
 

Verksamhetsberättelse för AiredaleTerrierGillet 2013 
Styrelsen för AiredaleTerrierGillet (ATG) avger härmed sin berättelse för verksamheten 
under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31. 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande: Dodo Sandahl 
Sekreterare: Helene Jormeus tom 2013-02-17, Karin Marjamaa from årsmötet 2013-02-17 
Kassör: Monica Hillsjö 
Ledamöter: Kerstin Ekegren, Pernilla Ouis. 
Suppleanter: Mia Andersson, Jenny Coldén. 

Ansvarsområden 
Arbetsutskottet (AU): Dodo Sandahl, Karin Marjamaa, Monica Hillsjö, Kerstin Ekegren. 
Avelskommitté (AK): Dodo Sandahl, Kerstin Ekegren, Pernilla Ouis, Jenny Dahlbom. 
Hundaktiveringskommittén (HaK): Mia Andersson, Jenny Coldén, Eva Persson. 
Mediakommittén (MK): Dodo Sandahl, Inger Söderlund, Karin Marjamaa 
Utställningskommittén (UtsK): Dodo Sandahl, Pernilla Ouis, Kerstin Ekegren. 

Årsmöte 
Årsmöte samt raskonferens för ATG hölls helgen den 16-17 februari 2013 på Fyrislunds 
Hunddagis och Butik i Uppsala. På lördagen föreläste Curt Blixt om BPH, beteende och 
personlighetsbeskrivning hund. Dodo Sandahl och AnnChristin Molin hjälpte oss att gå 
igenom ett exempel på protokoll för exteriörbedömning av våra airedaleterrier som de tagit 
fram tillsammans med Kerstin Ekegren. Söndagen inleddes med att AnnChristin Molin 
berättade om sitt hundliv. Därefter var det dags för årsmöte med mötesordförande Thomas 
Uneholt. 31 medlemmar närvarade och förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
prisutdelningar till vinstrika hundar delades ATGs eget förtjänsttecken ut för femte året i rad. 
Detta förärades i år Helene Jormeus.  

Sammanträden 
Under 2013 har styrelsen haft 12 protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande. Det 
konstituerande mötet hölls i samband med årsmötet i Uppsala i februari, och ett styrelsemöte 
hölls i Örebro i juni. Övriga möten var telefonmöten. Mellan mötena har telefon och e-
postkontakt hållits mellan ledamöterna samt AU, där ärenden behandlats som fordrat 
omedelbar handläggning. 

Representation 
Terrierfullmäktige hölls 13-14 april 2013. Dodo Sandahl deltog och representerade ATG. 
Kerstin Ekegren representerade ATG vid SKKs avelskonferens 16-17 mars 2013. 
Ordförande Dodo Sandahl representerade ATG på Terrierkubbens jubileumsutställning i Bjuv 
med tillhörande middag den 14 september 2013. 

Medlemsutveckling 
2013-12-31 hade ATG totalt 417 medlemmar, jämfört med 343 stycken året innan. Av dessa 
var 109 familjemedlemmar, 13 valpmedlemmar, 28 utländska medlemmar och 4 
hedersmedlemmar. 



En broschyr har tagits fram om vår ras och ATG som delats ut till intresserade. Inbjudan har 
skickats till de nya airedaleägare som registrerats hos Svenska Kennelklubben och som ännu 
inte varit medlemmar i ATG. 

Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet (föregående år). 
Styrelsen och avelskommittén arbetar med att se över rasens sundhet och HD-status, se AKs 
redovisning nedan. 
Styrelsen och avelskommittén har påbörjat ett arbete med att försöka kartlägga rasens 
könsdrift och fertilitet. Planen är att fråga våra uppfödare efter uppgifter om parningar och 
valpningar för att sedan analysera insamlad data. Vi hoppas på detta sätt kunna få svar på om 
vår ras har normal fortplantningsförmåga.  
Enligt uppdrag från årsmötet 2013 finns numer uppgifter om vilken typ av mentaltest 
föräldradjuren genomgått i valpannonserna på hemsidan. 
Ett tack har skickats till Hans Nilsson, för att han skänkt klubben en stor samling av Ingela 
Nilssons priser. 

Avelskommitté (AK):  
Arbetet med utvärderingen av RAS för 2013 har genomförts och kommer att presenteras i 
tidningen, på hemsidan och i kommande årsbok. Kommittén har varit i kontakt med Lars 
Audell angående airedaleterrierns HD-status. Hans svar publicerades i tidningen och 
kommittén avser att gå vidare med frågan till de personer han föreslagit. Ett 
exteriörbeskrivningsprotokoll har framtagits för att användas vid träffar där 
airedaleterrierägare kan få sina hundar beskrivna utan någon som helst tävlingssituation. Ett 
BPH (Beskrivning Personlighet Hund) har genomförts i Stockholmsområdet men trots att 
ATG uppmanar airedaleterrierägare att mentalbeskriva sina hundar anmäldes bara sju hundar  
till de tio platserna. ATG deltog i Svenska Kennelklubbens avelskonferens 16-17 mars. 
 
Hundaktiveringskommittén (HaK):  
Även i år har kommittén arbetat med att planera och genomför aktivitetshelgen som i år var 
förlagd i Morokulien i samband med vår årliga Open Show. Den gick av stapeln 2 -4/8 och 
lockade ca 25 st. deltagare från både Sverige och Norge. Vädret var mycket varmt så pauserna 
blev många. Markerna runt omkring var utmärkta för aktiviteterna. Det fanns möjlighet att 
prova på både spår, sök, uppletande  och lydnad samt även trimning. 
Vi avslutade det hela med ett Klubbmästerskap i lydnad, till minne av Ingela Nilsson, kennel 
Gay Gordon´s. Totalt var det 12 startande ekipage i klasserna 0 till 3.  
Vi fick en delad klubbmästare mellan Kerstin Ekegren med Hjalmar klass 1 och Eva Persson 
med Zenit klass 3. Grattis. 

Mediakommittén (MK):  
AiredaleTerrierGillets medlemstidning AiredaleTerriern har under 2013 utkommit med fyra 
nummer, liksom tidigare år. Redaktör är sedan 2008 Inger Söderlund, Falun och ansvarig 
utgivare är Dodo Sandahl. De fyra numren har haft ett genomsnitt på 21 sidor. 
Tillströmningen av material direkt från medlemmarna har minskat genom åren, vilket förstås 
ställer högre krav på redaktören själv att initiera och få in material, förutom att skriva och 
fotografera själv. 
AiredaleTerrierGillets hemsida, www.airedale.nu, är inne på sitt tredje år i sin nuvarande 
form och tycks ha nått medlemmarna. Vi har inget räkneverk på sidan, så vi vet inte hur 
många besökare vi har, men av tillströmningen av nyheter – 212 stycken under hela året, med 
en topp i juli med 25 nyheter, nästan en per dag – tyder på att folk känner till och vill använda 
hemsidan. Nyheterna har förstås alstrats av styrelsen och av webbmaster Inger Söderlund, 
men framförallt av medlemmarna. 



Under 2013 har också Facebookgruppen varit aktiv och uppdaterats ofta. 340 personer gillar 
sidan. 
Resultatbörsen på hemsidan, som medlemmarna bidragit med information till, blir ofta 
uppdaterad snabbt. Den innehåller också bilder från hundutställningar där våra hundar visat 
framfötterna, men även bilder från tävlingar där arbetande airedaleterrier deltagit 
framgångsrikt. Ett informativt och trevlig inslag. 
I AiredaleTerrierGillets regi har en årsbok producerats, den 30:e i ordningen. I den 
presenteras bland annat 2012 års framgångsrika airedaleterrier i utställningsringen, på 
lydnadsplanen och i skogen. Vidare finns nyregistreringar, utvärdering av RAS och annonser 
från flertalet uppfödare. Arbetet med årsboken har liksom föregående år gjorts av Inger 
Söderlund (huvudansvarig och redaktör), Terttu Lardner (statistik) och Dodo Sandahl 
(annons, statistik). 

Utställningskommittén (UtsK):  
Kommitténs viktigaste uppdrag detta år vara att ansvara för utställningen på ATGs årliga 
Open Show. Detta år var den ett samarrangemang med norska rasklubben ATK och 
utställningarna avhölls i Morokulien, på gränsen mellan Sverige och Norge, 4 augusti. I 
samband med de båda utställningarna avhölls ett aktivitetsläger liksom det svenska 
klubbmästerskapet i lydnad. ATG hade stor hjälp av våra norska vänner som var oss 
behjälpliga med alla arrangemang och även stod för serveringen på vår utställningsdag med bl 
a nygräddade våfflor. Den norska utställningen som avhölls dagen innan vår hade 39 
airedaleterrier anmälda och BIS blev svenske Ch Canis Rocket Fire, äg Tomasz Krawczyk 
och Eva Olsson-Krawzcyk 
Domare på vår utställning var Åke Magnusson, kennel Fair Trial´s, och utställningen hölls till 
minne av Ingela Nilsson, kennel Gay Gordon´s  vars make Hans hade skänkt ATG en stor del 
av de priser Ingela och hennes airedaleterrier vunnit genom åren, så prisbordet var överdådigt. 
Ringsekreterare var Elisabeth Nilsson och Inger Kristiansen. Vädret och alla deltagarnas 
humör var i topp hela dagen. 37 hundar var anmälda till utställningen varav 3 valpar. Bästa 
valp blev norske gutten Rabben´s Prime Captain, ägd och uppfödd av Halvor Sigfridstad, 
Norge. När dagen närmade sig sitt slut stod norske Ch Rabben´s Kingston som slutsegrare. 
Även han är ägd och uppfödd av Halvor Sigfridstad, Norge. BIM blev Ch Rabben´s Northern 
Star, norskfödd även hon men ägd av Pernilla Ouis från Malmö. Mellan hane- och 
tikklasserna tävlades det om Bästa Barn Med Hund som mycket övertygande vanns av norska 
Ada Sigfridstad och Shannon. Lika skickliga var nog inte deltagarna i tävlingen Bästa Gubbe 
med Hund. Domare var här, liksom i Barn med Hund, Ann-Marie Figved. Efter ett flertal 
delmoment och många glada skratt utsågs norske Magne Jostein Morsund med Emma till 
vinnare. 
På kvällen samlades alla på områdets restaurang där det dukats upp en buffé. God mat och 
dryck samt trevligt umgänge i glada vänners lag avslutade dagen. 

Aktiviteter: 
ATG har lokala aktivitetsgrupper runt om i Sverige som engagerar sig och arbetar på ett 
mycket bra sätt. De anordnar social samvaro, tävlingar, information och utbildning för 
medlemmar och andra intresserade. Under 2013 har en lång rad aktiviteter genomförts, och 
här beskrivs några exempel på dessa: 
 

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

• Trimdagar i bl.a.Dalarna, Närke/Örebro, Uppland, Västerbotten/Norrbotten,  
• Cirkelträffar i Göteborg. 



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

• Träningslägervecka med instruktör Britt-Marie Tiderman i Glanshammar. 
• Aktiveringsdag med agility, flyball, rallymix och lydnad i Södra. 
• Miniutställning i Södra. 
• Studiebesök på Hundhjälpen i Ekeby. 
• I Uppland har man utvecklat en hundpassningshjälp sinsemellan. 
• Deltagande i Terrierrasklubbarnas årliga matchshow i Stockholm. 
• Advents- och glöggpromenader i Dalarna, Närke/Örebro, Västra 

Övriga aktiviteter: 
2013 har varit ett i många hänseenden framgångsrikt år för airedaleterriern. 88 airedaleterrier 
har registrerats hos SKK (jämfört med 66 st. 2012), varav sju importer. 
Under året har flera airedaleterrier tävlat i såväl bruks, lydnad, rallylydnad, viltspår och 
utställning. Fyra airedaleterrier har tävlat i lydnadsklass III, varav en erhållit ett LPIII och 
blivit uppflyttad till elit! Tre har avlagt godkända anlagsprov i viltspår och en har blivit 
viltspårchampion. I utställningsringarna har airedaleterriern varit ovanligt framgångsrika 
2013. Den 7 juli 2013 kommer gå till historien som dagen då två airedaleterrier samtidigt 
vann Best In Show på var sin nationell kennelklubbsutställning! Dessutom har rasens vackra 
representanter i år vunnit en BIS-3 och flera gruppvinster och –placeringar. 
Sju airedaleterrier har genomgått BPH, och fem har genomgått MH. 37 airedaleterrier har 
HD-röntgats. 
ATG har under året sålt bl.a. böckerna Terriernas Kung, Airedaleterriern samt t-shirts med 
airedaletryck, framtagna till sommarens samarrangemang med norrmännen i Morokulien. 
ATGs sekreterare Karin Marjamaa har deltagit i en utbildning i föreningsteknik som 
anordnades av SKK och Svenska Terrierklubben. 

Årets ”bästa”-listor  
Utställning: 
1. C.I.B NORD UCH Canis Rocket Fire  
   äg. Eva Olsson-Krawczyk & Tomasz Krawczyk, Heberg 130 p 
BIM. SE UCH Big Lady´s Great Wish  
   äg. Jenny-Ann Hofverberg, Ursviken   85 p 
Allround: 
1. LPIII Zenit von Erikson – Eva Persson, Växjö, 10 p 
Lydnad: 
1. LPIII Zenit von Erikson – Eva Persson, Växjö, 24 p (5 tävl) 
Bruks: 
1. Sandale Hot Moves – Maria Juslin, Umeå, 2 p (1 tävl) 
Viltspår: 
1. SEVCH Jackeroo Vics Magnificant Scot – Susanne Sarezäter, Malmö, 12 p (3 tävl) 
Agility: 
2013 har ingen airedaleterrier tävlat officiellt i agility. 
Rallylydnad:  
1. Mio Monello Candido – Nina Sjödell, Mölndal, 13 p (5 tävl) 

Utmärkelser / Vandringspriser 
Vandringspris för 2013 att utdelas på årsmötet 2014 
- Jokyl Hot Lips VP till Årets Airedaleterrier – Ch Canis Rocket Fire, äg Eva Olsson 
Krawczyk o Thomas Krawczyk 



- Stig Ahlbergs Minnespris till Bästa hanhund– Ch Canis Rocket Fire, äg Eva Olsson 
Krawczyk o Thomas Krawczyk 
- Ulla Fagerlunds Vp till Bästa Svenskfödda Airedaleterrier – Ch Canis Rocket Fire, äg Eva 
Olsson Krawczyk och Thomas Krawczyk 
- Carin Lindhés VP till Årets BIM – Ch Big Ladys Great Wish, äg Jenny-Ann Hofverberg 
- Gudrun Sörvik-Janssons Minnespris till Bästa tik – Ch Big Ladys Great Wish, äg Jenny-Ann 
Hofverberg 
- ATGs VP till Årets Allroundairedaleterrier – Zenit von Erikson äg Eva Persson 
- ATG/Ö:s VP till Årets Lydnadsairedaleterrier – Zenit von Erikson, äg Eva Persson 
 
Vandringspris för 2013 utdelade på Open Show i Morokulien 
- Charles VP till BIS – Ch Rabbens Kingston, äg Halvor Sigfridstad 
- ATG/V:s VP till BIS – Ch Rabbens Kingston, äg Halvor Sigfridstad 
- Carin Lindhés Minnespris till BIS – Ch Rabbens Kingston, äg Halvor Sigfridstad 
- Pat Crome Trophy till BIM – Ch Rabbens Northern Star, äg Pernilla Ouis 
- Ferrymans och Rönneholms VP till BIM – Ch Rabbens Northern Star, äg Pernilla Ouis 
- Lillans VP till Bästa svenskfödda Airedaleterrier – Ch Aireforce Colombia, äg Karin 
Marjamaa 
- Lovas Minne till Bästa Tik – Ch Rabbens Northern Star, äg Pernilla Ouis 
- Kings Cup till Bästa Öppen – Sandale Casanova, äg Kerstin Ekegren 
- Flickorna Pintos VP till Bästa Svenskfödda Hanhund – Sandale Casanova, äg Kerstin 
Ekegren (utdelades för gott detta år till Kerstin Ekegren) 
- ATG/Ö:s VP till Bästa Unghund – Zenit von Erikson, äg Eva Persson 
- Kennel Ragtimes VP till Bästa Novis – Aireforce Cody, äg Ulrika Eggers 
- Aase Cornéers VP till Bästa Junior – Lizzy van´t Asbroek, äg Reidar Förre-Larsen 
- Kennlarna Lydiaire och Fair Trials VP till Uppfödaren av Bästa valp – Halvor Sigfridstad 
(Rabbens Prime Captain) 
- Trotten Trubadurs VP till BIS-valp – Rabbens Prime Captain, äg Halvor Sigfridstad 
- True Lass VP till Bästa hanvalp – Rabbens Prime Captain, äg Halvor Sigfridstad 
- ATG:s VP till Bästa Uppfödargrupp – Kennel Rabben – Halvor Sigfridstad 
- Caesars VP till Bästa amatörtrimmare – Eva Olsson-Krawczyk (Canis Rocket Fire) 
- Kennel Sandales VP till Klubbmästaren i Lydnad – Zenit von Erikson, äg Eva Persson och 
Sandale Casanova, äg Kerstin Ekegren 

Slutord 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla, medlemmar och andra intresserade, som varit 
med och arbetat för vår ras och för AiredaleTerrierGillet på olika sätt under året som gått. Vi 
ber också att få tacka för förtroendet och allt stöd under året. 
 
Malmö 2014-03-22 
 
 
 
………………………….  
Dodo Sandahl, ordförande  
 
 
…………………………   ………………………… 
Pernilla Ouis   Karin Marjamaa 
 
 



…………………………    ………………………… 
Monica Hillsjö   Kerstin Ekegren 
 
 
…………………………    ………………………… 
Mia Andersson (suppleant)  Jenny Coldén (suppleant) 
 
 


