
Svenska Dobermannklubben  

Möte Nr.4 2018-06-19  

 

Närvarande: 

Thord Byström, Eleonor Sjögren, Madelene Dahlgren, Maria Drangel, Conny Hallberg 

Anmält förhinder:  

Camilla Rönnqvist, Malin Johansson 

 

4.1 Mötets öppnande  

Ordförande Thord hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 

    

4.2 Dagordning    

Fastställdes och godkändes 

 

4.3 Val av justerare    

Conny Hallberg valdes att justera protokollet jämte ordföranden 

 

4.4 Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarn   

  

4.5 Ekonomisk rapport    

Plusgiro    246903,46:-                        Antal medlemmar  288st   19/6 

Fakturor  

- 6125:- som skall betalas för redaktionell annons i startskott. 

- Det kommer komma utlägg för Jubileet som ännu ej betalts. 

- En återbetalning av anmälnings avgiften för en sjuk hund som ej kunde delta på 

jubileumsutställningen  

  

4.6 Skrivelser/mail IN / UT   

IN   

SBK Info Nr.4  

Östra LO:t  

RM Lydnad  

Ansökan tävlingar 2019  

Utställning / ZTP Östra LO:t  

  

UT    



Östra LO:t  

RM Lydnad  

Utställning / ZTP Östra LO:t  

  

4.7 Utskotten:    

PR / Info  

# Tidningen har deadline 20 Juni men pga sjukdom har vi flyttat fram den en vecka.  

 

Prov / Tävling  

# IPO Tävling Sjöhaga 6 startande 180602  

Stort Grattis till  

Madelene Dahlgren med Omar Vom Hellerwald till ett kvalresultat inför IDC IPO VM 2019 

Sebastian Schauermann med Diragos Avalon till Godkänd IPOII 

Figurant Pablo Varela och domare Tommy Andersson 

# Jubileumslydnaden Gålö, RM Lydnad  

Alla tävlande var jätte nöjda, flöt på bra, väldigt hög nivå på alla ekipage och de flesta godkända. Var 

väldigt roligt att se så många starter och många fina aktiva Dobermann ekipage. 

Vill rikta ett stort tack till bruks och lydnads kommittén med Thomasine och Beatrice i spetsen för ett 

fantastiskt bra arbete inför Rasmästerskapet i Lydnad 

 

Stort Grattis till RM-vinnaren i Lydnad 2018 Filippa Andersson med Dobvoyage Fabulouse 

samt Stort Grattis till övriga för fina prestationer. 

 

Ett stort Tack till Maria Dunder som ställde upp som domare på lydnaden 

  

Utställning   

# Jubileumsutställningen Gålö   

Vi fick fantastiskt väder och ett stort antal hundar kom för att delta på jubileumsutställningen.  

Vill rikta ett stort Tack till Tobias Öiangen för all hjälp inför och sponsring av foder mm under 

utställningsdagen.  

Vill tacka alla sponsorer för stödet och som gjorde så att vi hade ett mycket fint prisbord 

Sponsorer Diopet, Brit Care, Four Friends, Gnesta Djurcenter, Mammut mfl 

Vi vill tacka domaren Natalia Fokht från Ryssland som var väldigt glad över att få komma till Sverige 

och döma. Hon kommer senare skriva ihop något om hur hon upplevde vår utställning här i Sverige. 

Under jubileums middagen delades det ut klubbens förtjänsttecken till flera medlemmar som under 

alla år i klubben jobbat hårt för vår ras och ställt upp på olika sätt. Stort Grattis! 

Stort tack till alla som på något sätt bidrog till att klubben fick en fantastiskt roligt Jubileum 

   



Exteriör  

# Raskompendiet 

Under bearbetning av Thord   

  

Avel /Hälsa  

# Lathunden  

Gå ut med en öppen förfrågan för att hitta någon som vill ta hand om lathunden 

Några kriterier för att kunna hantera lathunden 

-PC ett måste,  

-God kunskap inom avel,  

-Insatt i SKK:s register med statistik samt vill utbilda sig inom Lathunden. Madelene D sätter ihop en 

text som kommer läggas ut på hemsidan och Facebook 

# Mail Sofia Malm HD utredningen SBK  

Madelene D har varit i kontakt med Sofia M och utredningen är under pågående arbete, 

sammanställningen kommer inte vara klar förrän under 2019. Går i nuläget inte dra några slutsatser 

med de frågeställningar som har inkommit utan det pågår en pågående diskussion 

# Diskussioner HD på nätet / HD gruppen   

Madelene D  meddelar att det pågår en fortsatt diskussion ang en eventuell sänkning av nivån från 3 

till 2. En förfrågan kommer att göras till SKK om man kan få en eventuell dispens att avla på A + C. 

Detta för att hitta en kompromiss som alla kan enas om. I dags läget kan man söka dispens på 

enskild hund med HD C hos SKK .  

4.8 Rikslägret  

# Hur många anmälda  

Anmälda till Rikslägret är  

11st på IPO,  

10st på Lydnad,  

4st på Nosework och Ingen anmäld på Rally ännu 

  

4.9 AU  

# ZTP Östra LO:t  

HS kan ej bevilja Östra LO:t att arrangera ZTP den 26 aug 2018  

Alla prov och tester skall alltid tillställas HS för godkännande men då detta ej har inkommit beslutar 

HS att ej bevilja arrangemanget  

  

4.10 Nya frågor    

# Punkter Östra LO:t  



- Bestämmelser för mentalfiguranter SBK  

Styrelsen positiv till skrivelsen från Östras LO. Styrelsen beslutar att sätta ihop en motion till 

Kongressen 2019  Bilaga 1 

- Examination av utställningsdomare  

Styrelsen beslutar att skickar in en skrivelse till SKK om medlemmarnas önskemål. Thord skriver ihop 

en skrivelse ang detta 

- Nya ZTP-bestämmelser 2020  

Styrelsen positiva till skrivelsen från Östras LO. Styrelsen beslutar att Thord gör en skrivelse till våra 

Nordiska grannländer och senare till IDC för att föra fram våra medlemmars önskemål 

 

#  RM Lydnad / mail Thomasine Seyffarth Swahn  

- Vi behöver checka av med domaren nu efter jubileet och se vad hennes tankar och funderingar är 

efter avslutad tävling. 

- Klubben behöver utbilda tävlingssekreterare gärna 2-3 stycken. Kollar av hur många som finns i 

klubben i nuläget. Ser vilka som skulle vara intresserade av att gå utbildningen. Maria lägger ut på 

hemsidan och efterlyser om det finns några aktiva tävlingssekreterare i klubben. 

Styrelsen beslutar att utbilda nya tävlingssekreterare  

 

# Ansökan tävlingar  

Östra LO:ts har inkommit med förslag på datum för tilltänkta prov 2019 

Vi väntar med att fatta beslut innan vi har fått in ansökningar från alla LO:n 

Dock ser vi inte att det skall vara några problem 

#  Återbetalning Hjälm´s Baara 

Hunden blev olyckligt sjuk inför Jubileums utställningen Gålö och ägaren har inkommit med ett 

veterinärintyg. Styrelsen beslutar att återbetalning skall göras av anmälningsavgiften 

  

4.11 Övriga frågor  

# Uttagande av förtjänstutmärkelser  

Självklart ska alla som har arbetat för klubben och rasen under många år få en utmärkelse 

HS vill att alla medlemmar skickar in förslag på personer som förtjänar ett omnämnande och det går 

bra att gör hela året 

  

4.12 Nästa möte    

Tisdag 17 Juli 

  

4.13 Avslutning    

Thord tackade de närvarande för ett bra möte och förklarade detsamma för avslutat 

  

   



 

  

  

  

 


