång mot cairnterrierklubben och återigen så vann airedaleterrierna. ATG började dela ut pris
till årets vinstrikaste utställningsairedaleterrier. Ch Ragtime Topgallant
(ägd och uppfödd av Stig Ahlberg)
blev den förste mottagaren av priset.
1973 anordnade ATG en klubbträff
med hundar, där pälsvård, utställningsträning och pick-nick ingick. En
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Stig Ahlberg med sin favorit GB och SE UCh
Drakenhall Dinah.

ny informationsbroschyr utarbetades
av Elisabeth Persson (kennel Rubrica). Titeln Årets Airedaleterrier gick
detta år till Ch Bengal Mogul (ägd av
Ingela Nilsson, kennel Gay Gordon –
sedermera Hamiltonplakettör och hedersmedlem i ATG).
Mini-show
1974 visade Carin och Gösta Lindhé hundfilmer efter årsmötet. ATG
deltog i en hundträff med rådgivning
på Täby Galopp anordnat av SKK/
Stockholm. En klubbträff avhölls med
hundpsykologen Anders Hallgren. I
november hölls en ”mini-show” för
valpar och icke-utställda hundar. Titeln Årets Airedaleterrier tillföll Ch
Ragtime Applejack (ägd och uppfödd
av Stig Ahlberg)
1975 berättades det om airedaleter-

rier i Japan i samband med årsmötet.
I november höll ATG en ”nybörjarutställning för två- och fyrbenta”. 37
airedaleterrier dömdes av Lars Adeheimer och Ch Ragtime Tabasco (ägd
och uppfödd av Stig Ahlberg) blev
BIS. Årets airedaleterrier blev dock
Ch Tanwood Not In A Million (uppfödd av AnnChristin Molin och ägd
av Ingela Nilsson)
Dubbelt jubileumsår
1976 var ett jubileumsår – airedaleterriern fyllde 100 år som godkänd
hundras och ATG fyllde 10 år. Gillet
skickade ut en jubileumspresent till de
162 medlemmarna – ett airedaleterriervykort tecknat av Disa Kjällman.
Två trimkurser hölls under ledning av
Maureen Klerell (kennel Copperstone
och ATG:s senaste hedersmedlem). En
”annorlunda-utställning” hölls i november, kallad ”Airedaleterrier 100”.
Ingela Nilsson dömde 28 hundar (+
sex stycken i en championparad utom
tävlan). BIS blev Ragtime Vanilla

(uppfödd av Stig Ahlberg och ägd av
Ann Ulfsdotter). Årets airedaleterrier blev Ch Kresent Token (ägd av
Ingela Nilsson) och årets Bäst–i–motsatt-kön (ett nytt pris skänkt av Maureen Klerell) blev Ch Pinto Polyglott
(uppfödd och ägd av Pia Lundberg).
Ett tiotal medlemmar åkte på gruppresa till England och airedaleterrierns
100-årsjubileum där Ch Drakehall
Dinah (ägd av Stig Ahlberg) blev BIS!
48 airedaleterrier i match-show
1977 hölls en match-show mot kerry
blue terrier-klubben som airedaleterrierna dessvärre förlorade. Det hölls
en handlingskurs och en inofficiell utställning för Kari Järvinen dömde 48
airedaleterrier och där Aikaa (ägare och uppfödare okänd) blev BIS.
Årets airedaleterrier blev Ch Darinkum Scene Stealer (ägd av AnnChristin Molin och Sonija Johansson, kennel Malmängen och hedersmedlem
i ATG). Tyvärr saknas uppgifter om
årets BIM.

AiredaleTerrierGillet 50 år – del 2
Förra delen behandlade åren 1966
t o m 1977 och denna del kommer att
behandla åren 1978 t o m 1989.
De hundar och personer som omnämndes i förra avsnittet fick en liten
”minipresentation”. Dessa kommer
inte att upprepas i denna del, utan vi
hänvisar tillbaka till det förra avsnittet.
75 airedaleterrier ställdes ut
1978 hade Östra ATG sin allra första

Open Show i Farsta i Stockholm. 75
(!) airedaleterrier dömdes där av Pat
Crome (kennel Tintara) som fann sin
vinnare i Ch Darinkum Scene Stealer.
Bästa tik blev Ch Tanwood Not in A
Million (ägd av Ingela Nilsson). Scene
Stealer blev liksom året dessförinnan
årets vinstrikaste airedaleterrier och
årets BIM vanns av Ch Derranser Adventuress (ägd av Maureen Klerell).
En match-show mellan airedaleterrier, cairnterrier och kerry blueterrier
avhölls och airedaleterrierna vann.
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Stig Ahlberg dömer på Montgomery i USA 1978, vilket han berättade om på ett årsmöte. Peter
Green visar Ch Turith Adonis.

Dessutom avhölls en dressyrkurs bara
för airedaleterrier under ledning av
Christina Lundin (kennel Space) och
Siv Molinder.

bete och karaktär” där diskussionen
utmynnade i att man var enig om att
dagens airedaleterrier var i vekaste laget.

Sydsvenska ATG
Sydsvenska ATG hade 48 medlemmar
1978 under ledning av ordförande
Bengt Adamsson (kennel Redfire). De
hade ett klubbmästerskap i exteriör
och lydnad där Coastguards Young
and Pretty (ägd av Gunnel Lindberg
och Susanne Sparre) vann BIS och Ch
Bunny Boy blev BIM. Bästa lydnadshund blev Ch Ragtime Scotch Chief
(ägd av Gunnel Lindberg). Gillet hade
en klubbafton med tema ”Avelsar-

Fortsatta triumfer
1979 fortsatte Ch Darinkum Scene Stealer (”James”) sitt triumftåg i
utställningsringarna och blev årets
vinstrikaste utställningsairedaleterrier liksom BIS-vinnare på ATG/Östras Open Show som avhölls i Rotebro
och dömdes av Olive Jackson (kennel
Jokyl). Bästa tik där och likaså årets
vinstrikaste tik blev Ch Gay Gordons
Own Celebrity (ägd av Ingela Nilsson).
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På ATG/Ös årsmöte höll skotteuppfödaren Siv Jernhake ett föredrag om
hunduppfödning i England och Stig
Ahlberg berättade om sina erfarenheter av att döma airedaleterrier i USA.
En klubbmatch avhölls detta år mot
hela åtta andra terrierrasklubbar och
airedaleterrierna vann återigen. På
hösten detta år anordnades en gemensam hundpromenad.
Karaktärsprov
Sydsvenska ATG gjorde en uppföljning av förra årets klubbträff om
”avelsarbete och karaktär” – det
ordnades ett karaktärsprov av elva airedaleterrier under ledning av Svenska Brukshundsklubben, tre hundar
blev godkända fullt ut och en blev
godkänd, med reservation för att den
ansågs skottberörd.
Friskvård
Dessutom hann Gillet under året med
söndagspromenader, lätta lydnadsträningar och en klubbträff med föredrag om ”friskvård hos hund”. Vid
årsmötet hölls en tävling i ”airedalekunskap” som vanns av Liselotte Andersson.
Klubbmästerskap i exteriör och lydnad hölls tillsammans med Sydöstra
ATG där Ann Rodhe dömde. BIS blev
Coastguards Young and Pretty och
bästa hanhund Ch Coastguards Zinbad (ägd av Inger Persson). Bästa lydnadshund blev Ch Gay Gordons One
Million Calliber (ägd av Liselotte Andersson).
Ett nytt gille
Detta år bildades ett nytt Gille – Sydöstra ATG – vars upptagningsområ-

de skulle vara Blekinge och Småland.
Från starten fanns där 30 medlemmar
och till ordförande valdes Gunnel
Lindberg. Under året hann de med en
”bingo-promenad” och en tävlingsdag där Coastguards Duncan (ägd av
Tommy Åkesson) vann både exteriöroch lydnadsklassen, samt en trim- och
handlerträff.
Västra Gillet leddes av Ann Ulfsdotter (kennel Gingerbred) men tyvärr
saknas uppgifter om deras verksamhet under året.
Hundfotografering
1980 innehöll ATG/Östras årsmöte
ett föredrag med den berömde hundfotografen Åke Wintzell samt en utställning av airedaleterrierfotografier.
Östra ATG instiftade hedersmedlemskap och den första personen att
erhålla den utmärkelsen blev Carin
Lindhé.
På ATG/Ö:s Open Show i Rotebro
som dömdes av Hans Lehtinen deltog 47 airedaleterrier och BIS blev Ch
Ragtime Sassafras (ägd av Stig Ahlberg). Bästa tik blev Ch Gay Gordons
Own Celebrity.
”James” blev återigen årets vinstrikaste airedaleterrier men tyvärr saknas uppgift om vem som blev årets
vinstrikaste tik. På terrierklubbarnas
årliga match-show kom airedaleterrierna på andra plats.
Nytt utseende
Medlemsbladet, som fram till dess varit några stencilerade ihophäftade A4papper fick nu ett nytt fräschare utseende i A5-format och med klargult
omslag med Gillets logga på. Första
redaktör var Ulla-Britt Gylefors (kenAiredaleTerrierGillet 7

James: Int o Nord UCh Nord V-78-79 Darinkum Scene Stealer. Fortfarande Skandinaviens
vinstrikaste airedaleterrier och hittills ensam om att ha blivit Årets utställningsairedaleterrier fem
gånger.

nel Red Aire). Tidningen utkom två
gånger om året men därutöver kunde
de olika Gillena skicka ut ”nyhetsblad” när de ansåg det befogat.
Västra Gillet ordnade ett flertal
hundpromenader och en trimkurs.

för domaren Gunnel Lindberg) och
i lydnad (där Coastguards Zeppelin (ägd av Kerstin Elfner (numera
Hedén, kennel Airedynamic) vann).
Dessutom ordnade de en lydnadskurs
samt en klubbafton om trimning.

Trimkurs i sydost
Sydöstra Gillet anordnade en trimkurs, en klubbträff med karaktärstest
och spårträning och ett klubbmästerskap, med Carin Slättne som domare. Där blev Ch Gay Gordons One
Million Calliber BIS och Coastguards
Young and Pretty blev BIM. Bästa
lydnadshund blev Coastguards Duncan.
Sydsvenska ATG ordnade ett klubbmästerskap i exteriör (där Ch Gay
Gordons One Million Calliber vann

51 airedaleterrier i ringen
1981 utdelades inget pris för årets
vinstrikaste airedaleterrier pga ”tekniskt fel” vid Östra Gillets utställning
i Rotebro. Där blev dock Ch Gay
Gordon’s Own Celebrity BIS och hennes kullbror Ch Gay Gordons One
Million Calliber BIM. Dömde gjorde
Joe Cartledge som hade 51 airedaleterrier att gå igenom. På terrierrasklubbarnas match-show kom airedaleterrierlaget på andra plats. På
årsmötet visades en film om airedale-

8 AiredaleTerrierGillet

terriern som brukshund.
Västra Gillet fick en ny ordförande
– Lars Palmblad (kennel Palmis). Vid
årsmötet anordnades en tävling i att
teckna airedaleterrier. Gillet anordnade detta sin allra första egna utställning med Stig Ahlberg som domare.
Vann gjorde Tanwood Not in a Million (ägd av Ingela Nilsson) och bästa
hanhund blev Ch Gay Gordons Jazz
Around the Clock (ägd av Irene Ottermark och Ingela Nilsson). På hösten anordnades två hundpromenader
och en klubbträff med hundpsykologen Anders Hallgren.
Trimkurser
Sydöstra Gillet anordnad två trimkurser samt en familjedag med bl a
tipspromenad och hinderbana för
både folk och fä. Klubbutställningen lockade 40 deltagare för domaren
Ann Rodhe som fann sin vinnare i Ch
Jokyl Walkie Talkie (ägd av Gunnel
Lindberg och Susanne Sparre). Bästa
lydnadshund blev Ch Gay Gordons
One Million Calliber. På hösten avhölls ett klubbmästerskap med Barbro Eklund som domare. BIS blev
Coastguards Go Ahead (ägd av Gunnel Lindberg/Susanne Sparre).
Uppgift om BIM saknas. Bästa lydnadshund blev Cassandra (ägare
Christina Bergendorff).
Ny ordförande i syd
Sydsvenska ATG fick en ny ordförande – Bo Elfner (kennel Airedynamic) och under året anordnade de
pälsvårdskurs, handlingskurs och en
klubbträff med ett föredrag om hundsjukdomar av länsveterinären. Klubbmästerskapet i både exteriör och lyd-

nad vanns av Ch Gay Gordons One
Million Calliber.
1982 blev Ch Ragtime Sassafras
årets vinstrikaste airedaleterrier och
Ch Gay Gordons Blinking Beauty
(ägd av Per Ek, kennel Thunder) årets
vinstrikaste tik. Ett nytt årsbästapris
började utdelas; till årets vinstrikaste
lydnadsairedaleterrier. Första mottagare av detta pris var LP Ivanhoe Iasa
(ägd av Kerstin Ekegren). På terrierrasklubbarnas matchshow kom airedaleterrierna från Östra Gillet på
tredje plats detta år.
Mavis Lodge (kennel Mynair) dömde 61 airedaleterrier på ATG/Ö:s
Open Show, (som fr o m detta år även
innehöll lydnadstävlingar) och hon
fann sina vinnare i Ch Ragtime Sassafras (BIS) och finska Ch Big Ladys
Wildflower (ägd av Raili och Harri
Broms).
Terriernas kung
På årsmötet berättade Stig Ahlberg
om arbetet med sin bok om airedaleterrier ”Terriernas kung” som utkom
detta år. En trimkurs hölls på våren i Stockholm under ledning av Pia
Lundberg och Sonija Johansson.
Klubbtidningen fick en ny redaktör
– Sonja Nilsson – som under många
år gladde oss läsare med underfundiga kåserier om sin airedaleterrier
Robban.
Familjedag i sydost
Sydöstra ATG anordnade en familjedag. På deras Open Show dömde Lars
Adeheimer som fann sin vinnare i Ch
Jokyl Walkie Talkie. Bästa tik blev Ch
Coastguards Heather (ägd av Staffan Erlandsson). Klubbmästerskapet i
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terrier mäktat med därefter). Årets
BIM-titel tilldelades Ch Gay Gordons
Bee in My Bonnet. Årets lydnadsairedaleterrier blev även detta år LP Ivanhoe Iasa.
På årsmötet i Östra Gillet visades
video från årets Cruftsutställning och
ytterligare en trimkurs under våren
leddes av Pia Lundberg och Sonija Johansson. Dessutom höll de i en trimkurs i Karlskoga senare under året.
Judith Averis (kennel Saredon)
dömde årets Open Show där ”James”
triumferade och där Ch Jokyl Fancy
That (ägd av Gunilla Pastarus, kennel
Tiggus) blev BIM.

LP Ivanhoe Iasa, som blev den allra första
vinnaren av Årets Lydnadsairedaleterrier 1982
och som upprepade segern 1983, tillsammans
med Kerstin Ekegren.

september lockade 39 airedaleterrier
och där dömde Ulla Peterzéns.
BIS blev Ch Jokyl WalkieTalkie.
Uppgift om BIM saknas, men bästa
lydnadshund blev Aspic (ägd av Göran Dellheden). En trimkurs hann de
också med.
Västra Gillet anordnade sin Open
Show i Åsa, med Birgitta Hasselgren
som domare. BIS blev Ch Gay Gordons Bee in My Bonnet (ägd av Ingela
Nilsson) och BIM Gay Gordons Bang
Up the Banner (ägd av Annika Sigfridsson).
James igen
1983 blev ”James” återigen årets
vinstrikaste airedaleterrier (för femte
gången, vilket ingen annan airedale10 AiredaleTerrierGillet

Uppfödarträff
En uppfödarträff hölls detta år, där
det bl a diskuterades ”typ och kvalitet” på våra hundar, temperament,
höftledsdysplasi, valpdödlighet och
fertilitet.
Sydsvenska ATG fick en ny ordförande – Liselotte Andersson – på årsmötet där även hundfotografen Åke
Wintzell var på plats och kåserade
om resor och fotograferande jorden
runt.
Sydöstra ATG lockade 34 airedaleterrier till sin Open Show där ”James” vann och Ch Pinto Something
Stupid (ägd av Pia och Stefan Lundberg) blev BIM. Bästa lydnadshund
blev William (ägd av Assar Andersson).
En separat lydnadstävling hann de
också med i början på året och den
vanns av Coastguards Great Love
(ägd av Lotta Streijffert, kennel Lovestorm). En trimkurs anordnades på
våren under ledning av AnnChristin
Molin.

Västra Gillet anordnade Open
Show med Carl Gunnar Stafberg som
domare och med 27 deltagande hundar. BIS blev Ch Gay Gordons Bee in
My Bonnet och BIM Ch Mynair Vintage Class (ägd av Maureen Klerell)
1984 blev Ch Jokyl Hot Lips, (ägd
av Dodo Sandahl, kennel Sandale)
årets vinstrikaste utställningsairedaleterrier. Årets BIM blev Ch Mynair
Vintage Class och bästa lydnadsairedaleterrier blev ryskfödde NikkoVlasj (ägd av Marie Lundholm).
70 hundar i ringen
På Östra Gillets Open Show dömde Ernest Sharpe (kennel Drakehall)
och han hade 70 airedaleterrier att
bedöma. Vann gjorde Ch Jokyl Hot
Lips och BIM blev Ch Jokyl Top Hat
N´ Tails (ägd av Gunnel Lindberg
och Susanne Sparre). På matchshowen mellan de olika terrierrasklubbarna kom airedaleterrierlaget trea.
Två trimkurser hölls av Pia Lundberg
och Sonija Johansson och en lydnadsrespektive spårkurs under ledning av
Christina Lundin och Christer Sörbom. Dessutom ordnades en hundpromenad.
Första årsboken
Detta år kom den allra första årsboken på hela 72 sidor. Den gavs ut helt
privat de allra första åren och eldsjälarna bakom den var Ingela Nilsson,
Ann Kilsund (kennel Extravagant)
och Ann Ulfsdotter. Årsboken innehöll statistisk fakta om vår ras för
1983, bild och stamtavla på alla nya
champion, referat från uppfödarträffen, nekrologer över några mycket
vinstrika hundar (både svenska och

Boken Terriernas Kung av Stig Ahlberg utkom
för första gången 1982, men finns idag i
nytryck och går att beställa från Gillet.

utländska), rapporter från de olika
Gillena och många kennelannonser.
Ny ordförande
ATG/Västra fick en ny ordförande –
Ragna Eriksson – och de anordnade
en Open Show med Maureen Klerell
som domare. Av de 25 anmälda hundarna avgick Ch Gay Gordons Bee in
My Bonnet som vinnare. Bästa hanhund blev Gay Gordons Top Hat and
All (ägd av Ingela Nilsson och Ragna
Eriksson). På hösten anordnades en
trimkurs. De ordnade ett föredrag i
hundpsykologi med hundpsykologen Mickie Gustavsson, spårträning,
trimträff och handlerkurs detta år.
ATG/Sydost hade trimkurs med
Dodo Sandahl som lärare. En stor
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gruppresa med ett tjugotal deltagare, många med hundar, åkte på en
gemensam buss- och båttur till den
stora airedaleterrierutställningen i
Helsingfors på våren – ytterligare
medlemmar anslöt i Stockholm.
Klubbens egna Open Show vanns
av Ch Ragtime Fernando (ägd av
Margita Kronström). Bästa tik blev
Coastguards Rambling Rose (ägd av
Kajsa Bobeck-Petersson, kennel Fireweed).
Klubbmästerskapet dömdes av Ann
Rodhe som fann sin vinnare i Jokyl
Foxy Lady (ägare Gunnel Lindberg).
BIM blev Ch Jokyl Top Hat N´ Tails.
Klubbmästare i lydnad blev Coastguards Walk On (ägd av Ann Louise
Peterson).
Skottfasta på mentaltest
På hösten anordnades en mentaltest
där alla 15 deltagande airedaleterrier
visade sig vara skottfasta. I november kom Stig Ahlberg till klubbträffen och berättade om sitt airedaleterrierliv.
Sydsvenska ATG avhöll ett klubbmästerskap i maj där Coastguards
Trot Along (ägare Göran Johansson)
vann bästa exteriör och Thunders
Ferryman (ägare Ulla Fagerlund, kennel Ferryman) blev klubbmästare. Liselotte Andersson höll i en trimkurs.
1985 blev Ch Jokyl Top Hat N´
Tails årets vinstrikaste airedaleterrier
och Ch Gay Gordons Thanks A Million (ägd av Ingela Nilsson) årets BIM.
Fiddlers Cassiopeja (ägd av Monica
Gustafsson) blev årets vinstrikaste
lydnadsairedaleterrier.
Allessandra Livraghi (kennel Ginger) dömde 71 hundar på ATG/Östras
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Open Show och vann gjorde Ch Jokyl Top Hat N´ Tails med Ch Ragtime Astoria (ägd av Stig Ahlberg) som
BIM. Även detta år höll Pia Lundberg
och Sonija Johansson två trimkurser.
En hundpromenad anordnades där
Christina Lundin höll i en skyddshundsuppvisning med sin airedaleterrier Just-a-Promise, liksom en Luciaträff där video från årets Open Show
visades.
Ny ordförande i söder
Vid årsmötet i Sydsvenska ATG fick
man en ny ordförande – Irene Krell
– och där föreläste även hundpsykologen Renée Sjöberg. Dessutom anordnade man en trimkurs under året
och man anordnade sin Open Show
i Alnarpsparken. Domare var Bengt
Adamsson och 51 airedaleterrier deltog. Vann gjorde Ch Jokyl Top Hat
N´ Tails med Thunders Fame (ägare
Per Ek) som BIM.
Sydöstra ATG hade trimkurs under ledning av Pia Lundberg och Sonija Johansson. Gillet hade även lydnadskurs och handlingskurs samt
anordnade en gemensam bussresa
till utställningen i Moss. Klubbmästerskapet dömdes av Vivian Ahlberg
som ansåg att Ch Jokyl Top Hat N’
Tails var vackrast. Till bästa tik utsågs Coastguards Kiss Me Quick (ägd
av Ewa Swanberg).
Veterinärkväll
Västra Gillet hade en veterinärkväll
och en trimkurs under ledning av Ann
Ulfsdotter. Deras Open Show lockade
32 deltagande hundar och vann gjorde Ch Gay Gordons Bee in My Bonnet. Dömde gjorde Alf Andersson.

Årsboken började fr o m detta år
även presentera årets certvinnare.
1986 utsågs Ch Jokyl Top Hat N’
Tails till årets utställningshund. Vinstrikaste tik blev Ch Sandale Some Like
It Hot (ägd av Åse Clausen). Till årets
vinstrikaste lydnadsairedaleterrier utsågs Rabben’s Ona (ägd av Eva-Lotta
Lovén).
Gillet 20 år!
Östra Gillet startade sitt verksamhetsår direkt med två trimkurser, som
vanligt under ledning av Pia Lundberg och Sonija Johansson. Vid årsmötet berättade Carin Lindhé om
sina sextio år som airedaleterrieruppfödare. På våren ordnades två aktivitetsdagar, en i Stockholm och en i
Sandviken, dit hela 25 medlemmar
slöt upp för trimning, lydnadsträning
och filmvisning. Årets Open Show
dömdes av Pat Crome som hittade
sin vinnare i Ch Ragtime Hot Jazz
(ägd av Stig Ahlberg). BIM blev Big
Ladys Juicy Lucy (ägd av Jussi Jortikka). Året avslutades med en stor
jubileumsmiddag då ju Gillet firade
20-årsjubileum!
Trim och ny fluga
Västra Gillet anordnade trimkurs
samt en Open Show med Pirjo Hjelm
(kennel Big Lady) som domare. 42
hundar deltog och BIS blev Ch Sandale Some Like It Hot och BIM Jokyl
Top Hat N´ Tails.
Sydöstra Gillet ordnade trimkurs
och hade filmkväll där de bl a presenterade ”den nya flugan” agility. Även
detta år anordnade de en gemensam
buss-och båttur till airedaleterrierutställningen i Helsingfors. Klubb-

mästerskapet dömdes av AnnChristin Molin som ansåg att Ch Jokyl Top
Hat N´ Tails var vackrast. BIM blev
Coastguards Windflower (ägd av Susanne Bohn). Till bästa lydnadshund
utsågs 11-årige Coastguards Viking
(ägd av Bo Sätterström).
Fyra trimkurser
Sydsvenska ATG hade totalt fyra
trimkurser under året. Årets Open
Show lockade 50 deltagare och dömdes av Peter Hage. Vann gjorde Ch
Sandale Some Like It Hot med Ch
Jokyl Top Hat N´ Tails som BIM. På
hösten avhölls ett klubbmästerskap i
lydnad som vanns av Thunders Gambler (ägd av S. Andersson), därefter
var det ”prova-på” med agility.
1987 blev Ch Coastguard Foxtrot
(ägare Gunnel Lindberg och Susanne Sparre) årets utställningsairedaleterrier. Bästa hanhund blev Ch Hugo
v.d. Schönen Bergen (ägd av Ingela
Nilsson och Curt Ginman). Bästa lydnadshund var Nettan (ägd av Birgitta
Vahlström).
Östra Gillet hade trimkurser både i
Stockholm och Örebro. Aktivitetsdagen detta år lockade 60 deltagare med
pälsvård, lydnadsträning, tipspromenad mm på programmet.
Årets Open Show dömdes av Jane
Harvey (kennel Rangeaire) och av de
61 anmälda hundarna så vann Ch
Coastguards Foxtrot. Bästa hanhund
blev Hugo v d Schönen Bergen.
Uppfödarträff
Under hösten arrangerades en uppfödarträff i Linköping. Där diskuterades bl a standarden, mentalitet, svanskuperingsfrågan, celebellär ataxi,
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Årets Utställningsairedaleterrier 1989 INT SN UCh NV-89 Pinto Rum and Coca Cola med sin
uppfödare och ägare Pia Lundberg vid BIS-segern i Ransäter 1988. Foto: Per Undén

höftledsdysplasi, fertilitet och avsättningsmöjligheter för valpar.
Västra Gillet fick en ny ordförande vid årsmötet – AnnChristin Granfors (kennel Bowler Hat). De ordnade
trimkurs, hundpromenad och så deltog de vid Hundens Dag i Göteborg.
Årets Open Show dömdes av Bert
Hunt som lockade 29 deltagare, Vann
gjorde Ch Hugo v d Schönen Bergen
med Extravagants Black and Tan Fantasy (ägd av Ann Kilsund) som BIM.
Föredrag och trimning
Sydsvenska ATG ordnade föredrag
om hudsjukdomar, tre trimkurser
med sammanlagt 40 deltagare. Årets
Open Show med Berit Forsman (kennel Beacytan) som domare fick 60 anmälda hundar och vann gjorde Coast14 AiredaleTerrierGillet

guards Foxtrot. Bästa hanhund blev
Copperbeard Dream Bait (ägare Aarno Jokinen). Klubbmästerskapet i lydnad vanns av Rabben’s Ona.
Reste till Norge
Sydöstra Gillet ordnade trimkurser, prova-på-agility, och bussresa
till Norge. Klubbmästerskapet dömdes av Birgitta Hasselgren och där
vann Coastguards Foxtrot med Jokyl
Walkie Talkie som BIM. Bästa lydnadshund blev Coastguards Young
N´Sweet (ägd av Marie Åkerlund).
1988 blev Ch Pinto A Whiter Shade
of Pale (ägd av Pia och Stefan Lundberg) årets utställningsairedaleterrier
och Ch Sandale Hot News (ägd av
Dodo Sandahl) bästa hanhund. Bästa
lydnadsairedaleterrier blev Ch Mal-

mängen Little Town Flirt
(ägd av Siv Molinder).
Nya redaktörer
Klubbtidningen fick nya redaktörer – Tina och Christer Wallin (kennel Spiceyard).
Östra Gillet ordnade
även detta år trimkurser
i Stockholm och Örebro
samt en aktivitetsdag. Årets
Open Show – med 52 anmälda hundar för domare
Frank Jackson – vanns av
Ch Pinto Rum and CocaChristina Lundin och Christer Sörbom med sina fantastiskt
Cola (ägd av Pia och Stefan duktiga airedaleterrier. De gjorde mycket fin reklam för rastens
Lundberg) och bästa han- bruksduglighet o vida kretsar på 1980-talet. Från vänster
Just-A-Promise, Little Rock Roedirich och Alma-Mon-Amour.
hund blev Pinto Hit The
finns med i ATG-historiken, då två andra av hennes
Road Jack (ägd av Ingma- Christina
uppfödningar blivit årets lydnadsairedaleterrier.
rie och Anders Jonsson).
Nyqvist). Årets Open Show lockaLydnadstävlingen vanns av Ch Malde 72 anmälda hundar för domaren
mängen Little Town Flirt.
Ruth Millar (kennel Karudon). BIS
Västra Gillet hade unghundsträffar,
blev Thunders Jackeroo (ägd av Kertrimkurs och deltog i Hundens Dag.
stin och Sten Ohlsson, kennel Jackeroo) och BIM Ch Jokyl Hot Lips.
Glöggparty och bingo
1989 vanns titeln årets utställSydöstra Gillet hade videovisning,
ningsairedaleterrier av Ch Pinto Rum
trimkurser och ett klubbmästerskap
and Coca-Cola. Bästa hanhund blev
för att fira att Gillet fyllde 10 år. 54
Ch Pinto Hard Loving Man (ägd av
airedaleterrier ställdes ut för domare
Kurt Einevåg, kennel Biloxi). Bästa
Beryl MacCallum (kennel Glentops).
lydnadsairedaleterrier blev Space ArcBIS blev Ch Pinto A Whiter Shade of
tic (ägd av Christina Lundin).
Pale och BIM blev Ch Sandale Burning Hot (ägare Åke Magnusson,
Om utterhunden
kennel Fair Trial). Året avslutades
Östra Gillet anordnade en föreläsmed glöggparty med bingorunda.
ning om utterhunden (som ju är en av
Sydsvenska ATG anordnade en
vår ras anfäder). Uppfödaren Susanne
hundpsykologikurs under ledning av
Bloman-Lundwall berättade om rasen
Renée Sjöberg, trimkurser, tipspromedan två trevliga utterhundar promenad och ringträning. Klubbmäsmenerade runt bland åhörarna.
terskapet i lydnad vanns av Ragtime
Trimkurs stod också på programMoment of Truth (ägd av A HolmAiredaleTerrierGillet 15

met, liksom aktivitetsdag och en lydnadskurs. Årets Open Show dömdes
av Vincent Mitchell som av sina 39
deltagande hundar fann sin vinnare i Ch Rabben’s Take It or Leave It
(BIS) och Ch Veneticas Thanks to Jokyl (BIM) – båda hundarna ägda av
Halvor Sigfridstad.
Västra ATG fick en ny ordförande vid årsmötet – Ann-Marie Figved,
kennel Mio Monello. De anordnade
två trimkurser och två vardagslydnadskurser under året.
Fler trimkurser
Sydöstra ATG hade videofilmvisning,
fyra trimkurser och klubbmästerskap med Pirjo Hjelm som domare.
BIS blev Ch Coastguards Foxtrot och

BIM Ch Sandale Hot News. Bästa lydnadshund blev True Lass Let’s
Dance (ägd av Claes Santesson).
Sydsvenska ATG bjöd in Gunnel
Lindberg att kåsera om sitt liv med
airedaleterrier. Trimkurser och handlingsdito stod också på programmet.
Klubbmästerskapet i lydnad bärgades av Coastguards Lifeguard (ägd
av Hans Ljungström, Helsingborg).
Klubbens Open Show dömdes av
Christa von Bardeleben (kennel v.d.
Neidenburg) och av de 58 anmälda
hundarna tyckte hon bäst om Coastguards Forbidden Fruit (BIS) – ägd av
Gunnel Lindberg och Ch Pinto Lion
Sleeps Tonight (BIM) – ägd av Pia
och Stefan Lundberg.

AiredaleTerrierGillet 50 år – del 3
Nu är det alltså dags för tidsperioden
1990 t o m 2002.
1990 fick klubbtidningen en ny redaktör – Kurt Einevåg. Östra Gillet
inledde året med årsmöte där bl a Pia
Lundberg berättade om airedaleterrier hon dömt och mött i USA, Sovjet
och Australien de senaste åren. Senare
under våren anordnades en trimkurs.
Senvårens utflykt ute på Mälaröarna lockade inte mindre än ca 40
medlemmar. Årets matchshow mot de
andra terrierrasklubbarna vanns detta år av airedaleterrierlaget. Hösten
inleddes med en lydnadskurs, under
ledning av Monica Johansson.
46 i Open Show
Årets Open Show dömdes av Jack
Hoben, kennel Pretender, som av 46
16 AiredaleTerrierGillet

anmälda hundar fann sin vinnare i
Pinto Whiter Shade of Pale. BIM blev
Stig Ahlbergs Junaken Vulton. Fem
airedaleterrier tävlade i lydnad och
bäst blev Malmängen Little Town
Flirt.
Årets sista aktivitet var en adventsträff där Stig Ahlberg kåserade över
ämnet airedaleterrier (vad annars?).
Vid Västra Gillets årsmöte hölls ett
föredrag av Edor Westerlund (ämnet
är dock inte angivet). Två trimkurser hann man med och ett flertal månadsträffar. Sommarens Open Show
lockade 45 deltagare och dömdes av
Halvor Sigfridstad, kennel Rabben.
Vann gjorde Jokyl Special Delivery,
ägd av Dodo Sandahl, Gunilla Pastarus och Börje och Monica Gustafsson, med Coastguards Forbidden
Fruit, ägd av Gunnel Lindberg och

Vid Västra gillets Open Show 1990 utsåg Halvor Sigfridstad, kennel Rabben, Jokyl Special Delivery
till BIS, som också erövrade titeln årets utställningsairedaleterrier 1990, 1991 och 1992. Här med
ägarna från vänster Gunilla Pastarus, Dodo Sandahl, Monica och Börje Gustafsson.

Susanne Sparre (numera Wigestam),
som BIM.
Under hösten anordnade man picknick med aktiviteter och så deltog
man med en monter vid Hundens
Dag i Göteborg.

lingar där 13 hundar dömdes av Bo
Nestlander. Bästa lydnadshund blev
Coastguards Smart Head, ägare AnnMarie Figved, men klubbmästare i
lydnad blev True Lass Kiss Me Kiitos
och Claes Santesson.

Trimkurser och utställningsträning
Sydöstra Gillet hade ett flertal trimkurser med utställningsträning och
under våren ordnade man en picknickutflykt på Öland. Årets Open
Show hölls i Hovmantorp och dömdes av Elisabeth Graham, kennel
Stanstead. 64 airedaleterrier deltog.
Slutlig vinnare blev Jokyl Special Delivery, och, som BIM, Tiggus Coming Up Roses, ägd av Anita och Åke
Magnusson (kennel Fair Trial).
Dagen innan var det lydnadstäv-

Föredrag av hedersledamot
Sydsvenska Gillets årsmöte hade
klubbens hedersledamot Bengt
Adamsson som föredragshållare, som
berättade om sitt och hustrun Brittas
liv med airedaleterrier. Tre trimkurser hann Gillet med under året och en
ringträningskurs. Årets Open Show
hölls i Alnarp och dömdes av Al Favell, kennel Shadli. 51 hundar var anmälda och vann gjorde Jokyl Special
Delivery. BIM blev Thunders Krystal,
ägd av Solveig och Per Ek.
AiredaleTerrierGillet 17

Jokyl Special Deliverys tre BIS-vinster detta år bidrog starkt till att han
blev årets vinstrikaste utställningsairedaleterrier. Årets vinstrikaste tik
blev Thunders Krystal och titeln årets
vinstrikaste lydnadsairedaleterrier erhöll Space Belly Bianca, ägd av Ewa
Jacobsson.
1991 skänkte Ann Kilsund årsboken till att i framtiden utges i ATG:s
regi och överlämnade även ett betydande belopp till den ”årsbokskassa”
ur vilken tryckningen av årsboken
bekostats. Detta blev året då årsbokens omslag för första gången trycktes i färg.
25-årsjubileum
Östra Gillet inledde året med en trimkurs och vid årets årsmöte, där ju
ATG firade 25 år som rasklubb, kåserade Stig Ahlberg om vad som hänt
under dessa år. Vårutflykten på Mälaröarna lockade 25 deltagare och vid
våren matchshow mot de övriga terrierrasklubbarna kom airedaleterrierlaget tvåa.
Årets höjdpunkt var jubileumsutställningen vid Askersund med Peter
Green som domare. BIS blev Jokyl
Special Delivery och BIM Karmadales
Kibowi Cocktail, ägd av Karin Dahlberg, kennel Karmadale.
Lydnadsklassen dömdes av Bo Jonsson som fann sin vinnare i Tumme-Lisa, ägd av Ann-Marie Figved.
Vid den sedvanliga adventsträffen
talade Bo Jonsson över ämnet ”airedaleterriern som brukshund”.
Vid Västra Gillets årsmöte talade
Cindy Pettersson om vikten av pälsvård. Under våren deltog 20 airedaleterrier i en lydnadskurs. Dessut18 AiredaleTerrierGillet

om anordnades en aktivitetskurs, en
kantarell-letarkurs och en agilitykurs.
Under hösten hade man trimkurs
och man deltog i två olika ”Hundens
Dag” en i Mölndal och en i centrala
Göteborg.
Årets Open Show dömdes av Kevin
Brown och vanns av Jokyl Special Delivery med Jokyl Disco Dancer, ägd av
AnnChristin Molin, som BIM. Bästa
lydnadshund blev Tumme-Lisa.
Fyra trimkurser
Sydöstra Gillet anordnade fyra trimkurser med ett tjugotal deltagare. Vid
årets Open Show dömde Erik Björne
tio ekipage i lydnad och bäst ansåg
han Tumme-Lisa var. Klubbmästare
i lydnad blev dock True Lass Rock’n
Jazz, ägd av Eva Persson.
Exteriörbedömningen sköttes av
Maud Montgomery-Bjurhult som
bland 33 hundar fann sin vinnare i
Jokyl Special Delivery. BIM blev Jokyl Disco Dancer. I övrig saknas uppgifter om andra aktiviteter.
Studiebesök
Sydsvenska Gillet inledde året med
ett studiebesök på Helsingborgs djursjukhus. Årets Open Show avhölls
som vanligt i Alnarp och de 47 anmälda hundarna dömdes av Stig Ahlberg. BIS blev Pinto Rum and Coca-Cola och BIM blev Ferrymans
Beautiful Eyes, ägd av Birgitta Ahlm.
Årets vinstrikaste utställningsairedaleterrier detta år blev Jokyl Special Delivery, årets bästa tik blev Pinto
Rum and Coca-Cola och titeln årets
lydnadsairedaleterrier tillföll TummeLisa.
1992 utsågs Sten Olsson till redak-

tör för årsboken.
Östra Gillet inledde som vanligt
året med trimkurser – en i Örebro
och en i Stockholm. Till årsmötet
kom Renée Sporre-Willes och berättade om sitt terrierliv. Vårens promenad
på Mälaröarna lockade 25 deltagare.
Open Show detta år dömdes av
Ken Ventress, kennel Junaken, som
bland 61 hundar fann sin BIS-vinnare i Pinto Rum and Coca-Cola. BIM
blev Jokyl Special Delivery. Adventsträffen lockade med föredrag av den
välkände domaren Kenneth Edh, som
pratade över ämnet ”Varför dömer
domaren så?”
Videovisning och handling
Västra Gillet hade videovisning på
sitt årsmöte. Innan årets Open Show
hade de promenad och handlingsträning. På själva utställningen dömde
AnnChristin Molin och hon ansåg
att Jokyl Special Delivery var dagens
vackraste hund. BIM blev Ferrymans
Dark Eyes, ägd av Ulla Fagerlund.
Gillet anordnade två studiebesök på
Blå Stjärnans djursjukhus, en på våren och en på hösten. Under hösten
anordnades ett flertal hundpromenader och en trimkurs.
En introduktionsdag i spår, sök och
rapport anordnades i polisens hundträningsgård och man fick även studera hur polisen tränade sina hundar.
Hösten avslutades med en träff med
glögg och julgröt.
Sydöstra Gillet anordnade trimkurser både i Sölvesborg och i Ramdala
samt en lydnadskurs. Vid årets Open
Show vann True Lass Jazz for Two,
ägare Nils Persson, lydnadstävlingen,
där tio airedaleterrier deltog. Själva

utställningen dömdes av Lesley Lee,
kennel Stargus, som hade fått 50 anmälningar. BIS blev Tiggus Special
Combination, ägare Gunilla Pastarus och Dodo Sandahl och BIM Jokyl
Special Delivery.
Sydsvenska ATG hade lydnadsträffar under både våren och hösten under ledning av Ewa Pettersson. Under
hösten anordnade man även en trimkurs.
Årets utställningsairedaleterrier
Vid årets Open Show dömde Geir
Flyckt Pedersen, kennel Louline och
där blev Jokyl Special Delivery BIS
och Jokyl Hot Lips BIM. Årets utställningsairedaleterrier blev, för
tredje året i rad Jokyl Special Delivery och årets vinstrikaste tik blev
Copperstone Rita Hayworth, ägd av
Maureen Klerell. Jokyl American Gigolo, ägd av Gitte Faraasen, kennel
Bravefair, blev årets främsta lydnadsairedaleterrier
1993 var det som vanligt trimkurs i
Stockholm med Pia Lundberg och Sonija Johansson. Vid årsmötet visade
Stig Ahlberg – sekunderad av Gudrun Jansson – diabilder på målningar
av Richardis Sörvik. Dessa målningar hade tidigare under året visats på
Svenska Kennelklubbens museum i
Stockholm.
Årets Open Show gick av stapeln i
Ekebyhovs slottspark på Ekerö och
34 airedaleterrier var anmälda för
domaren Pirjo Hjelm. Hon fann sina
vinnare i Karmadales Kibowi Cocktail (BIS) och Sandale Hot News, ägd
av Dodo Sandahl (BIM).
Vid adventsträffen berättade Pia
Lundberg som nyss varit och dömt i
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Australien om sina erfarenheter därifrån.
Kåseri och studiebesök
Västra Gillet hade årsmöte i Askim
och där kåserade veterinär Olle Lindberg om sin långa veterinärkarriär.
Två trimkurser hann man med liksom
två allmänlydnadskurser plus en kantarell-letningskurs.
Studiebesök hos polishundförarna
stod på schemat liksom skogspromenader och valpträffar.
Open Show avhölls i Stenungsund
och domaren Inge Hansen, kennel
Spicaway, lockade 45 anmälda hundar. BIS blev Tiggus Special Combination och BIM Fiddlers Captain
Baines, ägd av Monica och Börje
Gustafsson, kennel Riveraire. Bästa
lydnadshund blev Mio Monello Vickie-Vira, ägd av Åse Törnqvist.
Gillet hade senare under året en
monter på Gothenburg Dog Show
och avslutade året med glögg- och julgrötsträff.
Ny ordförande i sydost
Sydöstra Gillet fick en ny ordförande
vid årsmötet – Mia Lindberg, kennel Knösö. Man avhöll en trimkurs
på våren och under sommaren var det
dags för Open Show där Pia Lundberg dömde. BIS blev Tiggus Special
Combination och BIM Fiddlers Captain Baines. Bästa lydnadshund blev
Coastguards Albatross, ägd av Mattias Lundström.
Sydsvenska Gillet anordnade två
lydnadsträffar och en trimkurs. Årets
Open Show dömdes av Dorothy Taylor, kennel Britham. BIS blev Ferryman Smiling Eyes, ägd av Elise
20 AiredaleTerrierGillet

Ann-Marie Figved, som tävlat och fött upp
(också för andra förare) många framgångsrika
lydnadshundar, här med årets lydnadsairedaleterrier 1994, Mio Monello Zabaione.

Carrington och BIM Ferrymans Glittering Eyes, ägd av Sara Dahlqvist.
Årets utställningsairedaleterrier blev
Tiggus Special Combination och årets
BIM tillföll Ferrymans Smiling Eyes.
Copperstone Mydori, ägd av Ewa Jacobsson, blev årets lydnadsairedaleterrier.
Tidig start på året
1994 startade Östra Gillet sina aktiviteter redan under trettonhelgen – under fyra dagar bemannade folk och
hundar en rasmonter på Husdjursmässan i Sollentuna. I februari var
det dags för sedvanlig trimkurs och i
mars hade Östra Gillet huvudansvar
för en uppfödarträff i Linköping, där
34 personer under två dagar diskuterade över ämnena standard, sjuk-

domar, valphänvisning, omplacering,
avelsråd, försäkringsfrågor, köpeavtal
och valpuppfödning.
Rapport från Crufts
Vid årsmötet i april berättade Dodo
Sandahl om det engelska utställningssystemet och årets Cruftsutställning.
Vid årets matchshow kom airedaleterrierlaget på tredje plats. Open
Show i Vällingby dömdes av Ronald
Irving som bland 46 anmälda hundar
fann sin vinnare i Pinto I’m a Believer,
ägd av Pia och Stefan Lundberg. BIM
blev Fiddlers Captain Baines. Bästa
lydnadshund blev Mio Monello Zabaione, ägd av Ann-Marie Figved.
Vid adventsträffen berättade terrierdomaren Siv Jernhake om domarutbildningen och hundbedömning.
Västra Gillet inledde året med årsmöte där Carina Romeland berättade
om hundens inlärningspsykologi. Under våren hölls en kombinerad aktivitets- allmänlydnads- och tävlingslydnadskurs. Två trimkurser hann man
med liksom en handlingskurs.
Bästa lydnadshund
Årets Open Show dömdes av Helen
Bush, kennel Berrodale, som ansåg
att Pinto I’m a Believer var vackrast
av dem alla. BIM blev Pinto Kingston Town, ägd av Jana Pickova. Bästa
lydnadshund denna dag var Mio Monello Zabaione. Under hösten var det
ett flertal hundpromenader. Året avslutades sedvanligt med julgröt och
glögg hemma hos Lena Muchow.
Sydöstra Gillet hade tre trimkurser under året, varav en kurs i utställningstrimning med Dodo Sandahl. Dodo var även domare på Open

Show i Hovmantorp detta år, då 48
airedaleterrier deltog. BIS blev Pinto
Rum and Coca-Cola och BIM Tanwood Look Sharp, ägd av Eric Molin.
Bästa lydnadshund var Mio Monello
Zabaione men klubbmästare i lydnad
blev Coastguards Albatross och Britt
Bogård.
Fin PR för rasen
Sydsvenska Gillet inledde även de året
med årsmöte där Karin ”Karzo” Olsson utsågs till hedersmedlem. Hon
hade under många året kåserat i Sydsvenska Dagbladet om sin airedaleterrier Claudia och därmed gjort mycket
fin PR för rasen. Därefter höll Christer Lund ett föredrag om ledarskap,
vilket senare under året ledde till en
lydnadskurs.
Open Show detta år dömdes av
Birgit Seloy som fått 48 airedaleterrier att gå igenom. Segrade gjorde
Pinto Rum and Coca-Cola med Ferrymans Smiling Eyes som BIM. Två
trimkurser avverkades under året plus
att man deltog med en rasmonter vid
valputställningen i Malmö. Till årets
utställningsairedaleterrier utsågs Pinto Rum and Coca-Cola. Årets BIM
vanns av Tanwood Look Sharp och
titeln årets lydnadsairedaleterrier tillföll Mio Monello Zabaione.
Varför det blev en airedale
1995 hade Östra Gillet monter på
Husdjursmässan under trettonhelgens
fyra dagar. Därefter var det trimkurs
i vanlig ordning. Vid årsmötet hade
man för första gången ingen inbjuden
talare utan var och en av de 25 mötesdeltagarna berättade ”varför det
blev airedaleterrier för mig/oss”.
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Årets Open Show var i Tullinge och de 48 hundarna
dömdes av Berit Forsman. BIS
blev Rabben’s Jense-Mann,
ägd av Halvor Sigfridstad och
BIM Tanwood Dressed for
Success, ägd av Lotta Gunnarsson.
Vid årets adventsträff kåserade SKK:s informationschef
Hans Rosenberg.
Om polishundar
Vid Västra Gillets årsmöte
berättade hundföraren Leif
Carlsson om polishundar. Två
trimkurser genomfördes samt Vid ATG:s 30-årsjubileum blev Pinto After All, ägd av Hanna
Hedendahl BIS och BIM blev Aerobics Moments of Glory, ägd
en lydnadskurs. En informaav Pia Wahlström. Domare namn var Stig Ahlberg.
tionskväll om hundutställtalade över ämnet ärftliga sjukdomar
ning och lydnadstävling hanns
hos terrierraserna. Två trimkurser arockså med, liksom ett studiebesök på
rangerades under året.
Hund-och katthälsan i Göteborg.
Open Show i Alnarp lockade 44
Årets Open Show dömdes av Lihundar och där vann Copperstone
lian Brown som fann sin BIS-vinnare
Requisition BIS och Pinto I’m a Bei Jokyl Extravaganza, ägd av Dodo
liever blev BIM. Domare var Douglas
Sandahl. BIM blev Copperstone ReMoore, kennel Epoch.
quisition, ägd av Maureen Klerell.
Till årets utställningsairedaleterrier
Årsavslutning var det som vanligt
utsågs Jokyl Extravaganza. Årets BIM
med julgröt och glögg.
tillföll Copperstone Requisition. Mio
Sydöstra Gillet verkar bara ha haft
Monello Venezia, ägd av Cilla Persen aktivitet detta år, nämligen Open
son-Nordqvist blev årets lydnadsaireShow som dömdes av Liselott Andaleterrier.
dersson. Av de 33 hundarna ansåg
hon att Fiddlers Captain Baines var
Start med tradition
vackrast. BIM blev Jokyl Extrava1996 inleddes som vanligt för Östra
ganza.
Gillets del med monter vid Husdjursmässan under trettonhelgen. Lika traAkupunktur och trimning
ditionsenlig var trimkursen. Vid årsSydsvenska Gillet inledde med årsmötet berättade Dodo Sandahl om
möte där veterinär Kerstin Svensson
årets Cruftsutställning. Även detta år
berättade om akupunktur på hund.
deltog airedaleterrierna med ett lag i
Under våren ordnades ett föredrag
terrierrasklubbarnas matchshow.
med Lennart Swenson från SLU som
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Årets Open Show, tillika ATG:s
30-årsjubileum gick av stapeln vid
Högbo bruk och domaren namn var
självklar vid detta jubileum: Gillets grundare Stig Ahlberg. Vann BIS
gjorde Pinto After All, ägd av Hanna Hedendahl och BIM blev Aerobics
Moments of Glory, ägd av Pia Wahlström, kennel Aerobic.
Hundparad
På hösten deltog Gillet i Kennelklubbens manifestation ”Hunden behövs”
vilket bl a innefattade en hundparad
genom centrala Stockholm. Vid årets
adventsträff berättade Pia Lundberg
om sin senaste domarresa till Australien.
Västra Gillets årsmöte innefattade ett föredrag av Annica Pierrou om
hundmassage och alternativa behandlingsformer för krämpor hos hundar.
Vidare anordnade Gillet en helgkurs i
hundspråk och etologi. En kombinerad aktivitets- och allmänlydnadskurs
anordnades i Göteborg liksom två
trimkurser.
Hundfestival
Cindy Pettersson dömde årets Open
Show och bland de 45 deltagande
hundarna fann hon sin vinnare i Big
Ladys Your Majesty, ägd av Terttu
Lardner, Svenning Jacobsen och Dodo
Sandahl. BIM blev Aerobics Moments
of Glory. Bästa lydnadshund blev
Mio Monello Venezia. På hösten deltog man med monter på hundfestivalen på Scandinavium. Året avslutades
sedvanligt med julgröt och promenad.
Sydöstra Gillet anordnade en trimkurs och vid årsmötet berättade Britt
Bogård om tricks man kan lära sin

Framgångsrika Big Ladys Your Majesty, ägd av
Terttu Lardner, Svenning Jacobsen och Dodo
Sandahl, blev årets utställningsairedaleterrier
1996, 1997, 1998 och 1999.

hund och Gunnel Lindberg kåserade
om sitt liv som hunduppfödare.
Årets Open Show lockade 36 hundar och dömdes av AnnChristin Molin. Segrade där gjorde Jokyl Special Delivery med Jokyl Extravaganza
som BIM.
Ny ordförande i syd
Sydsvenska ATG fick en ny ordförande vid årsmötet – Kerstin Olsson.
Som föredragshållare hade man anlitat Ylva Franzén-Gönerup som talade
över ämnet ”aktivering av hund och
problemlösning”. Två trimkurser anordnades under året och Gillet deltog
på Terrierklubbens familjedag utanför
Malmö samt i terrierrasklubbarnas
matchshow.
Årets Open Show lockade 36 deltagare för domaren Bert Hunt. BIS
blev Jokyl Special Delivery med Pinto Allways On My Mind, ägd av Pia
och Stefan Lundberg, som BIM. Till
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årets utställningsairedaleterrier utsågs
Big Ladys Your Majesty och till årets
BIM Aerobics Moments of Glory. Titeln bästa lydnadsairedaleterrier tillföll Mio Monello Venezia.
Ny redaktör
1997 fick klubbtidningen en ny redaktör – Pia Wahlström. Året inleddes, för Östra Gillets del, med
trimkurs i Stockholm. Vid årsmötet
berättade Stig Ahlberg om Richardis
Sörvik både i hennes egenskap som
airedaleterrieruppfödare och som
konstnär. Som vanligt deltog Gillet
med ett lag vid terrierrasklubbarnas
matchshow.
Årets Open Show var i Tullinge och
de 52 airedaleterrierna dömdes av
Lesley Lee. BIS blev Big Ladys Your
Majesty och till BIM utsågs Katherina
Lands Happy Estonian, ägd av Pirjo
Hjelm.
Högsta riskgruppen
Under hösten hade delar av Östra
Gillets styrelse ett möte med försäkringsbolaget Agria angående deras
beslut att placera vår ras i den högsta
riskgruppen. Adventsträffen bestod
av ett föredrag av Camilla Sjösten om
hundmassage och homeopati. Årets
aktiviteter avslutades med att Gillet
hade en monter på Kennelklubbens
stora utställning i Älvsjö.
Västra Gillets årsmöte gästades av
veterinär Freddy Wegelius som redogjorde för höftledsdysplasi och för
hundens rörelseapparat i stort. Två
trimkurser avverkades liksom en kurs
i allmänlydnad.
Årets Open Show dömdes av Otto
Ohrvik, kennel Fiddler, som fann sin
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vinnare i Big Ladys Your Majesty.
BIM blev Pinto Annis Song ägd av
Kerstin och Sten Olsson, kennel Jackeroo. Bästa lydnadshund blev Mio
Monello Uno Pagliaccio ägd av GullBritt Antonsson.
På hösten anordnades ett föredrag
med veterinär Björn Åblad som talade
om hur man håller sin hund frisk. Säsongsavslutning var det som vanligt
med glöggpromenad.
32 hundar i sydost
Sydöstra Gillet anordnade en trimkurs och vid årets Open Show dömde
Maureen Klerell 32 hundar. BIS tillföll Pinto I’m a Believer och BIM Pinto After All.
Sydsvenska Gillet hade vid sitt årsmöte veterinär Kerstin Svensson som
föredragshållare. Ämnet för dagen
var akutsjukvård.
Under året arrangerades en aktivitetsdag, en trimkurs och en familjedag (ihop med Terrierklubben). Man
deltog också i terrierrasklubbarnas
matchshow samt med en monter vid
Hundens Dag utanför Höör.
Och 37 i syd
Vivian Ahlberg dömde årets Open
Show och 37 hundar kom till bedömning. Vann BIS gjorde Pinto After All
med Airedynamics Easter Bunny, ägd
av Kerstin Elfner-Hedén som BIM.
Årets utställningsairedaleterrier blev
Big Ladys Your Majesty och årets
BIM tillföll Copperstone Melody Polka, ägd av Maureen Klerell. Spiceyard
Chantarelle, ägd av Carina Häll, utsågs till årets lydnadsairedaleterrier.
1998 var året då ATG lät skapa en
hemsida på Internet! Året inleddes

sedvanligt, för Östra Gillet, med trimkurs. Vid årsmötet berättade Nina
Berggren om agility. Sex hundpromenader avverkades under året. Gillet
deltog med en monter – och hundparad genom Stockholm – vid Sveriges
Hunddag.
Open Show detta år dömdes av
Sanna Rosell, kennel Beacytan som
bland 39 airedaleterrier ansåg att
Big Ladys Ursa Major, ägd av Terttu Lardner, var vackrast. BIM blev
Katherinas Land Happy Estonian. Årets avslutades med monter på
Stockholmsutställningen.
Västra Gillet 25 år
Västra Gillet fyllde 25 år detta år
och firade det bl a med tårta på årets
Open Show. Vid årsmötet höll hundförare Jannicke Schander ett föredrag
om ledarskap i vardagen. Andra aktiviteter under året var två trimkurser, en kurs i vardagslydnad, handlingsträning och glöggpromenad.
Dessutom en föreläsning om hunden
i konsten av konstprofessor Maj-Britt
Wadell.
Open Show dömdes detta år av Lise-Lotte Johansson och vann gjorde
Big Ladys Your Majesty med Sandale Cover Girl, ägd av Dodo Sandahl,
som BIM. Bästa lydnadshund blev
Mio Monello Venezia.
Sydöstra Gillet anordnade en trimkurs och årets Open Show dömdes av
Gertrud Hagström. Vann BIS gjorde
Big Ladys Your Majesty med Sandale
Cover Girl som BIM.
Från hundens synvinkel
Vid Sydsvenska Gillets årsmöte höll
Torsten Hansson ett föredrag med

rubriken ”Från hundens synvinkelönskningar och behov”. Trimkurs anordnades liksom två hundträffar med
pick-nick, en familjedag, ihop med
Terrierklubben, samt deltagande vid
terrierrasklubbarnas matchshow.
Årets Open Show dömdes av Kevin Brown som bland 34 hundar fann
sina vinnare i Big Ladys Your Majesty
(BIS) och Sandale Cover Girl (BIM).
Titeln årets utställningsairedaleterrier
tillföll Big Ladys Your Majesty och
Sandale Cover Girl blev årets BIM.
Pinto Beast of Burden, ägd av Åsa
Björk, erövrade priset som årets lydnadsairedaleterrier.
Uppfödarträff i Linköping
1999 bar Östra Gillet huvudansvaret för uppfödarträffen i Linköping.
32 personer deltog och träffens stora
ämne var den stora hälsoenkäten som
tidigare skickats ut till alla airedaleterrierägare, betitlad ”Hur mår våra
airedaleterrier?”
Till hjälp att utvärdera enkäten var
agronom Lennart Swensson, SKK:s
konsult i avelsfrågor, inbjuden. Även
airedaleterrierns anatomi togs upp till
diskussion under helgen.
Åtta promenader arrangerades under året och vid årsmötet höll AnneMarie Hammarlund en föreläsning
om hundens utfodring. Gillet deltog med ett lag i terrierrasklubbarnas
matchshow liksom med en monter
vid Hundens Dag i Stockholm.
Framgångarna fortsätter
Årets Open Show dömdes av Friedrich Wilhelm Schöneberg, kennel
von der Schönen Bergen, och av de 41
anmälda hundarna satte han Big LaAiredaleTerrierGillet 25

dys Your Majesty som BIS och Pinto
Chattanooga Choo-Choo, ägd av Pia
och Stefan Lundberg, som BIM.
Detta år var vår ras en av de terrierraser som behandlades på Terrierklubbens domarkonferens så inför
konferensen hade styrelsen gjort en
rejäl omarbetning av raskompendiet.
Adventsträffen lockade med veterinär Lotta Gunnarsson som talade över ämnet ”Att vara veterinär”.
Årets avslutades med en rasmonter på
SKK:s Stockholmsutställning.
Västra Gillet inledde året med trimkurs och vid årsmötet talade Mariana
Wallin om kroppsspråk och kommunikation mellan människa och hund.
Open Show dömdes av Maud
Montgomery-Bjurhult och hon fann
sin vinnare i Big Ladys Your Majesty.
BIM blev Jokyl Love Storm, ägd av
Lotta Streijffert. Till bästa lydnadshund korades Mio Monello Astro,
ägd av Helen Svensson.
Kurs i lydnad
En kurs i aktivitets-och vardagslydnad arrangerades liksom en aktivitetsdag med information om hur det
går till på utställning. Dessutom hann
man med två hundpromenader och
den sedvanliga glöggträffen. Sydöstra
Gillet höll två trimkurser under året
men beslöt att inte arrangera någon
Open show detta år.
Sydsvenska Gillet hade till årsmötet bjudit in veterinär Lennart Nord
som talade om hundens anatomi. Två
trimkurser genomfördes under året
liksom en allmän terrierträff.
Vackraste hunden
25 hundar mötte upp vid årets Open
26 AiredaleTerrierGillet

Show som dömdes av Francois Graulaus, kennel van’t Asbroek, som ansåg att dagens vackraste hund var
Jokyl Lionheart, ägd av Gitte Faraasen, kennel Bravefair, med Ferrymans
Emerald Treausure, ägd av Ulla Fagerlund, som BIM. Årets två vinstrikaste utställningsairedaleterrier blev,
som året dessförinnan, Big Ladys
Your Majesty och Sandale Cover Girl
(BIM). Jokyl Lionheart vann utmärkelsen årets lydnadsairedaleterrier.
Till år 2000 hade de fyra Gillena
beslutat att fortsättningsvis bara ha
en enda gemensam Open Show per
år. Detta första år arrangerades det
av Västra Gillet och lockade 42 deltagare. Domare var Henk van Weersch, kennel Warnell, och han ansåg
att BIS-pokalerna skulle gå till Pinto
Chattanooga Choo-Choo. BIM blev
Pinto Walk on the Wild Side, ägd av
Hanna Hedendahl. Lydnadstävlingen
vanns av Mio Monello Aurora, ägd
av Kerstin Börjesson.
På Svenska Mässan
Västra Gillet deltog även med monter
på Svenska Mässan fyra dagar i januari. Trimkurs och flera promenader
stod också på schemat och vid årsmötet berättade Inga-Lill Swanstedt om
mentalbeskrivning och senare på året
anordnade Gillet just en mentalbeskrivning bara för airedaleterrier. Som
vanligt hade Gillet även monter på
Hundens Dag och avslutade året med
sedvanlig glöggpromenad.
Två lydnadskurser
Östra Gillet inledde året med trimkurs och vid årsmötet kåserade Lars
Adeheimer. Två lydnadskurser hanns

Detta vykort tecknat av Ann Therese Elston, trycktes och utgavs speciellt för detta tillfälle, Airedale
2000.

med och Gillet deltog sedvanligt i terrierrasklubbarnas matchshow.
I augusti anordnades ”Airedaleterrierns Dag” med bl a prova-på-agility,
ringträning och en mycket inofficiell
utställning som lockade 29 deltagare och dömdes av Sonija Johansson.
Slutsegrare där blev Tiggus Open Secret, ägd av Ingegerd Pedersen.
Gillet deltog med monter både på
Hundens dag och på Stockholmsutställningen. Adventsträffen var detta
år ett studiebesök på Bagarmossens
Djursjukhus.
Ny ordförande
Sydöstra Gillet fick en ny ordförande i Elisabeth Gunnarsson och de anordnade skogspromenader och två
trimkurser. En informell utställning

anordnades där 18 airedaleterrier
dömdes av Gertrud Hagström. Vann
gjorde Knösös Klara, ägd av Roger
Ohlsson. Bästa lydnadshund blev Antonelli, ägd av Eva Persson.
Sydsvenska Gillets årsmöte innefattade ett föredrag om räddningshundar. Man anordnade en aktivitetsdag
med bl a spårövningar och en informell utställning som dömdes av Zoltan Zabo. Vinnare blev Ferrymans
Sunshine.
Resa för entusiaster
Detta år arrangerades även en gemensam gruppresa, som ett tjugotal svenska airedaleterrierentusiaster
deltog i, till Bradford (i Airedalen!)
där engelska rasklubben anordnat ett
stort tredagars event betitlat ”AiredaAiredaleTerrierGillet 27

le 2000”.
Årets utställningsairedaleterrier blev Sandale
Your Turn, ägd av Terttu Lardner och Dodo
Sandahl och årets BIM
tillföll Pinto Chattanooga Choo-Choo. Årets
främsta lydnadsairedaleterrier blev Rabben’s
Quartermaster, ägd av
Åsa Vinnerberg.
En av många promenader i ATG:s regi. Här ser vi medlemmar i Västra

Ett sorgligt besked
Gillet, koppla av i vårsolen 2001.
2001 var året då ATG:s
grundare och mångårige ordförande,
mötesförhandlingarna.
Stig Ahlberg, gick bort efter en viss
Sju hundpromenader anordnades
tids sjukdom.
under året liksom deltagande i terriÖstra Gillet höll i årets Open Show. errasklubbarnas matchshow. Vid adDenna gång var man i Västerås och
vent anordnades ett studiebesök hos
hade anlitat Virginia Latham-Smith,
Svenska Kennelklubben, med guidad
kennel Terrorific, som domare. Allt
visning av deras museum. Även detsom allt var det 73 hundar anmälda
ta år deltog Gillet med en monter på
och i lydnadsklass 1 segrade Love”Stora Stockholmsutställningen”.
storms Humty-Dumpty, ägd av Mia
Holm, kennel Airepatrol’s. Pinto
Föredrag om pälsvård
Good Vibrations, ägd av Kerstin Eke- Västra Gillet anordnade ett föredrag
gren, segrade i lydnadsklass 2. BIS
av Liselotte Johansson vid sitt årsmöbland utställningshundarna blev Elte. Hon berättade hur man bör sköta
minas Shooting Star, ägd av Liv Berit
sin airedaleterriers päls, både till varoch Björn Knutsen med Rabben’s Jen- dags och inför utställning. Två prose-Mann, ägd av Halvor Sigfridstad
menader anordnades varav den ena
som BIM.
var den sedvanliga glöggpromenaden.
Airedaleterrierns dag firades med
En ny ordförande
informell lydnadstävling, prova-påVerksamheten för Östra Gillet staragility och en informell utställning
tade sedvanligt med trimkurs i Stockdär Britt-Marie Edvardsson dömde
holm och senare under året var det
31 airedaleterrier.
även en trimkurs i Örebro. Vid årsSydöstra Gillet anordnade även de
mötet blev det efter 35 (!) år en ny
en informell lydnadstävling där Loveordförande för Gillet, nämligen Pia
storms Humpty Dumpty vann klass 1
Lundberg. Ett föredrag om klickerträ- och Antonelli, vann klass 2. Den inning av Ewa Lindblad hölls efter årsformella utställningen lockade 22 del28 AiredaleTerrierGillet

tagare och vanns av Aerobics Rama
Lama Ding Dong, ägd av Mia Holm.
Tre promenader anordnades under
året, där det ingick korvgrillning.
Om hundsjukvård
Sydsvenska Gillet hade inbjudit veterinärsjukvårdare Kim Bengtsson till
sitt årsmöte för att prata hundsjukvård. Två trimkurser anordnades liksom hundträff med tipspromenad.
Aktivitetsdagen lockade med informell utställning där Ferrymans Cloetta Bridge, ägd av Ulla Bladh, avgick
med segern. Sex hundpromenader arrangerades liksom en lydnadskurs.
Nytt i årsboken fr o m detta år var
att utöver nya champion och certvinnare även ”arbetande hundars” resultat redovisades. Årets vinstrikaste
utställningshund blev Jackeroo Gallant Kramer, ägd av Kerstin och Sten
Olsson. Copperstone Return to Glory, ägd av Maureen Klerell, blev årets
BIM. Titeln årets lydnadsairedaleterrier erövrades av Pinto Good Vibrations.
73 airedaleterrier
2002 års Open Show arrangerades
av Sydsvenska Gillet i Alnarpsparken och lockade 73 airedaleterrier allt
som allt. Bästa lydnadshund blev Lovestorms Humpty-Dumpty.
Utställningsklassernas dömdes av
Rhonda M Davis, kennel Bryn Hafod. BIS blev Aerobics River Deep
Mountain High, ägd av Lotta Walles,
med Jackeroo Gallant Caroline, ägd
av Dag Hellman, som BIM.
Förutom Open Show anordnade
Sydsvenska Gillet två mentalbeskrivningar detta år, liksom två trimkur-

ser och en vardagslydnadskurs. Östra
Gillet fick vid årsmötet en ny ordförande i AnnChristin Molin. Vid årsmötet berättade tandläkare Lars-Johan Berg om hundarnas tänder och
tandvård.
Seger i matchshow
Sex promenader hanns med liksom
två valp-och unghundskurser. Airedaleterrierlaget lyckades detta år vinna
terrierrasklubbarnas matchshow.
Airedaleterrierns Dag lockade med
agilityträning, tipspromenad, ringträning liksom drive-in-utställning. 27
airedaleterrier bedömdes av Maureen
Klerell som ansåg att Copperstone
The Right Stuff, ägd av Annika Vesterberg, var vackrast denna dag.
Gillet deltog även i hundparaden
genom Stockholm detta år och anordnade en trimkurs. Under hösten arrangerades två prova-på-dagar; en i
personspår och en i viltspår. Adventsträffen bestod av ett föredrag av Memea Mohlin, betitlat ”Vett och etikett i hundvärlden”. Årets avslutades
sedvanligt med rasmonter på Stockholmsutställningen.
Trimkurser i väst
Västra Gillet hade vid årsmötet inbjudit Mona Hedman att berätta om
hur det är att vara hunduppfödare.
Två trimkurser anordnades samt en
aktivitetsdag. Dessutom tillkom Airedaleterrierns Dag med informell lydnadstävling och, som seden bjuder,
glöggpromenaden.
Sydöstra Gillet anordnade två
hundpromenader liksom en informell hundutställning och lydnadstävling. Vackraste hund denna dag
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var Aerobics Rama Lama Ding Dong
men lydigast i lydnadsklass 1 var Lovestorms Humpty Dumpty. I klass 2
segrade Antonelli.
Till årets vinstrikaste utställningsairedaleterrier utsågs Aerobics River

Deep Mountain High. Pinto Till There Was You, ägd av Pia och Stefan
Lundberg, blev årets BIM. Årets lydnadsairedaleterrier blev Lovestorms
Humpty-Dumpty.

AiredaleTerrierGillet 50 år – del 4
2003 fick klubbtidningen ny redaktör –
Mia Holm.
Året inleddes för Östra Gillets del
med årsmöte där veterinär Lotta
Gunnarsson talade om hundens vardagsskötsel. I april hade Östra Gillet
huvudansvaret för Airedaleterrierkonferensen som avhölls i Linköping och
där 45 intresserade hade mött upp.
Huvudämnet för träffen var RAS
(Rasspecifika AvelsStrategier) som
för första gången skulle tas fram. Till
hjälp, även i fråga om ämnet genetik,
hade vi agronom Iréne Berglund.
Avelsrekommendationer
Genetiker Per-Erik Sundgren hade tagit fram en sammanfattande skriftlig
analys över aveln med airedaleterrier
under 1900-talet, med ett antal rekommendationer för kommande avelsarbete.
Även ämnet mentalbeskrivning togs
upp på konferensen under ledning av
Margareta Stenström, kennel Margarielle. Arbetet med RAS fortsatte under hela året.
Östra Gillet anordnade sex promenader detta år och lyckades även vinna terrierrasklubbarnas match-show.
De anordnade en ”Airedaleterrierns
Dag” i Stockholm med agility, tipspromenad och ringträning på pro30 AiredaleTerrierGillet

grammet.
En mycket inofficiell drive-in-utställning dömdes av AnnChristin Molin och där segrade Pinto King Creole,
ägd av Monica Johansson.
Under hösten anordnades två prova på-dagar, en i personspår och en i
sök och uppletande av föremål, samt
en mentalbeskrivning. Under hösten
anordnades även en trimkurs och ett
föredrag av Olle Landfors om räddningshundar. Gillet hade monter både
på Stockholmsutställningen och på
Terrierklubbens 100-årsjubileum.
Västra Gillet hade till årsmötet bjudit in Anki Andersson som föreläste
om och förevisade hundmassage.
I mars anordnades en raskonferens i
Göteborg, med ett trettiotal deltagare,
med allt fokus på sammanställningen
av RAS-dokumentet. Två trimkurser
hann man med och en ”Airedaleterrierns Dag” med inofficiell utställning
som vanns av Mio Monello Bimbetto,
ägd av Christina Kvist. Efter utställningen förevisades uppletande i ruta
samt prova-på i agility. Året avslutades med glöggpromenad.
Promenader och trimning
Sydöstra Gillet hade vid årsmötet ett
föredrag av Anna Rundkvist med titeln ”Hundens lugnande signaler”.
Två hundpromenader anordnades

liksom två trimkurser. Sydöstra Gillet var arrangör för årets Open Show
som förlagts till Hovmantorp.
47 hundar var anmälda för domare
Don Munroe, kennel Arkama. Vann
gjorde Copperstone RR Blow Your
Horn, ägd av Maureen Klerell med
Jackeroo Real and A Beauty, ägd av
Ann-Britt Dahlberg, kennel Canis,
som BIM.
Lydnaden dömdes av Lars Lindholm och lockade åtta deltagare.
Vann lydnadsklass 1 gjorde Pinto
Rock Around The Clock, ägd av Kerstin Ekegren som även ägde vinnaren
av lydnadsklass 2 – Pinto Good Vibrations.
Förelästning i syd
Sydsvenska Gillet hade Jeppe Stridh
som föreläsare på sitt årsmöte, som
berättade om sin syn på utbildning av
hundar. Två trimkurser anordnades
liksom en kurs i viltspår, som även utmynnade i en fortsättningskurs. Dessutom hann man med en kontakt- och
ledarskapskurs.
Aktivitetsdagen hölls i Alnarp och
innehöll ringträning och en kom-somdu-är utställning. Dagen avslutades
med gemensam pick-nick.
Årets vinstrikaste utställningsairedaleterrier blev Copperstone RR
Blow Your Horn och Pinto Till There
Was You blev årets BIM. Pinto Rock
Around The Clock utsågs till årets
lydnadsairedaleterrier.
Mentalbeskrivning
2004 hade Östra Gillet inbjudit mentalbeskrivare Ingalill Larsson som
talade om just mentalbeskrivningar.
Sex promenader anordnades under

Flera MH anordnades av ATG bl.a. i Gnesta. Här
ser vi Tanwood Wheel of Fortune med husse
Anders Nord. Foto Carina Eldsäter.

året liksom ”Airedaleterrierns Dag”
i Stockholm med lekfull agilitytävling och dito lydnadstävling. Drivein-utställningen dömdes av Tina Wallin som fann sin vinnare i Pinto Sweet
Caroline, ägd av Pia och Stefan Lundberg.
Under sensommaren anordnades en
mentalbeskrivning för airedaleterrier
där åtta hundar deltog. Under hösten
var det en prova-på-dag i agility och
en i rapport. Trimkurs hann man också med liksom en klubbträff där Lennart Nordlander talade om hur man
gör en hund vilt-ren.
Under året hade Gillet monter på
Stora Stockholmsutställningen liksom
på Sveriges Hunddag.
Hundens sociala språk
Västra Gillet hade till sitt årsmöte inbjudit Karin Haglund som talade över
ämnet ”hundens sociala språk”.
Två trimkurser anordnades under
året liksom en hundpromenad och en
tipspromenad, där det ingick tips om
klickerträning. Årets sista aktivitet
var som vanligt glöggpromenad.
Västra Gillet stod som arrangör för
årets Open Show som gick av stapeln utanför Borås. Domare var Berit
Forsman som bland 51 anmälda hunAiredaleTerrierGillet 31

dar ansåg att Pinto Walk on the Wild
Side var allra vackrast. BIM blev
Rabbens’s Arctic Light, ägd av Halvor Sigfridstad.
Till bästa lydnadsekipage utsåg domaren Gunilla Kjönsberg Pinto Good
Vibrations.
Utställning i Lessebo
Sydöstra Gillet anordnade en informell utställning och lydnadstävling i
Lessebo där utställningen dömdes av
Lillemor Blanc som fann sin vinnare i
Airepatrol’s Winter Wonderland, ägd
av Lisbeth Svensson. Två promenader
med grillning avverkades, liksom en
prova-på-dag i spår och en trimkurs.
Sydsvenska Gillet hade vid sitt årsmöte ett föredrag om ledarskap och
hur man ”läser” sin hund, av narkotikahundsföraren Jörgen Thynell. Han
följde upp det hela med en praktisk
kurs under hösten. Två trimkurser
stod på schemat liksom kurs i viltspår
och en kurs i kontakt- och ledarskap.
Tipsrunda och grillning
Vårens aktivitetsdag detta år var i
Fulltofta med tipsrunda, grillning och
en lagtävling med allahanda svårigheter. Under hösten hade man aktivitetsdag i Alnarp med ringträning och
kom-som-du-är-utställning. Två mentalbeskrivningar anordnades under
året. Gillet hade monter på ”Malmö
Valp” under hösten.
Copperstone RR Step Ahead, ägd
av Maureen Klerell, blev Årets Utställningsairedaleterrier med Pinto
Hottest X in Texas, ägd av Pia och
Stefan Lundberg, som årets BIM. Liksom året innan utsågs Pinto Rock
Around the Clock till årets lydnadsai32 AiredaleTerrierGillet

Ch Copperstone RR Step Ahead var en av
flera hundar ägda (och två av dem även
uppfödda) av Maureen Klerell, som blev årets
utställningsairedaleterrier i början av 2000-talet.
Här från omslaget på årsboken för 2004. Foto:
Eva Eriksson.

redaleterrier.
2005 fastställdes den rasspecifika
avelsstrategin för vår ras – att gälla
för de kommande fem åren. En sammanställning av skadestatistik för vår
ras, för de senaste tio åren, genomfördes dessutom av Birgitta Andersson.
Under året skedde även flera möten
med representanter för de fyra Gillena, under ledning av Kerstin Olsson,
i syfte att slå samman alla Gillena till
ett enda nästkommande år. Till hjälp
hade de Alf Andersson, från Svenska
Kennelklubbens Föreningskommitté.
Byte av ordförande
Östra Gillet inledde året med årsmöte

där det blev byte på ordförandeplatsen. Ny ordförande blev Ulla-Britt
Gylefors. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Katarina Lundberg om
lydnadsträning.
Antalet hundpromenader var även
detta år sex stycken. ”Airedaleterrierns Dag” bjöd på allehanda lekfulla aktiviteter, en enkel lydnadstävling,
lydnadsuppvisning och ringträning.
Drive-in-utställningen dömdes av
Anne-Charlotte Hillberger och där
segrade Ragtime Jesse Owens, ägd
av Helena Dellner. En mentalbeskrivning anordnades liksom en lydnadskurs, en prova-på-dag i viltspår och
en trimkurs.
Om rehabilitering
Adventsträffen bestod av ett studiebesök på Hundkuranten där hundfysioterapeut Annika Holmgren berättade om och förevisade olika sorters
rehabilitering av hundar. Gillet hade
monter på Stora Stockholm liksom på
Sveriges Hunddag.
På västra Gillets årsmöte berättade
Ann-Marie Figved om hunduppfödning. Under årets ordnades två trimkurser samt en mentalbeskrivning.
Airedaleterrierns Dag innehöll test av
olika aktiveringsleksaker, pälsvård
och kloklippning och avslutades med
gemensam korvgrillning. En hundpromenad, även den med korvgrillning,
anordnades liksom den sedvanliga
glöggpromenaden.
Krafttag i sydost
Sydöstra Gillet hade problem med vikande antal aktiva och funderade på
att fortsättningsvis ingå såsom en lokalavdelning till Södra Gillet, men vid

ett extra årsmöte togs krafttag och
en ny styrelse bildades med Lisbeth
Svensson som ordförande.
Trimkurs och ringträning hann man
med liksom en klubbträff i Nybro där
Polka, ägd av Peggy Andersson utsågs
till klubbmästare i lydnad. Klubbmästare i exteriör blev Pinto Una Storia
Importante, ägd av Lisbeth Svensson.
Dömde gjorde Agneta Kappers. Dagen avslutades med tipspromenad.
Trimkurser
Sydsvenska Gillet ordnade både viltspårskurs, ledarskapskurs och två
trimkurser under året. Aktivitetsdagen hölls i Fulltofta med tipspromenad där praktiska övningar var
inlagda. Dagen avslutades med korvgrillning och inkallningsövningar. Gillet hade monter på ”Malmö Valp”
även detta år.
Årets Open Show arrangerades av
detta gille i Barsebäck och inleddes
med lydnadstävlingar som dömdes av
Lotta Pettersson. Tio hundar ställde
upp och de respektive klasserna vanns
av Pinto Corina Corina, ägd av Jenny
Dahlbom (numera Damgren) (klass
1), Pinto Good Vibrations (klass 2)
och Fair Trial’s Publius, ägd av Jenny
Coldén (klass 3).
64 hundar ställdes ut
Själva utställningen dömdes av Ekaterina Senashenko (kennel Kattyline)
och hon hade 64 hundar att gå igenom. Slutlig BIS-vinnare blev Hagahaugens Ask, uppfödd och ägd av
Reidar Förre Larsen och BIM blev
Dendaric Sparkler, ägd av Ann-Britt
Dahlberg.
Årets vinstrikaste utställningsaiAiredaleTerrierGillet 33

2006 firade ATG sitt 40-årsjubileum. I mitten syns domaren av Open show, Ingela Nilsson, kennel
Gay Gordon, samtala med t.v. Mavis Lodge, kennel Mynair, (Open Showdomare vid 45-årsjubileet)
och Maureen Klerell, kennel Copperstone, t.h. (Open Showdomare 2012).

redaleterrier blev Dendaric Sparkler
med Pinto Good Day Sunshine, ägd
av Mats Grindal, som årets BIM. Titeln Årets Lydnadsairedaleterrier tillföll Fair Trial’s Sextus, ägd av Eva
Persson.
Priser i bruks
Från och med detta år började det
även delas ut priser till årets vinstrikaste airedaleterrier inom bruks, agility och viltspår. Vinnare detta första
år var Jokyl Lionheart, ägd av Gitte
Faraasen (bruks), Karmadales Hot
Pepper, ägd av Carina Eldsäter (agility) och Pinto Swing It Magistern, ägd
av Åsa Björk (viltspår)
2006 i januari samlades återigen
representanter från de fyra Gillena,
tillsammans med Alf Andersson, och
förberedde arbetet till det, för alla
34 AiredaleTerrierGillet

Gillena, gemensamma årsmötet. Bl a
utarbetades den proposition som möjliggjorde den nödvändiga stadgeändringen, ett förslag på verksamhetsplan
och en budget.
Ett gille och ny ordförande
Årsmötet hölls då i Jönköping under
ledning av Alf Andersson, som även
valdes till ny ordförande för Gillet.
Från och med nu var tanken att styrelsen ska fortsätta med arbetet för
vår ras och ett antal lokalkommittéer ska arbeta med lokala aktiviteter,
såsom hundpromenader, trimkurser,
lydnads- och spårkurser, klubbträffar,
aktivitetsdagar och studiebesök.
I samband med årsmötet anordnades också en anatomiföreläsning med
Cindy Pettersson, där det även ingick
praktiska övningar.

De tidigare fyra Gillena hade dock
några aktiviteter redan inbokade, bl
a ordnade Östra Gillet tre hundpromenader under våren. Sydöstra Gillet
hann anordna en trimkurs och Västra Gillet hann med en studiecirkel
kring boken ”Inkallning är så mycket
mera” av Memea Mohlin. Dessutom
genomförde de en trimkurs och en
hundpromenad.
Aktivitetsdag
Sydsvenska ATG i sin tur hann ordna
en aktivitetsdag i Fulltofta med tipsrunda vilken inkluderade praktiska
övningar för hunden. Dagen avslutades med inkallningsövningar och
korvgrillning. Dessutom anordnade
de en lydnadskurs.
Medlemstidningen hade fr o m nr
3 detta år omslaget i färg! Den sammanställdes hädanefter av en mediakommitté bestående av Lisbeth Svensson, Mia Holm och Ulla Dahlander.
Årets Open Show anordnades av
det tidigare Östra Gillet och hölls i
Strömsholm. Utställningen som samtidigt var Gillets 40-årsjubileum var
dessutom anordnat till minne av Stig
och Vivian Ahlberg. Prisbordet bestod
av priser Stig vunnit med sina airedaleterrier genom åren och var i sanning
överdådigt.
Lokalkommittéer igång
Domare var Ingela Nilsson och hon
fann sin vinnare i Dendaric Triple
Gold, ägd av Maureen Klerell. BIM
blev Jokyl Must Be Jazz, ägd av Lotta
Streijffert. Klubbmästerskapet i lydnad dömdes av Ewa Jacobsson och
där vann Bravefair Love Heart, ägd
av Gitte Faraasen.

De olika lokalkommittéerna började så smått arrangera egna aktiviteter. I Skåne anordnades exempelvis en
kom-som-du-är-utställning, en kurs i
klickerträning och en glöggpromenad.
Monter hade man även detta år vid
”Malmö Valp”.
I Stockholm höll man en viltspårskurs och hade monter på Stora
Stockholm. I Dalarna ordnades en
hundpromenad och i Sörmland en
hundpromenad. I Bergkvara anordnades en mentalbeskrivning och i
Göteborg en studiecirkel kring Eva
Bodfälts bok ”Kontaktkontraktet”,
liksom hundpromenad och sedvanlig
glöggpromenad.
Vinstrikaste
Årets vinstrikaste utställningsairedaleterrier blev Dendaric Triple Gold och
Dendaric Sparkler blev Årets BIM.
Titeln Årets Lydnadsairedaleterrier
tillföll liksom året dessförinnan Fair
Trial’s Sextus.
Fair Trial’s Don Juan, ägd av Wanja
Perälä-Forsén blev Årets Bruksairedaleterrier och Karmadale’s Hot Pepper
blev återigen Årets Agilityairedaleterrier. Titeln Årets Viltspårsairedaleterrier delades mellan Frizzy Miss Wild,
uppfödd och ägd av Jenny Holgersson och Pinto Corina Corina.
Fyra nummer per år
2007 började medlemstidningen utkomma med fyra fullmatade nummer per år och från julnumret togs
redaktörskapet över av vår nuvarande
redaktör Inger Söderlund. Samtidigt
var Carina Eldsäter webbmaster för
www.airedale.nu.
Årsboken började ta in annonser i
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färg. Årsmötet hölls i Jönköping med
ett tjugotal medlemmar närvarande.
I april hölls en airedaleterrierkonferens där agronom Irene Berglund föreläste om genetik och etolog Ingrid
Tapper föreläste om mentalitet och
mentalbeskrivning.
Open Show i Kolboda
Årets Open Show hölls i Kolboda och
domare var Anne-Charlotte Hillberger. BIS-vinnare blev Ash Grove
Brown Sugar, ägd av Pia Lundberg
och Lena Bruun. Som BIM utsågs Jokyl Must Be Jazz. Lydnadstävlingens
tio ekipage dömdes av Lars Lindholm
och där segrade Frizzy Miss Wild.
Airedaleterrierkonferens gick av
stapeln på Vätterleden utanför Jönköping under hösten där både Dodo
Sandahl och Moa Persson föreläste
om anatomi och bedömningsteknik
och Birgitta Andersson presenterade SKK:s avelsdata. Därefter var det
”paneldebatt” mellan olika airedaleterrieruppfödare, nämligen Maureen
Klerell, Ann-Marie Figved, Dodo Sandahl och Susanne Wigestam.
Fler lokala aktiviteter
Bland lokala aktiviteter under året
kan nämnas en aktivitetsdag i Fulltofta med tipspromenad, kontaktövningar och korvgrillning. Skånsk hundpromenad var det även på Järavallen
och monter hade man som vanligt på
”Malmö Valp”.
På Göteborgsutställningen ”My
Dog” ordnades det en monter under
alla fyra dagarna, promenader och
trimkurs samt naturligtvis glöggpromenad. I Stockholm anordnades både
promenad, vardagslydnadskurs och
36 AiredaleTerrierGillet

monter på Stora Stockholmsutställningen. I Skåne var det guidad tur i
Alnarpsparken med ringträning och
pick-nick. I Sörmland promenerades
det, med inlagda aktiviteter, liksom i
Dalarna. I Örebro ordnades promenader, trimkurser och glöggpromenad.
Årets airedaleterrier
Årets Utställningsairedaleterrier blev
liksom året innan Dendaric Triple
Gold med Pinto Through The Barricades, ägd av Ulrica Palmquist, kennel Uponaire, som årets BIM. Årets
Lydnadsairedaleterrier blev Pinto
Crackling Rose, ägd av Tord Sundin,
Årets Bruksairedaleterrier Fair Trial’s
Sextus och Årets Viltspårsairedaleterrier Pinto Get The Party Started,
ägd av Pia Wahlström. Något pris till
årets agilityairedaleterrier utdelades
inte.
2008 var första året som årsboken
var helt och hållet tryckt i färg och
klubbtidningen fick efter alla år ett
eget namn – ”AiredaleTerriern”.
Årsmöte och aktivering
Årsmötet hölls i Örebro och där ingick bl a föreläsning om insemination, parning, dräktighet och födsel
av veterinär Anna Arwill. Ett aktiveringsläger avhölls en vårhelg utanför
Lindesberg och lockade 18 airedaleterrier och deras ägare.
På programmet stod föreläsning av
Britt-Marie Tiderman om hur man
skapar kontakt med hunden, lydnadsövningar, spår, sök och uppletande. Dessutom anordnades årets
klubbmästerskap i lydnad denna
helg. Dömde gjorde Mats Holm och

2008 anordnades den första Aktiveringshelgen, utanför Lindesberg. Här är alla nöjda deltagare
samlade. Foto Inger Söderlund

klubbmästare blev Mio Monello Evviva, ägd av Pierre Paulsson, kennel
Elpixaz.
Årets Open Show hölls på AlmareStäket i samband med att Sverige var
värd för Världsvinnarutställningen.
89 airedaleterrier, många tillresta från
utlandet, kom för att bedömas av domaren Roberto Alsina, kennel Nagual. Vann gjorde Joval Angel’s Kiss,
uppfödd och ägd av Valeria och John
Rickard från USA. BIM blev Sterling
Nan Conquistador, ägd av N. Sterling
och U. Radischmeva från Ryssland.
Promenader och agility
Bland lokala aktiviteter under året
kan nämnas promenader i Dalarna,
aktivitetsdag i Skåne med bl a agility
och tipspromenad på programmet liksom ytterligare promenader på andra
platser. Trimkurs ordnade man också.
I Uppsala anordnades kurs i kanta-

rellsök, liksom ett flertal promenader.
I Göteborg hade man monter på My
Dog, studiecirkel, hundpromenader,
trimkurs, nosarbetskurs och glöggpromenad. I Stockholm hade man
monter på Stora Stockholm, liksom
promenader.
Titeln Årets Utställningsairedaleterrier tillföll Joval Cast A Golden
Shadow, ägd av Dodo Sandahl och
AnnChristin Molin. Årets BIM blev
Klofkulla’s Black Diamond, uppfödd
och ägd av Petra Stenkula, som även
vann det nyinstiftade priset till Årets
Bästa Svenskfödda hund.
En ny titel
En annan ny titel att tävla om fr o m
detta år var ”Årets Allround-airedaleterrier”. Vinnare denna första gång
blev Fair Trial’s Sextus, som även
blev Årets Bruksairedaleterrier, en titel som han dock fick dela med Frizzy
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BIS på ATG:s Open show i samband med Världsutställningen 2008: Ch Joval Angel’s Kiss, ägare och
uppfödare Valeria och John Rickard. Foto Börje Gustafson

Top Tarras, ägd av Kenneth Alvik och
Mio Monello Evviva. Årets Lydnadsairedaleterrier blev Mio Monello Evviva, men tyvärr kunde det inte delas
ut priser inom viltspår och agility, då

World Airedale Terrier Country Club Show 2008
dömdes av Roberto Alsina, kennel Nagual, från
Argentina. I bakgrunden ett knippe mycket
merittyngda hundar från ryska Rus Kornelkenneln. Foto Börje Gustafson
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tävlande saknades.
2009 genomfördes en stor hälsoundersökning av våra hundar via enkäter, under ledning av Birgitta Andersson. Klubbtidningen trycktes fr
o m detta år helt i färg och Gillet lät
trycka om Stig Ahlbergs bok ”Terriernas Kung”.
Första förtjänsttecknet
Årsmötet hölls i Staffanstorp och nytt
där var att Gillet för första gången
delade ut ett förtjänsttecken. Första
mottagaren av detta pris blev Sten
Olsson – i första hand för sitt mångåriga arbete med årsboken. Föreläsare
på årsmötet var Yrsa Fransén Görnerup som talade över ämnet ”stökiga hundpromenader”.
Aktiveringshelgen detta år var i
Boxholm och innehöll bl a viltspår,

agility och lydnad.
Årets Open Show hölls i Kolboda
och där dömde Robert Milano, som
fann sin vinnare i Joval Cast A Golden Shadow. BIM blev Sandale Move
Along Please, ägd av Dodo Sandahl.
Klubbmästerskapet i lydnad dömdes
av Christina Lundin och segrade gjorde Pinto Corina Corina.
Lokala aktiviteter detta år var bl a
trimkurs i Kalmar och i Hovmantorp,
aktiveringsdag i Skåne med bl a agility på programmet. I Göteborg hade
man studiecirkel, aktivitetsdag med
bl a viltspår samt promenader, liksom
att man hade monter på My Dog,
nosarbetsdag och glöggpromenad.

leterrier tillföll Frizzy Top Gear, ägd
av Carl Johan Dahlberg och Pinto
Get The Party Started, blev Årets Agilityairedaleterrier.
2010 kombinerades årsmötet med
en konferens där genomgången av
hälsoenkäten presenterades. Andra ämnen som diskuterades var bl a
MH, höftledsdysplasi, fertilitet och
avelsdebutsålder. Föreläsare var Nicolette Salmon Hillbertz som pratade om genetik och fertilitet. Hanne
Winninge från Terrierklubbens Avelskommitté talade om RAS. Vid årsmötet tilldelades Ann-Marie Figved
förtjänsttecknet för lång och trogen
tjänst.

Letade kantareller
I Dalarna hölls en kantarell-letningskurs och ett flertal promenader. I
Skåne promenerade man och hade
monter på ”Malmö Valp”. Aktivitetsdagen på Fulltofta innehöll bl a tipspromenad och agility. Även i Örebro
företogs det gemensamma promenader, liksom i Uppsala och i Sörmland.
I Stockholm hade man monter på
Hundens Dag liksom på Stora Stockholm.

Till Lessebo
Aktiveringshelgen var detta år i Lessebo, med viltspår, spår, uppletande,
agility, lydnad och trimning på programmet.
Årets Open Show gick av stapeln
i Tånga Hed och dömdes av AnnMarie Figved. BIS, av de 31 anmälda
hundarna, blev Quick Fly Mary Marvel, ägd av Dodo Sandahl med Joval
Cast A Golden Shadow som BIM.
Klubbmästerskapet i lydnad vanns av
Sandale On The Move, ägd av Jenny
Coldén. Domare var Kjell Arne Alaby.

Vinstrikast igen
Årets vinstrikaste Utställningsairedaleterrier blev liksom året dessförinnan Joval Cast A Golden Shadow.
Årets BIM tillföll Jokyl Must Be Jazz.
Årets bästa svenskfödda hund blev
Lovestorm’s Loan-Shark, ägd av Linnie Lodestål. Årets Allroundairedaleterrier tillika Årets Lydnadsdito
och Årets Viltspårsdito blev Pinto
L’Ombra Del Gigante, ägd av Åsa
Vinnerberg. Titeln Årets Bruksaireda-

Medlemsmöte om rasen
I samband med utställningen hölls
ett medlemsmöte där det diskuterades hur man bör förvalta och utveckla vår ras.
Bland lokala aktiviteter hittar man
bl a trimkurs i Hovmantorp och promenader i Uppsala. I Göteborg hade
man monter på My Dog, nosarbete,
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rallylydnad och promenader. I Dalarna promenerades det, i Skåne likaså
plus att man hade aktivitetsdag och
trimkurs.
Årets airedaleterrier
Titeln Årets Utställningsairedaleterrier vanns av Quick Fly Mary Marvel med Joval Cast A Golden Shadow som Årets BIM, medan Pinto
Stop And Stare, ägd av Pia och Stefan
Lundberg blev Årets bästa svenskfödda airedaleterrier.
Årets Allroundairedaleterrier
blev, liksom året dessförinnan Pinto L’Ombra Del Gigante, som också
vann titeln Årets Viltspårsairedaleterrier. Bästa Lydnadsairedaleterrier
blev Canis Peacock, ägd av Eva Persson som även fick dela på titeln Årets
Bruksairedaleterrier med Frizzy Top
Tarras.
2011 togs ansvaret för att sammanställa årsboken över av en grupp
bestående av Inger Söderlund, Börje
Gustafson, Terttu Lardner och Lisbeth Svensson.
Ny ordförande
På årsmötet i Göteborg fick Gillet en
ny ordförande – Dodo Sandahl. Där
underhölls deltagarna av Klara Zimmergren, som kåserade om sin hund
Frasse och visade videoklipp från
deras medverkan i TV-programmet
”Mia och Klara”.
ATG:s förtjänsttecken utdelades till
Terttu Lardner, främst för allt hennes
arbete med insamling av faktauppgifter och foton till årsboken genom
åren.
Aktiveringshelgen var detta år förlagd till Eskilstunatrakten och aktivi40 AiredaleTerrierGillet

En av våra framstående allroundairedaleterrier
Ch Pinto L’Ombra Del Gigante, som meriterade
sig i en mängd grenar, inte minst på utställning
där han t.o.m. lyckades bli FI UCh, som det
krävs korning eller bruksmeriter för. Här i
sökarbete med matte Åsa Vinnerberg.

teterna bestod av uppletande, viltspår,
budföring, rallylydnad och lydnad.
Till Ulltuna
Open Show detta år gick av stapeln
på Ulltuna och dömdes av Mavis
Lodge, kennel Mynair. Av de 37 anmälda hundarna fann hon sina vinnare i Quick Fly Mary Marvel (BIS) och
Lovestorm’s On Loan, ägd av Kerstin
Ekegren, (BIM).
Klubbmästerskapet i lydnad dömdes av Jan Ledin och där segrade
Lovestorm’s On Loan.
Bland lokala aktiviteter kan nämnas
hundpromenader i Sörmland, trimkurs i Dalarna, aktivitetsdag i Lindome med spår och uppletanderuta
samt promenader. I Dalarna anordnades viltspår och i Eskilstuna en aktivitetsdag med bl a frisbeeträning och
uppletande.
Titeln Årets Utställningsairedaleterrier tilldelades återigen Quick Fly

Mary Marvel och Årets BIM tillika
Årets bästa svenskfödda airedaleterrier blev Klofkulla’s Incredible, ägd
av Angelica Andersson. Ett nytt pris
tillkom detta år – Årets Rallylydnadsairedaleterrier. Första hunden med
den titeln blev Mio Monello Candido,
ägare Göran Sjödell.
Delad titel
Canis Peacock blev Årets Allroundairedaleterrier tillika Årets Lydnadsdito. Den senare titeln fick han dock
dela med Lovestorm’s On Loan och
Pinto L’Ombra Del Gigante som alla
hamnat på samma poängsumma. Titeln Årets Bruksairedaleterrier tillföll
Frizzy Top Tarras, Årets Viltspårsairedaleterrier blev Lisjös Isak, uppfödd
och ägd av Kerstin Edeen. Pinto Get
The Party Started blev årets agilityairedaleterrier.
Nu också på Facebook
2012 hamnade ATG på Facebook.
Revideringen av RAS för airedaleterrier fastställdes och gäller fram till
2017.
Årsmötet hölls i Linköping och som
föredragshållare var veterinär Sven
Ödman inbjuden för att berätta om
olika diagnossätt framförallt vad gällde höftledsdysplasi. Birgitta Andersson tilldelades Gillets förtjänsttecken
främst för sina många år som Gillets
kassör och för sitt arbete med hälsoenkäterna.
Aktiveringshelgen var förlagd till
Tånga-Hed detta år och ägnades åt
lydnad, spår, rallylydnad, uppletande,
ringträning och trimning.
Open Show var detta år förlagt till
Mölle och dömdes av Maureen Kle-

Årets Utställningsairedaleterrier blev Dodo
Sandahls Ch Quick Fly Mary Marvel tre år i följd
på 2010-talet. Foto Linn Lemmeke.

rell och där, med 63 anmälda hundar,
segrade Quick Fly Mary Marvel (BIS)
och Lisjös Isak (BIM). Klubbmästerskapet i lydnad dömdes av Petra Stenkula och där segrade Sandale On The
Move.
Trimning och aktivering
Bland de lokala aktiviteterna hittar
man bl a trimhelg i Uppsala, aktiveringsdag i Göteborg med rallylydnad
och sök liksom promenader och monter på My Dog. Monter hade man
även på Stockholmsutställningen.
Viltspårskurs och promenader anordnades i Dalarna, liksom promenader
i Uppsala. Trimkurs var det i Örebro. Quick Fly Mary Marvel syntes
åter på topp i årsbästalistan för UtAiredaleTerrierGillet 41

ställningsairedaleterrierna och Canis
Rocket Fire, ägd av Ewa och Tomasz
Krawczyk, blev Årets BIM och Årets
vinstrikaste svenskfödda hund.
Årets allround
Titeln Årets Allroundairedaleterrier
tillföll Lovestorm’s On Loan. Årets
Lydnadsairedaleterrier vanns av Elpixaz The One And Only, ägd av
Pierre Paulsson. Årets Bruksairedaleterrier blev återigen Frizzy Top Tarras, Årets Agilityairedaleterrier blev
Airepatrol’s The Only Girl For Me,
ägd av Helen Frejborn. Mio Monello
Candido blev, liksom året före, Årets
Rallylydnadsairedaleterrier.
2013 var årsmötet i Uppsala och
dit kom Curt Blixt för att berätta om
BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hos hund). Dessutom förevisades hur en exteriörbeskrivning av
airedaleterrier kommer att gå till och
dessutom kåserade AnnChristin Molin om sitt liv med airedaleterrier. På
årsmötet tilldelades Hélene Jorméus,
kennel Hundateljén, Gillets förtjänsttecken för sina år som sekreterare i
klubben.
Önskeprofil togs fram
Gillet lät ta fram en önskeprofil för
vår ras vad gäller MH-beskrivningar, samtidigt som det första BPH
bara för airedaleterrier genomfördes
i Märsta.
Årets Open Show var ett samarrangemang med norska rasgruppen
för airedaleterrier och hölls i Morokulien.
Aktiveringslägret var också förlagt
dit dagarna innan helgen. På programmet stod spår, sök, lydnad, upp42 AiredaleTerrierGillet

letande, lydnad och trimning.
Två klubbmästare
Klubbmästerskapet i lydnad dömdes
av Mia Andersson och titeln fick delas mellan Zenit von Erikson, ägd av
Eva Persson, och Sandale Casanova,
ägd av Kerstin Ekegren, som fick lika
många poäng.
Den svenska utställningen dömdes
av Åke Magnusson och, av 37 anmälda hundar, vann Rabben’s Kingston,
ägd av Halvor Sigfridstad, BIS, med
Rabben’s Northern Star, ägd av Pernilla Ouis, kennel North Flash, som
BIM.
Bland de lokala aktiviteterna finner
man promenad och viltspår i Dalarna, drive-in-utställning i Skåne, promenader i Eskilstuna och Uppsala,
spårträff och korvgrillning i Lindome.
Airedaleterriermonter fanns på My
Dog i Göteborg och på Stockholmsutställningen.
Årets vinstrikaste
Årets vinstrikaste Utställningsairedaleterrier och dessutom Årets svenskfödda airedaleterrier blev Canis
Rocket Fire medan Big Lady’s Great
Wish, ägd av Jenny-Ann Hofverberg,
kennel Hofva’s, blev Årets BIM.
Titeln Årets Allroundairedaleterrier tillföll Zenit von Erikson, liksom
titeln Årets Lydnadsairedaleterrier.
Årets Bruksairedaleterrier blev Sandale Hot Moves, ägd av Maria Juslin,
Jackeroo Vics Magnificant Scot, ägd
av Susanne Sarezäter, blev Årets Viltspårsairedaleterrier medan Mio Monello Candido, än en gång, blev årets
Rallylydnadsairedaleterrier.
2014 inleddes som vanligt med års-

Vår senaste allroundstjärna: Zenit von Erikson, ägare Eva Persson. Här på agilitybanan. Foto AnnMarie Nordén.

möte, detta år i Malmö. Förutom
sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Malin Cedergren om den informella tävlingsformen Rallymix och
därefter berättade Susanne Pelger om
sin bok ”Alvas önskehund”, där önskehunden är just en airedaleterrier.
Pia Lundberg berättade och visade
bilder från sina 50 år som airedaleterrieruppfödare.
Förtjänstecknet detta år tillföll Kerstin Ekegren, främst för sitt mångåriga sekreterarskap.

Årets Open Show gick av stapeln
i Eskilstuna och dömdes av Geir
Flyckt-Pedersen, kennel Louline. Slutlig BIS-vinnare blev Canis Rocket Fire
med Big Lady’s Our Madame Butterfly, ägd av Pirjo Hjelm och Pia von
Koch, som BIM.
Aktivering inomhus
Aktiveringshelgen detta år var förlagt
till Kyrkekvarn och där hade man tillgång till en inomhushall. Den användes till lydnad, rallylydnad, agility
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och ringträning medan spår, viltspår
och trimning försiggick utomhus.
Klubbmästerskapet i lydnad hölls
under helgen och dömdes av Jenny
Coldén. Klubbmästare blev Sandale
Casanova.
Gillet deltog med två hundar på
viltspårs-SM för terrier i Vänersborg
och bäst gick det för Jackeroo Vics
Magnificant Scot som slutade på sjätte plats.
Rasmontrar
Bland årets lokala aktiviteter finner
man bl a rasmonter i både Göteborg
och Stockholm, trimdagar i bl a Dalarna, Örebro, Uppsala och Blekinge
samt hundpromenader runt om i landet.
Canis Rocket Fire blev även detta
år Årets Utställningsairedaleterrier
liksom Årets vinstrikaste svenskfödda airedaleterrier, medan Airepatrol’s
A Hazyshade of Winter, ägd av Mia
Holm, blev Årets BIM.
Pinto L’Ombra del Gigante och Zenit von Erikson fick dela på titeln
Årets Allroundairedaleterrier men Zenit var ensam om att bli Årets Lydnadsairedaleterrier, liksom L’Ombra
Del Gigante var ensam om att bli
Årets Bruksairedaleterrier. Titeln
Årets Viltspårsairedaleterrier tillföll
Lisjös Kalle, ägd av Ewa Jacobsson,
medan Mio Monello Candido återigen blev Årets Rallylydnadsairedaleterrier. Airepatrol’s The Only Girl for
Me blev Årets Agilityairedaleterrier
Ny ordförande
2015 blev det byte på ordförandeplatsen i Gillet vid årsmötet i Örebro – ny
ordförande blev AnnChristin Molin.
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Dodo Sandahl avtackades med att
bl a föräras Gillets förtjänsttecken.
Dodo fungerade även som föredragshållare vid mötet där hon berättade
om sitt liv med airedaleterrier.
Gillet hade, i Örebro, sin första exteriörbeskrivning med Dodo Sandahl
och AnnChristin Molin som bedömare.
Open Show var detta år förlagt till
Borås med Petra Stenkula som domare. Hon ansåg, att av de 27 anmälda hundarna, var Katusha Sandale
from Ospern, ägd av Dodo Sandahl
och Gunilla Pastarus, allra vackrast
med Big Lady’s October Noble, ägd
av Terttu Lardner och Dodo Sandahl,
som BIM.
Aktiveringshelgen tog plats i Olofström med spår, viltspår, uppletande,
budföring, rallylydnad, lydnad, agility
och trimning på schemat. Klubbmästerskapet i lydnad dömdes där av Ari
Koronen och klubbmästare blev Zenit
von Erikson.
Enkät om fertilitet
Under hösten anordnades en konferens där agronom Iréne Berglund föreläste om avel i små populationer.
Kerstin Ekegren presenterade sammanställningen av den tidigare utskickade enkäten om fertilitet i vår
ras, liksom statistik gällande höftleder
och MH-beskrivningar. Veterinär Eva
Hertil föreläste om ”moral och hälsa”
vad gäller våra hundar.
Vid terrier-SM i viltspår var Jackeroo Vics Magnificant Scot bästa airedaleterrier med en tionde plats.
En jubileumsalmanacka togs fram
inför kommande år med bilder från
ATG:s 50-åriga historia.

Efter jubileumsmiddagen på Röstånga Gästgiveri samlades middagsgästerna i salongen för kaffe,
tårta och lottdragning. På bilden syns bland andra från vänster Anna Arne-Andersson, Terttu
Lardner, Marina Reuterswärd, Mia och Michael Holm, Ann-Britt Dahlberg och Ann-Charlotte
Persson. Foto: Thomas Jeppsson.

Bland lokala aktiviteter återfinns
bl a rasmonter i både Göteborg och
Stockholm, trimdag i Uppsala, spårträff i Göteborg och ett flertal hundpromenader på olika ställen i Sverige.
Vinstrikast
Årets vinstrikaste Utställningsairedaleterrier blev Katusha Sandale from
Ospern med Pinto Cross Country,
ägd av Pia och Stefan Lundberg som
Årets BIM, tillika bästa svenskfödda
airedaleterrier.
Zenit von Erikson erhöll titlarna:
Årets Allroundairedaleterrier, Årets
Lydnadsairedaleterrier och Årets Rallylydnadsairedaleterrier. Årets bruksairedaleterrier blev Frizzy Top Tarras
och Årets Viltspårsairedaleterrier tillföll Jackeroo Vics Magnificant Scot.

2016 fyllde Gillet 50 år och firandet började redan på årsmötet i Linköping där deltagarna skålade i bubbelvatten. Innan dess föreläste först
etologiprofessor Per Jensen om hur vi
människor ser på hunden och därefter berättade Maureen Klerell om sitt
mångåriga liv med airedaleterrier. För
sin uppfödargärning belönades Maureen därefter med hedersmedlemsskap
i Gillet.
Uppmaning om röntgen
Styrelsen skickade under början av
året brev till alla ägare av tvååriga airedaleterrier med uppmaning att låta
höftledsröntga och mentalbeskriva
sina hundar och två BPH bara för airedaleterrier genomfördes också under året.
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Hela gänget samlat vid Aktiveringslägret i Gammelkroppa 2016. Längst ner från vänster Elisabeth
Svane med Catie, Kerstin Ekegren med Ture och Hjalmar, Lena Lindblom med Ella, Katrine De Nully
med Knox, Anna Andersson Arne med Rosie, Ulla-Britt Gylefors med Smarty, Nils-Erik och Inger
Saxfeldt med Cilla. Andra raden från vänster AnnChristin Molin med Party, Susanne Gussing med
Busy, Jenny Damgren med Belsa. Och tredje raden från vänster Jenny Coldén med Harry och Dylan,

Arbetet med
ett nytt domarkompendium
för vår ras inför
kommande års
domarkonferens
i Terrierklubbens
regi fortgick under hela året.
Aktiveringslägret genomfördes i Gammelkroppa och
Vimmel och skumpa
i Röstånga. Pia
Lundberg och Lotta
Walles skålar med
Gunnel Lindberg.
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Mats Gellerstig med Freja, Erland Jacobson med Sixten, IngeLena Selander med Tilda, Cyril Mårtensson med Sickan, Karl
Olov Ryg med Dante, Kristin Løken med Chablis och Zenit och
Eva Persson med Holger och Robin. Och bilden till höger; Mia
Andersson och Helene Gustafsson.

denna gång hade en instruktör i den
nya sporten nosework bjudits in, vilket alla deltagare fick prova på under
helgen. Övriga aktiviteter på lägret
var spår, viltspår, lydnad, trimning
och en aktiveringspromenad.
Trimkurs
Kurs i utställningstrimning under ledning av Dodo Sandahl genomfördes i Stockholm. Årets Open Show,
lockade 47 anmälningar, och avhölls
i Röstånga och där dömde Pia Lundberg. BIS blev Jokyl It’s My Party, ägd
av AnnChristin Molin med Rabben’s
Quarterback, ägd av Halvor Sigfridstad som BIM. Klubbmästerskapet i
lydnad dömdes av Ewa Jacobsson och

där segrade, liksom året dessförinnan,
Zenit von Erikson.
Extra festligt
Extra festliga kringarrangemang anordnades denna augustihelg med en
lysande jubileumsmiddag, som pricken över iet.
Vid Terrier-SM i viltspår deltog två
airedaleterrier och bäst blev Lisjös
Morgan och Ewa Jakobsson med en
femteplats.
Många lokala aktiviteter anordnades under året, främst i form av aktiva promenader. Avslutningsvis deltog
Gillet, som vanligt med en monter på
Stockholmsmässan.
Årets vinstrikaste airedaleterrier,
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tillika svenskfödda, blev
Art Direkt Airedale Bodyguard, ägd av Bert
Hunt, Gulli Olsson Sundin och Åke Sandin. Årets
BIM blev Jokyl It’s My
Party.
Årets Allround
Zenit von Erikson blev
Årets Allroundairedaleterrier, Årets Rallylydnadsairedaleterrier och delade
även Årets Bruksairedaleterrier med ChaBlis von Med anledning av jubileumsåret gav AiredaleTerrierGillet ur de
här stiliga jubileumsmuggarna.
Erikson, ägd av Kristin
Løken, och Dante von ErÅrets ViltspårsaireÅrets Agilityairedaleikson, ägd av Eva Persson. daleterrier blev Lisjös
terrier.
Dante blev även Årets
Morgan och CoastLydnadsairedaleterrier.
guards Karybdis blev
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