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Verksamhetsberättelse Svenska Dobermannklubben 2019 

Medlemsstatistik 

Enligt rapport från SBK medlemsregister var medlemsförändringen följande: 

Antal medlemmar vid årets ingång: 291 

Antal medlemmar vid årets utgång: 276 

Hedersmedlemmar: 9 

 

Årsmötet 

Ordinarie årsmöte hölls vid Gistad Församlingshem Linghem, 2019-03-23, röstlängden fastställdes till 13st 
röstberättigade medlemmar. 

 

Styrelsens sammansättning för 2019 

Ordförande: Camilla Rönnqvist 

Vice ordförande: Madelene Dahlgren 

Sekreterare: Eleonor Sjögren 

Kassör: Eva Björnsdotter Lindeberg 

Ledamot: Maria Drangel 

Suppleanter: (1) Conny Hallberg (2) Jonas Olsson, (3) Åsa Öberg 

 

Revisor 1: Sofia Norlin  

Revisor 2: Ingela Jakobsson 

Revisor suppleanter: Helena Åhlander  

Valberedning: Tommy Andersson (SK), Maria Nissilä Andersson 

 

Utskottet för Prov & Tävling: 

Tommy Andersson (IGP) 

Magnus Bergström (drag) 

Thomasine Seyffarth Swahn (SK), Beatrice Laurent, Madeleine Fantl (Bruks), Helena Åhlander 

 

Utskottet för Avel & Hälsa: 

Maria Nissilä Andersson (SK), Linda Atmer, Madeleine Dahlgren (HD och DCM) 

 

Ansvarig Mentalitet:  

Sofia Norlin 

 

Utskottet för PR/Info:  

Maria Drangel (sk) (webmaster)  

Madeleine Karlsson  

Claes Drangel (Hostmaster)  

Anna Ivarsson (trofén) 

 

Utskottet Exteriör: 

Thord Byström 
 

Utskottet Utställning: 
Lisa Druse 
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Sammanträden 

Under verksamhetsåret 2019 har det hållits 

1 årsmöte 9 styrelsemöten. 

1medlemsmöte 

 

Protokoll har publicerats på Svenska Dobermannklubbens webbsida. 

 

Representation 

Svenska Dobermannklubben har representerats vid följande arrangemang 

SBKs Organisationskonferens och Kongressen – Madelene Dahlgren & Camilla Rönnqvist 

SBK RAS/RUS konferens – Madelene Dahlgren, Conny Hallberg och Maria Drangel 

SBK Regelrevideringskonferensen 9-10 Februari Upplands Väsby – Camilla Dahlgren 

Domarkonferensen 2019 – Thord Byström & Camilla Rönnqvist 

IDC kongress – Madlen Steen & Jonas Olsson 

SBK, Dialogmöten – Conny Hallberg 
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Verksamhetsberättelser från utskotten 
 

Utskottet för PR & Info  

Redaktör: Madelene Nilsson  

Trofé ansvarig: Anna Ivarsson 

Webbmaster: Maria Drangel  

Teknisk support/hostmaster: Claes Drangel  

Medlemsansvarig: Maria Drangel 

 

Tidning  

Tidningen har utkommit med 4  nummer under 2019.  

 

Trofén 

Troféansvarig: Anna Ivarsson 

Trofén har uppdaterats och publicerats löpande under året.  

 

Web/hemsida  

Under året blev det webhotell vi anlitar uppköpt av en annan leverantör. Det gick förhållandevis smidigt och 
både hemsida och mail fungerade som det skulle efter övergången.  

Uppdateringar på hemsidan har skett löpande efter behov och önskemål.  

Samarbetet med utskotten och LO’n som inkommit med uppdateringar har fungerat väl.  

SDK Facebook sida har under året varit ett komplement till att sprida information 

 

Medlemshantering:  

Medlemshanteringen har under året skötts av Maria Drangel. Det har bestått av dels nyregistrering av 
medlemmar samt även besvarande av frågor via telefon och email.  

 

Utskottet för Avel & Hälsa 

Utskottet för Avel & Hälsa har under året 2019 arbetat med att färdigställa RAS (Rasspecifik avelsstrategi) 
för dobermann. RAS färdigställdes under våren och godkändes av SKK under juni.  

 

Utskottets arbete med HD & DCM. 

 

Under året så blev det klart att Svenska Dobermann klubben fått godkänt från SKK att ändra våra 
hälsoprogram gällande HD och DCM. Vi har lagt ned mycket tid och haft ett fint samarbete med SKK under 
året, framförallt Sofia Malm som varit behjälplig både gällande HD och DCM. Hon besökte och informerade 

samt svarade på frågor under SDK uppfödarkonferens i början av året 2020 gällande de nya 
hälsoprogrammen. 

 

Ögonlysningen slopades helt och istället fick vi nivå 1 gällande DCM.  

 

Det innebär att vi kommer att registrera alla DCM-screenade hundar på SKK’s Avelsdata i framtiden. 
Screeningen måste följa SKK’s och SDK’s rekommendationer och riktlinjer för att vara godkänt 
(informationen gällande riktlinjer ligger på SDK hemsida).  

DCM-screeningresultatet kommer att vara giltigt som tidigare 1 år från testdatum, som en rekommendation 
gällande avel. Resultatet kommer sedan ligga kvar synligt som information.   
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Vi har skickat ut ett mail med en länk gällande ägargodkännande av tidigare resultat som i dag enbart 
ligger på SDK’s hemsida. På grund av GDPR måste man svara och godkänna via den om vill ha dem  

registrerade hos SKK. Vi uppmanar alla att göra det då mycket information annars kan försvinna i 

framtiden. 

SDK övergick 2020-01-01 till HD index, istället för HD hälsoprogram nivå 3. Arbetet för att färdigställa 

denna ändring gjordes under 2019. SDK kommer att ha en avelsrekommendation gällande kullindex på 

över 100, det är inget krav i dagsläget utan enbart en rekommendation.  

Vi har haft några inlämnade dispensansökningar under året om att avla på en hund med HD-C. SDK har 

ställt sig bakom ansökningarna, dock har det varit SKK som varit det beslutande organet. 

Under senare delen av året så planerades en avels- och uppfödarkonferens som sedan arrangerades på 

det nya året i januari. 

Utskottet har under året bestått av Maria Nissilä Andersson (SK), Linda Atmer och Madeleine Dahlgren 

(HD och DCM) 

 

Registerstatistik 

 
 

En positiv trend gällande antalet registreringar under 2019. 

 

MH och Korningar 

LO´na står för största andelen mentaltester och flertalet tester var inbokade under 2019 
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Utskottet Exteriör: 

Utskottet består av Thord Byström.  

 

Under 2019 färdigställdes nytt raskompendium på 36 sidor för Dobermann. Ett omfattande och tidsödande 
arbete där jag vill rikta ett stort tack till Lisa som understödde mig med layout och färdigställande. Stort tack 
till Giota, Victoria och Lisa för att ni bidrog med excellenta foton på rasen. 

 

Kompendiet togs fram till Svenska Brukshundklubbens konferens den 18-20 oktober för domare som 
dömer bland annat dobermann. Kompendiet delades ut till samtliga närvarande domare. Till konferensen 
hade jag även tagit fram en Power Point presentation baserat på kompendiet. 

 

SDK anmälde undertecknat att presentera rasen med Camilla Rönnqvist som bisittare. Från klubben deltog 
även Marie Wiklund och Lisa Druse, två av klubbens beskrivare 

 

På konferensen deltog fyra vackra dobermann som ”visningshundar” , Minna med sina fina bruningar - Ava 
Amelie som var klubbens ”podiehund”, ett uppdrag som hon tillsammans med Minna skötte på allra bästa 
sätt. Som en drottning intog hon podiet och jag tror hon njöt av stunden och att vara i strålkastarljuset. Från 
Minna deltog även hennes unghane. Zaleys To Be Eagle Rare. Tobbe hade med sig sin juniortik med det  

vackra huvudet Untold Story v Nobel Line. Svarta välväxta hanen Diamond Paw Swe Armani visades av 

matte Carita. Varmt tack till våra deltagande ägare och hundar. 

 

Utskottet Utställning 

Utskottet har 2019 bestått av Lisa Druse. 

Under året har endast en utställning genomförts. Då en av SDK utställningar under 2018 ställdes in så tog 

SKK bort Sthlm LO´s planerade utställning 2019 

Vinnarutställningen för 2019 arrangerades av Södra LO i Degeberga, domare var Jeanett Lemmeke 

Svensk dobermannvinnare 2019 BIRSwedish Pride Azelia 

Svensk dobermannvinnare 2019 BIM Zaleys To Be Eagle RareSvensk  

 

Dobermannvinare 2019 Junior – Zaleys To Be Eagle Rare och Lealines Beyonce  

Svensk Dobermannvinnare 2019 unghund – Dobergaarden Forever Georgeous Keyla  

Svensk Dobermannvinnare 2019 veteran – Cape Secure Angel´s Kiss 

Cert utdelades till bästa hane i bruksklass Grumium FrostBIR valp – Untold Story V Noble Line  

BIM valp – Swedish Pride Boris 

Vinnarutställningen hade 47 dobermann anmälda. 
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Utskottet Prov & Tävling 

Utskott IGP har under 2019 bestått av Tommy Andersson. 

 

Svenskt Rasmästerskap IGP/BSL /FH för Dobermann arrangerades av Östra LO 12-13 Oktober i Klockrike. 

 

Domare: Torbjörn Eriksson och Peter Andreasson 

Figuranter: Kristoffer Ullerud och Thomas Fröding 

 

Under helgen, som bjöd på ett blåsigt men fint väder, kom endast 3 startade till rasmästerskapet vilket var 
trist. En av anledningarna kan nog vara att RM’et blivit förflyttat både geografiskt och tidsmässigt. 
Mellansvenska som skulle stått arrangör i Arvika tvingades ställa in p g a den hemska magsjukan på hund 
som härjade i Norge.  

 

Östra Lo tog på sig att arrangera tävlingen eftersom de redan skulle anordna rasmästerskapet i FH och 
även hade ett IGP-prov ansökt. De tre ekipagen gjorde fina prov. Bäst presterade Camilla Rönnqvist med 
Diragos Ash och blev därmed Rasmästare och direktkvalad till IDC-IGP VM 2020. På 2:a plats kom Elaine 
Holappa med Diragos Avicii och på 3:e plats kom Camilla Dahlgren med Terrorzone Zuper. 

 

Stort tack till domare och figuranter som reste lång väg för endast 3 ekipage, samt stort tack även till alla 
som ställde upp som funktionärer.  

 

Svensk Rasmästare IGP 2019 : 

Camilla Rönnqvist & Diragos Ash - Direktkvalad till IDC-IPO-VM 2020 

2:a  Elaine Holappa & Diragos Avicii 

3:a Camilla Dahlgren & Terrorzone Zuper 

 
Inga ekipage deltog varken I BSL eller FH, därav inga rasmästare i dessa grenar 2019. 

 
IDC IPO VM: 

VM gick av stapeln i Ungern och laget bestod av 
Camilla Rönnqvist & Diragos Ash 
Sebastian Shauermann & Diragos Avalon 
Christina Söderqvist & Mezzrow´s Stella 

Nilla Bengtsson & Cape Secure Angels Kiss 

 

Laget tog en hedrande silvermedalj och Sebastian Schauermann blev bästa svenska deltagare med en 
10.de placering 

 

Flertalet lokala prov har arrangerats i IGP/BSL under året i lokalområden som Stockholms LO, Västra LO:t 
samt Östra LO:t. 
 

Drag 

Utskottet Drag har under 2019 bestått av Magnus Bergström 
 
RM Bruks 
Inget RM arrangerades i bruks under 2019 
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RM Lydnad 
Genomfördes av Södra LO med glädjande många starter, 

Rasmästare Lydnad 2019 Susanne Nilsson med Yacheero´s Xara Xaphira. Stort Grattis! På andra plats 
kom Sara Åkerström med Dobvoyage Lex Luthor och på tredje plats kom Anna Ivarsson med Danoxi Black 
Burner. 

 

Bruks- och lydnadsutskottets verksamhetsberättelse för 2019 

Utskottet har 2019 bestått av Beatrice Laurent, Madeleine Fantl, Thomasine Swahn, Helena Åhlander, 
sammankallande 2019 var Thomasine Swahn. PP 

Utskottet hade ett möte tidigt på året där riktlinjerna för årets arbete lades upp. 

 

Vi bestämde att fortsätta i våra två ansvarsområden där Thomasine och Beatrice inriktar sig mot lydnaden 
och Madeleine och Helena inriktar sig på bruks:et. Utskottet hjälps åt vid träffar av olika slag. 

 

I samband med 2018 års uppdaterandet av RAS noterads att antalet tävlande dobermann har gått ner i 
Bruks och lydnadgrenarna, grunden från det arbetet fick leva vidare under 2019 då vårt mål var att 

arrangera träffar, men också verka för att fler grupper/LO`n själva arr tex i samban med medlemsmöten. 
Även HS arr träningstillfälle i samband med medlemsmötet i Nykvarns hundhall 

 

En lydnads träff arrangerades under våren på Södertälje BK. Antal deltagare var begränsat till 8 stycken. 
En bruksträff arrangerande även under en heldag i Flen. Dagen varvades med en presentation inom olika 
tävlingsgrenar och möjlighet att få prova på. Båda tillfällena var väldig omtyckta och uppskattade. 

 

Tidigt arbetade vi också med att i att få ihop ett Bruks RM för 2019. Vi försökte samköra med andra 
rasklubbar som har liknande problem. Vi var dock ute för sent och arbetet fick tyvärr läggas ner. 

 

Vi som sitter med i utskottet är Beatrice Laurent, Madeleine Fantl, Thomasine Swahn och Helena Åhlander, 
sammankallande 2019 var Thomasine Swahn. 

 

Bruks- och lydnadsutskottets verksamhetsplan för 2020 

Utskottet kommer ha ett inledande möte i Nykvarn under första kvartalet av 2020. Målet är att hitta sätt att 
främja fler dobermann ekipage att hitta tillbaka till våra bruksgrenar. 

 

Utskottet kommer arbeta för att få igång fler träningsträffar men att i år ffa arbeta för att åter få till ett 
rasmästerskap i bruks. Det arbetet pågår och preliminärt är datum och plats bokat. 

 

Vi som sitter med i utskottet är Beatrice Laurent, Madeleine Fantl, Thomasine Swahn och Helena Åhlander. 

 

Dobermanntrofén: 

28 ekipage har deltagit i dobermanntrofén 2019 

 

Vinnare av totaltrofén blev Madeleine Fantl och SE-UCH SPH III LD II SDV-BRUKS 17 KORAD Dobvoyage 
Iham, ekipaget tog segern för tredje året i rad, grattis !  

 

Årets rookie blev Johanna Sunjevaric och ME CH BH C.I.E  Swedish Pride Andromeda, grattis! 
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Resultat totaltrofen: 

1 

SE-UCH SE - SPCh SE- BCH, SE-LCH LDII, SÖKH I 
SDV-BRUKS 17 SDV-BRUKS 18 KORAD Dobvoyage 
Iham Madeleine Fantl 

2 KORAD ZTP IPOIII Diragos Ash Camilla Rönnqvist 

3 R, ME CH BH C.I.E  Swedish Pride Andromeda 
Johanna Sunjevaric Alm 
och Darko Sunjevaric 

4 

SE V-19 SE JV-1 6SE UCH NO UCH C.I.B.LD S LD 1 
BSL2 IPO1 ZTP V1A 
Ava Amelie Minna Westerholm 

5 
KORAD RLD N RLD F RLD A SeRallyCh Sph l LD S 
SDV-16 FD 1 FD 2 HTM 1 Hjälms Baara Chatrine Strandli 

6 KORAD IPOI IPOII Diragos Avicii  Elaine Holappa 

7 
IGPI DK JV-17 NO UCH  C.I.E. 
VDH Ch Swedish Pride Azelia Marie Naumann 

8 ZTP IPOII Diragos Avalon 
Sebastian 
Schauermann 

9 LD S SPHI KORAD Grumium Frost Astrid Steen 

10 
BH AD KORAD ZTP SG1A IPO3 IGP3 Cape Secure 
Desert Breeze Nilla Bengtsson 

 

Segrare deltroféer: 

Bruks 

SE-UCH SE - SPCh SE- BCH, SE-LCH LDII, 
SÖKH I SDV-BRUKS 17 SDV-BRUKS 18 
KORAD Dobvoyage Iham Madeleine Fantl 

IGP KORAD ZTP IPOIII Diragos Ash Camilla Rönnqvist 

Lydnad 

SE-UCH SE - SPCh SE- BCH, SE-LCH LDII, 
SÖKH I SDV-BRUKS 17 SDV-BRUKS 18 
KORAD Dobvoyage Iham Madeleine Fantl 

Utställning 
IGPI DK JV-17 NO UCH  C.I.E. 
VDH Ch Swedish Pride Azelia Marie Naumann 

Övrig 
KORAD RLD N RLD F RLD A SeRallyCh Sph l 
LD S SDV-16 FD 1 Hjälms Baara Chatrine Strandli 

 

 

Bruks SM IPO  

På SM deltog Camilla Rönnqvist & Diragos Ash som gjorde en mycket fin tävling som slutade med en 
fjärde placering. Stort Grattis till fin prestation!   



 

11 
 

Statistik antal starter av dobermann 

Totalt antal starter oberoende individ 

 

  2019 2018 2017 

Agility 0 1 11 

BH Prov 11 17 21 

BSL I 2 3 5 

BSL II 0 6 3 

BSLIII 2 5 1 

IGP/IPO I 9 18 13 

IGP/IPO II 12 8 12 

IGP/IPO III 33 32 43 

FH 1 3 3 

IPO Nordic style 1     

Bruksprov        

Bruksprov  Akl 29 26 24 

Bruksprov  Lägre 11 15 10 

Bruksprov  Högre 2 0 0 

Bruksprov  Elit 29 13 18 

Lydnad Startklass 83 95 85 

Lydnad Klass 1 34 36 19 

Lydnad Klass 2 9 4 12 

Lydnad Klass 3 11 11 1 

Rally Lydnad Avanc 8 10 20 

Rally Lydnad Nyb 36 27 27 

Rally Lydnad Forts 20 13 11 

Rally Lydnad 
Mästare 22 58 33 

Nosework 22 17 8 

Doftprov NW 17 20 19 

Mondioring 2 6 3 

Viltspår 6 2 4 

UHP 0 0 1 

Mentaltest 22 (5 ej godk) 30  (5 ej godk) 26  (5 ej godk) 

Exteriör 36 11 29 
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SDK Måluppfyllelse 2019 

Svenska Dobermannklubbens verksamhetsmål för 2019 är att fullgöra sin del av ansvaret för:  

 

- Engagera medlemmar till aktivt medlemskap i dobermannklubben och som funktionärer.  

Fullgjort genom att engagera nya medlemmar i utskotten som i sin tur genererat mer stöd och fler 

aktiviteter för medlemmarna. 

 

- Supporta uppfödare för att öka antalet registreringar av rasen.  

Fullgjort genom att supporta nya uppfödare av rasen, genomfört förändringar i hälsoprogram enligt 

medlemmarnas/uppfödarnas önskemål. Genomfört avelskonferens samt handläggning av dispenser 

gällande HD C. 

 

- Rasens avelsfrågor i enlighet med av Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade riktlinjer. 

Under 2019 har ett uppdaterat RAS publicerats och godkänts av SBK/SKK som stöd för 

rasklubbens uppfödare och medlemmar. 

 

- Handlingsplaner upprättas som stödjer framdrift av verksamhetsmål 2019, och följas upp löpande 

under året samt delges medlemmarna vid medlemsmöten.  

Samtliga handlingsplaner har kommunicerats och publicerats till medlemmarna genom hemsida, 

sociala medier och tidning. 

 

- Slutföra uppdatering av Hälsoprogram, RAS och domarkompendie.  

SDK har genomfört uppdatering samt officiell publicering av alla 3 områdena. 

Specifika aktivitetsmål 2019:  

- Skapa engagemang för medlemmar genom aktiviteter och träffar  

Träffar har genomförts i lokalområden samt i HS/utskotts regi under året 

 

- Supporta nya uppfödare av rasen  

HS och utskottet har funnits tillgängliga för support till nya uppfödare under året. Kontakt har funnits 

med samtliga som tagit sin första dobermankull. 

 

- Genomföra avelskonferens  

Avelskonferensen genomfördes i Januari 2020 med områdena Fertilitet & HD index på agendan. 

 

- Genomföra riksläger  

Ett av två planerade riksläger har genomförts. Rikslägret för lydnad fick ställas in pga för få 

deltagare. 

 

- Att anordna träningsträffar för att ge möjlighet att fler kommer igång och generera ökad kunskap för 

de olika Bruks & Lydnadsgrenarna.  

Har genomförts flertalet träffar under 2019, även i samband med medlemsmöten har träningträff 

erbjudits. 

 

- Att stimulera fler dobermannägare till att komma ut på prov genom de årliga Rasmästerskapen (RM) 

som arrangeras. Samt att verka för att dessa arrangeras varje år.  

Under 2019 har RM i IGP & Lydnad genomförts. Under 2020 kommer även bruks RM att 

genomföras. 
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Slutord 

Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit det mest händelserika året för 
SDK på många år. Flertalet större förändringar har under 2019 genomförts, såsom hälsoprogram, RAS och 
domarkompendie. Den ökade trenden av registrerade dobermann har varit ett mycket positivt utfall för både 
uppfödare och SDK. 

 

Styrelsen för Svenska Dobermannklubben har gjort sitt bästa för att värna om dobermann och för att driva 
och utveckla klubbens verksamhet i en positiv riktning och samförstånd, i enlighet med fastställd 
avelspolicy och prioriterade hälsomål. 

 

SDK’s måluppfyllelse har betydligt förbättrats under 2019. 

 

 

Vi vill tacka alla medlemmar som arbetat och fört fram klubben och vår ras under det gångna året. 

 

 

 

Camilla Rönnqvist    Madelene Dahlgren 

 

 

 

Eleonor Sjögren    Eva Lindeberg 

 

 

 

Maria Drangel    Conny Hallberg 

 

 

 

Jonas Olsson       Åsa Öberg 
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Verksamhetsmål 2020 

Svenska Dobermannklubbens verksamhetsmål för 2020 är att fullgöra sin del av ansvaret för: 

 

Engagera medlemmar till aktivt medlemskap i dobermannklubben och som funktionärer. 

Supporta uppfödare för att öka antalet registreringar av rasen. 

Rasens avelsfrågor i enlighet med av Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade riktlinjer. 

Handlingsplaner upprättas som stödjer framdrift av verksamhetsmål 2020, och följas upp löpande under 
året samt delges medlemmarna vid medlemsmöten. 

 

Ansvarsområden 

HS ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda förenings- och 
utställningsbestämmelser, SBK:s tävlingspolicy, SDK verksamhetsmål, SDK budget och rutiner.  

 

SDK Mål 2020 

Skapa engagemang och generera nya medlemmar  

Utarbeta aktivitetsplan för att värna om befintliga medlemmar 

Utarbeta aktivitetsplan för valpkullsinformation 

Genomföra Boot Camp IGP 

Genomföra inoff Vinterspecial 

Genomföra träningstillfällen för Lydnad/Rallylydnad och IGP 

Utöka profilprodukter för att synas mer och därmed marknadsföra vår ras 
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LOKALOMRÅDENAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER OCH MÅL 

 

Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Östra LO 
verksamhetsåret 2019 

Östra lokalområdet har under året 2019 haft en mentalbeskrivning (MH) och en 

exteriörbeskrivning. Båda dessa anordnades den 6 oktober. 

Den 4 juli och 15 september arrangerades prov för IGP/BSL. Ett FH prov arrangerades den 13 

oktober, tanken var att detta skulle vara rasmästerskap i FH, men inga dobermannekipage var 

anmälda och därmed blev det ordinarie prov med 5 ekipage av andra raser. 

Östra LO arrangerade också rasmästerskap i IGP den 12 oktober i Klockrike. Mellansvenska 

LO’t skulle egentligen stå som arrangör men pga magsjukan hos hund som härjade i Norge 

ställdes provet i Arvika in. Det bedömdes som för riskabelt med tanke på närheten till Norge. 

Östra LO fick förfrågan om att anordna RM vid vår redan ansökta tävling. 

Det innebär en hel del extra arbete att arrangera ett rasmästerskap och tack vare duktiga och 

hjälpsamma medlemmar blev det ett väl arrangerat och trevligt rasmästerskap. Tråkigt nog efter 

allt fixande kom endast 3 ekipage till start. De tre ekipagen genomförde fina prov och 

Rasmästare IGP 2019 blev Camilla Rönnqvist & Diragos Ash. På andra plats kom Elaine 

Holappa med Diragos Avicii och trea kom Camilla Dahlgren med Terrorzone Zuper. 

Även ett antal samträningstillfällen har arrangerats. 

Styrelsen bestod inledningsvis 2019 av: 

Sofia Norlin Ordförande 

Camilla Dahlgren vOrdförande  

Maria Drangel Kassör 

Marie Wiklund Sekreterare 

Ella Samuelsson Ledamot 

Morgan Norlin Suppleant 

Under april avsade sig Sofia Norlin och Ella Samuelsson sina förtroendeposter. Ett 

medlemsmöte hölls då där fyllnadsval gjordes på posterna vice ordförande med Peo Andreasson 

och ledamot med Claes Drangel, Camilla Dahlgren tog över posten som ordförande. 

Styrelsens sammansättning från den 6 juni har varit följande: 

Camilla Dahlgren Ordförande  

Peo Andreasson vOrdförande  

Maria Drangel Kassör 
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Marie Wiklund Sekreterare 

Claes Drangel Ledamot 

Morgan Norlin Suppleant (ej aktiv, men ej heller avsagt sig uppdraget) 

Revisor har varit Anders Ohlsson, valberedningen har varit vakant och därmed legat på 

styrelsen. 

Under året har ett årsmöte, ett konstituerande möte, ett medlemsmöte, två styrelsemöten och 

några arbetsmöten hållits. 

Rapport om uppfyllande av mål 

2019 års mål: 

Mål för arbetet inom Östra LO:t under år 2019 är att verka för: 

- att ge medlemmarna möjlighet till mentalbeskrivning och mentaltest 

- att ge medlemmarna information och möjlighet till träning 

- att gagna medlemmarnas möjligheter att delta på tävlingar. 

 

Följande aktiviteter genomfördes under 2019 för att uppfylla ovanstående mål. 

· Årsmöte 2019-02-13 

· Arrangerade HS årsmöte, Gistad, 23 mars 

· MH 21 april och 17 oktober 

· MT 24 november 

· IGP/BSL prov 4 juli och 15 september. 

· Rasmästerskap IGP 12 oktober 

· FH prov (rasmästerskap) 13 oktober 

· Flertal samträningar 

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till de som medverkat till att Lo:ts aktiviteter har 

kunnatgenomföras på ett trevligt och bra sätt! 
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Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben Östra LO 2020 

Mål för arbetet inom Östra LO:t under år 2020 är att verka för: 

- att ge medlemmarna möjlighet till mentalbeskrivning och mentaltest 

- att ge medlemmarna information och möjlighet till träning 

- att gagna medlemmarnas möjligheter att delta på tävlingar. 

Följande aktiviteter är inplanerande under år 2020 för att nå ovanstående mål: 

· Årsmöte 2020-02-10 

· Flertal MH under året 

· Samträningstillfällen, mestadels IGP 

· Kvällstävling 2 juli, IGP, BSL 1-3 

· IGP/BSL 1-3 BH, 6 september 

· 2020-10-18: IGP-, BSL FH Tun IP, Tun, Rasmästerskap ! 

· Provledarutbildning om önskemål finns 

· Tillfälle för hjärtscreening under hösten om önskemål finns.
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Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Stockholms 
LO verksamhetsåret 2019 
 
Stockholms LO 

Verksamhetsberättelse 2019-01-01-2019-12-31 

LO ́t höll årsmöte den 9 februari på LO´t s område med 6 närvarande medlemmar 

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten under året och vid behov täta telefonkontakter 

Pga sjukdom i styrelsen under 2019 har verksamheten i LO´t varit sparsam. 

Då en av SDK utställningar under 2018 ställdes in så tog SKK bort Sthlm LO´s planerade 

utställning 2019. 

Exteriörbeskrivningar för Thord Byström och Lisa Druse 

Thord har under 2019 färdigställt ett nytt kompendium och en PP för dobermann samt stod för 

presentation på SBK´s domarkonferens under oktober 2019. Stort Tack till LO´ts medlemmar 

som bistod med hundar och ”live” presentation av rasen under konferensen. 

Uthyrning av klubbstuga. Klubbområet har hyrts ut till enskilda medlemmar, uppfödare och 

kurser, Labradorklubben och träningsdagar. 

Under sommaren har träningen fortsatt på klubben Sommarträning med öppet hus Övrigt Under 

året har medlemmar haft möjlighet att köpa läsk, godbitar m.m. LO ́t har bjudit på kaffe. LO ́t 

gratulerar alla medlemmar som kommit ut på tävlingsbanan. 

Styrelsen för Stockholms LO vill tacka alla medlemmar för all hjälp vid våra aktiviteter under 

2019 

Stockholm i januari 2020 

Thord Byström Ordförande Angelique Lannervall Vice ordförande Satu Kettunen Kassör Lisa 

Druse sekreterare Olof Haggren Suppleant 

 

Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben Stockholms LO 2020 

Verksamhetsplan Stockholms LO 2020 

LO´t planerar för följande verksamhet under 2020. Under året kan denna plan komma att 

uppdateras efter önskemål från våra medlemmar. 

Årsmöte 
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Medlemsmöte 

Månadsträffar med träning av olika grenar under sommarhalvåret maj-okt 

Träningsträffar tisd-torsdagar vid intresse 

Inofficiell utställning alla raser 

Handlerträning 

Uthyrning av området 

MH och korning 

 

 

 

 Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Södra 2019 

Styrelsen för Södra Lokalområdet avger följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2019 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande konstellation: 

Ordförande Linda Blasiusson 

Vice ordförande Annica Sjövall 

Sekreterare Rebecka Årestad 

Kassör Eileene Borgström 

Ledamot Gabrielle Svahn 

Ledamot Vakant 

Suppleant Sara Englund 

Suppleant Astrid Steen 

Revisor Eva Ohlin 

Revisor Lena von Berger 

Revisorsuppleant Vakant 
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Revisorsuppleant Vakant 

Valberedning Vakant 

Webbmaster Sara Englund 

Redaktör medlemsblad Vakant 

Styrelsen: 

Styrelsen har under året genomfört fyra protokollförda styrelsemöten inklusive det 

konstituerande mötet i samband med årsmötet 2019-02-17. 

Under verksamhetsåret har ett medlemsmöte och ett årsmöte genomförts. 

Representation: 

Annica Sjövall har representerat SDK Södra LO vid ett av SBK Skånedistriktets möten. 

Tävling: 

SDK Södra LO har arrangerat en officiell lydnadstävling 2019. 

Utställning: 

SDK Södra har under verksamhetsåret arrangerat en officiell rasspecial utställning med 

rasspecialist Jeanett Lemmeke som domare. SDK Södra har även under året arrangerat en 

inofficiell utställning som dömdes av Ingrid Andersson. 

WIP (Webb, info och PR): 

Under verksamhetsåret har SDK Södra LO inte givit ut det tryckta medlemsbladet på grund av 

att det inte funnits resurser till att arbete med detta. Hemsidan och Facebooksidan har 

uppdaterats vid behov, t ex för att kalla till möten, gemensamma aktiviteter samt för att sprida 

information om med-lemmarnas framgångar i olika tävlingssammanhang. SDK Södra LOs 

webbmaster har skapat en Google Drive för styrelsen där man kan dela protokoll, checklistor 

samt spara mallar och loggor så att all dokumentation är tillgänglig för hela styrelsen. 

Aktiviteter: 

SDK Södra LO har under verksamhetsåret arrangerat tre medlemsaktiviteter: 

1. Träningsläger Ormanäs stugby i samarbete med Marina Andersson. Ett läger inriktat på rally-

lydnad, nosework och möjlighet att prova på barmarksdrag. Vi bjöd in följande instruktörer till 

att vara behjälpliga 
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Tereze Lindberg och Mia Sandström-Rallylydnad 

Susanne Nilsson och Andrea Collin – Barmarksdrag 

2. Ett LO-mästerskap 

Lydnadstävlingen fick utgå pga för få deltagare. Vi hade ett dobbisrace där Cape Secure Ex-

plosion,med ägare Sara Englund, utsågs till Södras Snabbaste Dobermann 2019. 

Studiefrämjandet: 

Under verksamhets året har SDK Södra ej haft någon kontakt med studiefrämjandet. 

 

Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben Södra 2020 

• Att få in fler engagerade medlemmar till styrelsen för att på så vis kunna fortsätta driva SDK 

Södra LO som lokalområdesklubb. 

• Att arrangera medlemsdagar med varierande innehåll för att öka intresset för att aktivera sin 

brukshund och inspirera till en ökad gemenskap och kunskapsdelning inom lokalområdet. 

• Att ha som mål att kunna arrangera en officiell rasspecial utställning. 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Mellansvenska LO 
2019 

Årsmötet genomfördes med 4 deltagande som beslutade göra ett försök att hålla lokalområdet 

levande. 

Styrelsen har förutom årsmötet hållit 2 protokollförda styrelsemöten. 

Under 2019 har det genomförts en ”Dobbisträff” 15 juni i Riddarhyttan, Västmanland. IGP-

läger planerades i augusti men ställdes in. Styrelsen planerade även in RM IGP i Arvika som 

tyvärr inte blev av på grund av smittorisk. Flera hundar i Norge insjuknade och dog på kort tid 

och man beslutade att inte genomföra tävlingen. 

Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben Mellansvenska LO 2020 

Målet för 2020 är i dagsläget oklart då det är tveksamt om det är möjligt att få till en aktiv 

styrelse för Mellansvenska LO:t 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben Västra lokalområde 
2019 

Svenska dobermannklubbens västra LO har under verksamhetsåret hunnit med flertalet 

aktiviteter. Vi har försökt att arrangera en träff per månad där vi erbjudit varierande aktiviteter. 

Antalet deltagare har varierat men vi har fått in flera nya dobermannägare på våra träffar. Även 

medlemsmöten är arrangerade i samband med andra aktiviteter. Klubben har bland annat haft 

sina träffar hemma hos Siw och Anna Ivarsson i Kungälv samt inlett ett samarbete med Lerums 

BK där vi har tillgång till att träna på deras planer. 

Det har arrangerats bland annat promenad i Slottskogen, några miljöpromenader i Göteborgs 

centrum, ringträning, balansbollsträning, lekfulla tävlingar där vi kombinerat lydnad, lek och 

samarbete mellan förare och hundar. Vi har även haft mondioringinspirerad störningsträning, 

föreläsning om barmarksdrag med möjlighet att prova på både DW (Dragweight) och 

barmarksdrag. LO:t har även arrangerat en spårdag, tipspromenad och agilityträning. I augusti 

representerades SDK västra med flera ekipage i både den svenska vinnarutställningen och 

rasmästerskapet i lydnad. 

I september arrangerade vi med hjälp av Schäferhundlubben i Uddevalla ett MT där 4 

dobermann deltog och blev godkända. En av de deltagande hundarna kammade hem årets högsta 

mentaltestpoäng för dobermann på 490 poäng. 

Under året har även flera av våra ekipage deltagit i dobermanntrofén. Roligt att det finns aktiva 

ekipage både vid träningar och tävlingar. 

Klubbens hemsida har under året varit under uppbyggnad och publicerades igen januari 2020. 

Styrelsen SDK Västra LO tackar för det gångna verksamhetsåret och önskar alla stort lycka till 

under 2020! 

Vid tangenterna, Anna Ivarsson 
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Verksamhetsmål 2020 Svenska Dobermannklubbens Västra Lokalområde 

Lo:t kommer tillsammans med övriga Lo:n representera, visa upp och prata för vår ras på 

rastorget på My Dog i januari. 

Vår ambition är även att fortsätta vidareutveckla vår hemsida under kommande år och via den 

kunna marknadsföra och erbjuda våra medlemmar varierande aktiviteter. 

Vi har som intention att fortsatt arrangera gemensamma promenader, träningar och aktiviteter 

med syfte att främja de medlemmar vi har men även för att kunna bjuda in nya medlemmar som 

har ett intresse för vår ras, Dobermann. 

SDK Västra LO önskar alla medlemmar ett riktigt framgångsrikt och härligt 2020! 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Dobermannklubben MellanNorrlands LO 
2019 

Under året som har gått har styrelsen diskuterat om det ska anordnas fler tävlingar i våran regi. 

Det har dessutom diskuterats rätt flitigt om ett inköp av en egen Holterväst. Vi har inte kommit till att fatta 
ett beslut då vissa underlag och bestämmelser ännu ej är tillgängliga. 

Vi har haft tre stycken styrelsemöten under detta verksamhetsår. 

Så vi jobbar för att ett beslut och inköp ska fattas under 2020. 

 

I sommar har vi haft en exteriörbeskrivning som hölls på Härnösands brukshundklubb. Beskrivare för 
dagen var Margareta Carlsson 

Hundar som numera har en godkänd exteriör är följande: 

Dobfancier’s Cnaza – Ägare ; Ingela Gräns Almqvist 

Dobfancier’s Defenz – Ägare ; Kaj Andersson 

Dobfancier’s Drizta – Ägare ; Torbjörn Eriksson  

Dobfancier’s Dexter – Ägare ; Dåvarande Oscar Brunnegård  

Dobforsport Carma – Ägare ; Camilla Johansson 

Jean Dark Xpec – Ägare ; Pether Öhlén och Mario J. Costa 

 

En ung och väldigt vacker tös blev också beskriven men var för denna dag för ung,  

det var Jean Dark – You are divane. Henne kommer vi få se mer utav i utställningsringen då hon är riktigt 
lovande. 

I höstas arrangerades det en utställning i Sundsvall. I samband med detta passade medlemmar på att 
träna tillsammans och hade dessutom bokat en instruktör. Om inte minnet sviker så var det sex hundar 
med sina ägare som närvarade för denna trevliga sammankomst. 

 

Ekonomiskt har LO’t haft en sponsor som har hjälpt till och det är ingen mindre än Norrlands Härdindustri 
AB. Tack vare dom ligger vi till bra ekonomiskt. 

 

Styrelsen vill tillsammans rikta ett stort tack till Norrlands Härdindustri AB! 

 

Verksamhetsmål för Svenska Dobermannklubben MellanNorrlands LO 2020 

Det finns inga planerade aktiviteter som kommer att påverka våran ekonomi negativt.  

Det kommer eventuellt att bli ett medlemsmöte gällande om ett inköp av en egen Holterväst. Just nu känner 
vi att intresset bör bli högre innan vi i styrelsen börjar försöka skaffa medel för ett inköp.  

Vi i LO’t vill också rikta ett tack till Camilla Dahlgren och Jeanette Lemmeke som lånar ut sina västar vilket 

möjliggör mycket för oss norröver 
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Preliminärt bokslut för Svenska Dobermannklubben  
Räkenskapsåret 2019 
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Styrelsens summering av årets resultat är att under 2019 har vi inte nått vårt mål 
gällande medlemsantalet, som i samband med flertalet initiativ och aktiviteter, driver till 
största delen det negativa utfallet 2019.  

 

De största posterna som påverkar utfallet är de ekonomiska stöd till LO'n under 2019, 
vilket vi får anse som ett mycket bra sätt att fördela ekonomin på, eftersom detta är direkt 
medlemmarna till gagn. Ytterligare insatser i from av PR artiklar, nytt domarkompendie 
och satsning på träning i samband med möten har prioriterats under 2019 för 
medlemmarna utifrån deras önskemål. 

 

Att förbättra 2020: 

Budget för planerade aktiviteter 

Medlemsvård för NYA medlemmar för att nå 2020 budgetmål 

Hålla efter annonsintäkter 



 

28 
 

Preliminär budget 2020 

Intäkter Budget 2020 
Prel budget 
2021 

Medlemsavgifter 65000 65000 

Annonsintäkter 2000 2000 

Boot Camp IGP 3000 0 

Träningstillfällen Lydnad/Rallylydnad/IGP 10000 0 

Riksläger 0 15000 

Avelskonferens 0 1000 

Tävlingsintäkter, Vinerspecial, BH/MH/ZTP exteriör m.m 20000 7000 

Övrig försäljning, profilartiklar mm 15500 15000 

Summa intäkter 115500 105000 

      

Kostnader 
Prel budget 
2020 

Prel budget 
2021 

Tidning inkl porto 35000 35000 

stamboksavgifter 500 500 

IDC medlemsavgift 3500 3500 

Avel&Hälsa  0 3000 

Vinterspecial 18000 5000 

IDC / IPO / VM 9000 6000 

Priser 2000 2000 

Hedersmedlemmar 3600 3600 

Montrar 4000 4000 

Draghundsförbundet 1500 1500 

Förbundsavgifter SBK 2500 2500 

Års- & medlemsmöten 500 500 

Boot Camp 5000 0 

Träningstillfällen Lydnad/Rallylydnad/IGP 6000 0 

Riksläger 0 10000 

Lokalhyra 4000 4000 

Konferenser 2500 2500 

Datakommunikation 1400 1400 

Porto 400 400 

Försäkring 1700 1700 

Bankkostnader 1100 1100 

Medlemsvård (uppvaktning osv.) 1500 1500 

Promo/profilartiklar 10000 10000 

Summa kostnader 113700 99700 

      

Beräknat resultat 1800 5300 

 

 


