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STOCKHOLMS KENNELKLUBBS 
Länsklubbsårsmöte onsdagen den 18 mars 2020 
Lokal: STOKKs kansli, Rindögatan 25, Stockholm 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 
1. Länsklubbsårsmötet öppnas 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet 

5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. De valda 
justerarna är dessutom rösträknare. 

 
6.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt mom. 3 i 

länsklubbens stadgar. 
 

7. Fråga om länsklubbens medlemmar blivit stadgeenligt kallade. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse. 
 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 
förlust. 
 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11.  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

12. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. 

13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter i styrelsen samt 
 Val av ordförande på ett år 
 Val av vice ordförande på 2 år 
 Val av ordinarie ledamöter 
 Val av suppleanter på ett år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

14.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år. 

15. Val av två ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande. 
 Sammankallande väljs på ett år, övrig på 2 år. 

16. Beslut om omedelbar justering av §§ 13-15. 
 
17. Övriga ärenden, som av länsklubbsstyrelsen hänskjutits till länsklubbsmötet eller som av medlem 

anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt och ha 
inkommit till styrelsen senast tre veckor före mötet. Till ärenden skall styrelsen avge utlåtande och 
förslag till beslut.  
Väcks vid ordinarie länsklubbsårsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget bland övriga 
ärenden kan om mötet så beslutar ärendet tas upp till behandling men ej till beslut. 
 

18. Klubbmötet avslutas av länsklubbsordföranden eller vid förfall för denna av mötesordföranden. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE   
för 

STOCKHOLMS KENNELKLUBB 
2019 

org.nr. 802009-3152 
 
Stockholms Kennelklubbs styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse avseende 
verksamhetsåret 2019. 
 
Styrelse   
Madeleine Bäckman  ordförande 
Peter Fugelstad  vice ordförande 
Anette Nilsson  ledamot/kassör 
Kerstin Norberg     ledamot/sekreterare 
Ann Magnusson ledamot 
Marie Munktell   ledamot, avgick i april 2019 
Jeanett Lemmeke ledamot 
Patrik Grönfeldt ledamot 
Lisa Magnusson ledamot 
Ann Fredlund suppleant 
Jamie McCoy suppleant 
Thomas Uneholt suppleant 
 
Revisorer   Carl-Erik Morin, Finnhammars Revisionsbyrå 
    Maud Lundwall 
 
Revisorssuppleanter   Karl-Erik Johansson 
    Pia-Maria Wenklo-Westlund 
 
Valberedning   Marianne Rexlinger, sammankallande 
    Christian Gabler 

Anders Gryhed 
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STOCKHOLMS KENNELKLUBBs verksamhet har under året bedrivits enligt de planer och 
målsättningar som finns för länsklubben, samt i enlighet med vad som beslutats på ordinarie 
klubbmöten och sammanträden. 
 
STYRELSESAMMANTRÄDEN: Under verksamhetsåret har avhållits 10 protokollförda 
sammanträden. Därutöver har styrelsens kommittéer avhållit ett antal sammanträden inför olika 
aktiviteter. 
 
STOCKHOLMS KENNELKLUBBs arbetsutskott (AU) har bestått av Madeleine Bäckman, Peter 
Fugelstad och Anette Nilsson. 
 
STOCKHOLMS KENNELKLUBB MEDLEMSANTAL 
2019-12-31 var medlemsantalet 13 972 inklusive familjemedlemmar och provmedlemmar vilket är 
en ökning med 112 medlemmar (+0,8 %) jämfört med 2018-12-31.  
Hedersmedlem i Stockholms Kennelklubb är Marisa Brivio-Chellini, Italien. Hedersledamöter är 
Marina Reuterswärd och Sture Engström. 
 
STOCKHOLMS KENNELKLUBBs ÅRSMÖTE 
Avhölls den 16 mars på Scandic Infra City i Upplands Väsby. 20 medlemmar deltog. 
 
STOCKHOLMS KENNELKLUBBs verksamhet har i huvudsak bedrivits inom följande kommittéer 
och arbetsgrupper: 
 

Domarkommittén 
Domarkommittén har under året bestått av: Thomas Uneholt sammankallande, Märta Brandts, 
Madeleine Bäckman, Jeanett Lemmeke, Dodo Sandahl,  Mikaela Persson Wallenius och Christina 
Uneholt. 
 
Kommittén ansvarar för att utarbeta och sammanställa domarlistor till STOKKs officiella 
hundutställningar. I arbetet ingår allt från inbjuda, upprätta avtal, ordna med resor och boende för 
inbjudna domare samt tillsätta en värd för domarna under själva utställningen.   
 
Kanslikommittén 
Har under året bestått av Ann Magnusson sammankallande och Peter Fugelstad. 
 
Kommittén har fixat med klubbens lokal löpande under året med anledning av förra årets 
fasadrenovering. En ordentlig genomgång av köksinventarier har gjorts, och en ny kyl/frys har 
inskaffats då den gamla gått sönder. 
Under hösten har det varit en avloppsläcka högre upp i huset, och dessvärre har ett av våra förråd 
drabbats av detta. En hel del utställningsmaterial har förstörts, och det pågår en reglering med 
försäkringsbolaget. En del inköp utöver det normala behöver därför ske under 2020. 
 
Under året har vår lokal lånats ut till ett antal ras- och specialklubbar för deras möten och 
aktiviteter. 

  



4                    STOCKHOLMS KENNELKLUBB - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

 

 
    

PR- & informationskommittén 
PR- & informationskommittén har under året bestått av Peter Fugelstad som sammankallande 
samt Lisa Magnusson och Kerstin Norberg. 
Målsättningen har varit att definiera och synliggöra STOKK, såväl internt inom SKK-organisationen, 
som externt gentemot samhället och allmänheten. 
 
En arbetsgrupp bestående av Annette Andersson, Madeleine Bäckman och Ann Magnusson har 
under året tagit fram en informationsbroschyr om STOKK och dess verksamhet. Det finns digitalt 
på vår webbplats, och är även tryckt. Broschyren är i A4-format, 32 sidor och i färg. Vi är mycket 
nöjda med den. 
 
STOKKs webbplats har haft tre redaktörer under året Madeleine Bäckman, Peter Fugelstad och 
Thomas Uneholt. De har vi hållit webbplatsen uppdaterad med aktiviteter och annan relevant 
information. 
 
STOKK har fortsatt använda sin Facebooksida mer frekvent med både information om kommande 
evenemang och kurser, samt reportage om våra utställningar samt övriga kurser och aktiviteter.  
 
På Stockholms Hundmässa deltog vi med vår monter, där delar av styrelsen turades om att stå 
under helgen. Montern var mycket välbesökt. 
 
Under 2019 har den medlemsminskning vi haft under några år stannat av vilket gläder oss. 
Ökningen ligger i fas med den totala medlemsökningen i SKK. Vi arbetar nu aktivt med att försöka 
tillgodose de olika medlemmarnas behov så de känner en nytta med sitt medlemskap.  
 
Vi har under året skickat totalt sju nyhetsbrev varav tre var riktade inför våra två utställningar. 
Detta ger en total på cirka 45 000 nyhetsbrev. 
 
 
Uppfödarkommittén 
Under året har kommittén fortsatt sitt riktade arbete för att uppfödarna inom länet ska få 
intressanta och nyttiga föreläsningar och träffar. Kommittén har utökats löpande under året, och 
bestod då året var slut av Jeanett Lemmeke som sammankallande, Ann-Charlotte Hillberger, Ann 
Magnusson, Jamie McCoy, Tina Uneholt och Jannika Wallin. 
 
Under våren hölls en mycket välbesökt föreläsning med veterinär Helene Alm som handlade om 
reproduktion - parning/valpning/insemination. 
Under hösten genomfördes en träff där huvudtemat var en film från SKK Play för uppfödare, 
denna gång handlade det om ekonomi. Även här var det många uppfödare som kom, och frågorna 
som diskuterades genererade en uppföljningsträff. 
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Utbildningskommittén 
Utbildningskommittén har under året bestått av: Annette Andersson sammankallande och Ann 
Magnusson. 
 
Utbildningsverksamheten har under 2019 i omfattat uppfödarutbildning och 
funktionärsutbildningar. 
 
Uppfödarutbildning 
STOKKs certifierade utbildare Annette Andersson har ansvarat för årets utbildningar. 
 
Under våren 2019 avslutades den kursomgång av Uppfödarutbildning som startade hösten 2018 
och hade 6 deltagare. Gruppen träffades totalt 15 gånger och 3 studietimmar á 45 minuter per 
gång. 
 
Nästa kurs startade i oktober 2019 med 8 deltagare med Annette Andersson som kursledare. 
Kursen kommer att avslutas i mars 2020. 
 

 
   
Ringsekreterarutbildning 
Under 2019 anordnades en ringsekreterarutbildning under första kvartalet med 13 deltagare, alla 
fullföljde den teoretiska delen med godkänt resultat.  
 
Under våren anordnades även två stycken ”Brush-Up” för ringsekreterare med totalt 21 deltagare. 
Det var Madeleine Bäckman och Thomas Uneholt som höll i både utbildning och brush up, med 
hjälp av Marie Munktell på ringsekreterarutbildningen.  
 
Utbildning för Certifierad utställningsansvarig (CUA) 
Ingen CUA-utbildning har genomförts under 2019 då det var för få anmälningar. 
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Köpa hund-kurs 
En nysatsning som visat sig mycket populär. 
Ann Magnusson har hållit i detta, och den riktar sig till blivande hundägare. Dessa är alltså inte 
medlemmar ännu. 

Syftet är att blivande hundägare ska få mer vetskap om vad man ska tänka på före köpet, allt från 
val av ras, vad ett registreringsbevis är till första tiden hemma med sin nya familjemedlem. 

Vårens kurs hade 13 deltagare från 7 familjer. 

 

Utställningskommittén  
Utställningskommittén har under året bestått av Madeleine Bäckman sammankallande, Peter 
Fugelstad och Thomas Uneholt. Kommittén har ansvar för organisation och praktiskt genomförande 
av Stockholm Kennelklubbs utställningsverksamhet. 
 
STOXA National Dog Show 8-9 juni 2019 
Till årets utställning var 1 789 hundar anmälda. Utställningen genomfördes på STOXA, Stockholm 
Outdoor Exhibition Area, Märsta. Vi ser att anmälningssiffran minskat sedan förra året på vår 
huvudutställning. Genomförandet blev trots färre hundar mycket lyckat. 
 

 
Best In Show vanns av stor pudel Dawin All The Buzz  
Äg. Linda Campbell, Kanada Uppf. Campbell Linda C, Kanada. 
BIS domare var Rodi Hübenthal. 
 
Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens Minnesutställning 25 augusti 2019 
Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens Minnesutställning har arrangeras vartannat år sedan 1997. 
2001 tog STOKK över utställningen från SSD.  
Utställningen har genererat pengar till Ulla Segerström & Bertil Sted-Grens Minnesfond 
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som ger bidrag till ungdomars möjlighet att förkovra sig i sitt hundintresse. 
Grundtanken var att STOKK skulle arrangera 10 utställningar vilket nu gjorts. 
Det har delats ut ett vandringspris till bästa hund från de raser som deltog på den första 
utställningen 1997.  
 
Då detta var den sista minnesutställningen lämnades vandringspriset till den rasklubb som har 
flest inteckningar. Det var Svenska Old English Sheepdog sällskapet som har vunnit tre gånger. 
Ordförande Marie Bergqvist tog emot priset som överräcktes av Margaretha Fugelstad Lundgren 
och Annika Klang som var de som startade upp minnesutställningen 1997 efter det att Ulla 
Segerström och Bertil Sted-Gren gått bort. 
 
Dessutom hände det otroliga att det blev samma BIS-vinnare som på utställningen i juni, ännu en 
gång delades vinnarrosetten ut till stor pudel Dawin All The Buzz. 
BIS domare var Kari Järvinen, Finland. 
 
STOKKs vackraste 
STOKKs vackraste arrangerades för allra första gången. Inbjudna var hundar som under 2018 
placerat sig i finalerna på länsklubbsutställningar och har ägare som är medlemmar hos STOKK. 
22 valpar och 38 vuxna hundar var anmälda, samt 2 stycken tävlande i Junior handling. 
Styrelsen är otroligt glada över alla medlemmar som kom och deltog och därmed gjorde dagen så 
lyckad. Det var 140 personer som kom och hejade på sina favoriter, 100 av dessa stannade på 
kvällens middag. 
 
Vår domare Eva Nielsen utsåg till vinnande valp en whippet vid namn Signum J’Adore Merci Isle, 
som är ägd och uppfödd av Magnus Hagstedt. Vinnande vuxen blev cocker spaniel Manaca’s Like It 
Or Not, som är ägd och uppfödd av Monica Forsander. 
Monica vann i och med detta det åtråvärda priset från vår samarbetspartner Svedea – en resa till 
Crufts eller Westminster dog show 2020! 
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ÖVRIG VERKSAMHET  
 
DJURKYRKOGÅRDEN 
Djurkyrkogården ligger i ett lummigt skogsparti mellan Kaknästornet och f.d. Lidingöbro värdshus 
på Norra Djurgården. Den är ca 12 000 kvm stor och har funnits sedan 1870. Sedan år 1993 är det 
åter lagligt att begrava kremerade husdjur på Djurkyrkogården förutsett att man avtalat det. Den 
äldsta graven torde vara Neros, August Blanches (1811-1868) hund, som begravdes här, när den 
kände författarens malmgård revs för framdragandet av Valhallavägen.  
Stockholms Kennelklubb arrenderar marken och är ansvariga för Djurkyrkogårdens drift. Dess 
medlemmar erhåller 30 % rabatt på gällande priser. Under året har 65 hundar fått sin sista 
viloplats på Djurkyrkogården, där det förutom gravplatser också finns en Minneslund. 
Föreståndare för Djurkyrkogården är Erik Westerberg och Kurt Andersson, som tillsammans med 
deltagare från den ideella föreningen Trädgårdsgruppen i Gustavsberg hjälper till med skötseln av 
platsen. Föreningen består av personer med utvecklingsstörning och autism. 

 
KENNELKONSULENTER 
Under 2019 har kennelkonsulenterna utfört 219 besök hos medlemmar/uppfödare i Stockholms 
Kennelklubb. Auktoriserade konsulenter som utfört besöken är: Susanne Fagrell, Eva Borin, Taru 
Ylikylä, Anna Kihlgren Ackenäs, Tina Andersson och Annelie Cederlöf. 

 
LOKALA KENNELKLUBBAR 
Kontaktombud för våra lokala kennelklubbar har varit Patrik Grönfeldt.  
Inom STOKKs upptagningsområde finns Munsö Adelsö lkk, Norrtälje lkk, Norsborg lkk, Nykvarns 
lkk, Södertälje lkk samt Apollogruppen som uträttar en engagerad och medlemsnära verksamhet. 
Lokalklubbarnas respektive verksamhetsberättelse återfinns i slutet av denna handling. 
 
Målsättningen på längre sikt är att få en lokal kennelklubb i alla väderstreck i vårt 
upptagningsområde för att komma närmare våra medlemmar.  
Klubbarna har en stabil och omfattande verksamhet. Duktiga och välutbildade instruktörer bidrar 
till detta. Uppdatering av klubbarnas egna hemsidor administreras på bästa sätt och STOKK vill 
framföra ett varmt tack till samtliga klubbar för den fina verksamheten. 

 
  SMÄLLARUPPRORET 

Smällarupproret är nu inne på sitt 13:e år och fortsätter att engagera människor runt om i landet. 
Facebook engagerar nu så många djurägare att det börjar ge avtryck hos kommunstyrelser och 
myndigheter. Vid årsskiftet hade över 17 812 personer anslutit sig till Smällarupproret på 
Facebook vilket är en minskning från förra året. 
 
STOKK vill framföra ett stort tack till Sture Engström som fortsatt lägger ned ett stort engagemang 
för Smällarupproret.  
 
ULLA SEGERSTRÖM & BERTIL STED-GRENS MINNESFOND 
Fonden har till ändamål att ge ungdomar mellan 16-25 år tillfälle att förkovra sig in om 
hundsporten genom ett resestipendium. Stipendiaten skall ha visat intresse för hunden och aktivt 
deltagit i olika verksamheter som t.ex. utställning eller prov. STOKK bidrar med medel till fonden 
som förvaltas av SKK. STOKK ingår med representant i den grupp som beslutar om stipendiater.   
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Ylikylä, Anna Kihlgren Ackenäs, Tina Andersson och Annelie Cederlöf. 

 
LOKALA KENNELKLUBBAR 
Kontaktombud för våra lokala kennelklubbar har varit Patrik Grönfeldt.  
Inom STOKKs upptagningsområde finns Munsö Adelsö lkk, Norrtälje lkk, Norsborg lkk, Nykvarns 
lkk, Södertälje lkk samt Apollogruppen som uträttar en engagerad och medlemsnära verksamhet. 
Lokalklubbarnas respektive verksamhetsberättelse återfinns i slutet av denna handling. 
 
Målsättningen på längre sikt är att få en lokal kennelklubb i alla väderstreck i vårt 
upptagningsområde för att komma närmare våra medlemmar.  
Klubbarna har en stabil och omfattande verksamhet. Duktiga och välutbildade instruktörer bidrar 
till detta. Uppdatering av klubbarnas egna hemsidor administreras på bästa sätt och STOKK vill 
framföra ett varmt tack till samtliga klubbar för den fina verksamheten. 

 
  SMÄLLARUPPRORET 

Smällarupproret är nu inne på sitt 13:e år och fortsätter att engagera människor runt om i landet. 
Facebook engagerar nu så många djurägare att det börjar ge avtryck hos kommunstyrelser och 
myndigheter. Vid årsskiftet hade över 17 812 personer anslutit sig till Smällarupproret på 
Facebook vilket är en minskning från förra året. 
 
STOKK vill framföra ett stort tack till Sture Engström som fortsatt lägger ned ett stort engagemang 
för Smällarupproret.  
 
ULLA SEGERSTRÖM & BERTIL STED-GRENS MINNESFOND 
Fonden har till ändamål att ge ungdomar mellan 16-25 år tillfälle att förkovra sig in om 
hundsporten genom ett resestipendium. Stipendiaten skall ha visat intresse för hunden och aktivt 
deltagit i olika verksamheter som t.ex. utställning eller prov. STOKK bidrar med medel till fonden 
som förvaltas av SKK. STOKK ingår med representant i den grupp som beslutar om stipendiater.   
 
  

 

 
    

KENNELFULLMÄKTIGE 27-29 SEPTEMBER 
STOKKs deltog med 5 personer på kennelfullmäktige 2019; Madeleine Bäckman, Peter Fugelstad, 
Patrik Grönstedt, Ann Magnusson och Anette Nilsson. 
 
På fredagen avlöpte länsklubbsfullmäktige enligt dagordningen. Här tas beslut som endast påverkar 
länsklubbarna, och vi gick igenom och godkände den budget som lades fram. 
 
Kennelfullmäktige hölls sedan i dagarna två.  
På lördagen avhandlades verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter, budget, verksamhetsplan 
och det valdes ny centralstyrelse. På söndagen avhandlades alla motioner, cirka 35 stycken där flera 
genererade långa diskussioner. 
STOKK hade lämnat en motion som bifölls angående fördelning av status på länsklubbsutställningar. 
 
Det har under Ulla Segerström Och Bertil Sted-Grens minnesutställning delats ut ett ständigt 
vandringspris till BIS – en tavla. Tavlan har hängt på STOKKs kansli och vinnaren har fått en mindre 
tryckt kopia. Nu när samtliga 10 utställningar är över har STOKKs styrelse beslutat att skänka tavlan 
till SKKs Kynologiska akademi för att placeras i museet. 
Tavlan överlämnades i samband med KF av STOKKs ordförande och vice ordförande till Pekka Olsson, 
ordföranden i SKKs Kynologiska akademi. 
 

 
 
I samband med den gemensamma middagen på lördag kväll delades SKKs förtjänsttecken ut, och det 
var 5 medlemmar i STOKK som blev uppmärksammade; Madeleine Bäckman, Susanne Fagrell, Ylwa 
Malmberg, Fredrik Steen och Thomas Uneholt. 
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UTBILDNINGAR OCH UPPDRAG 
Peter Fugelstad representerar STOKK i Ulla Segerström & Bertil Sted-Grens Minnesfond. 
Ann Fredlund representerade STOKK vid Studiefrämjandets årsmöte. 
 

SLUTORD  
Verksamheten i Stockholms Kennelklubb under det gångna året har som vanligt varit omfattande 
vilket framgår av verksamhetsberättelsen.  
Medlemsutvecklingen har äntligen vänt, styrelsen ser med tillförsikt fram emot 2020. 
 
Vid årsmötet tilldelades Anders Eriksson STOKKs förtjänsttecken som tack för allt arbete han lagt 
ned i klubben. 
 
Under året har styrelsen arrangerat två nationella utställningar där huvudutställningen gav färre 
anmälningar än väntat. Trots detta gjordes en liten vinst. 
        
STOKKs lokala kennelklubbar gör ett fantastiskt och osjälviskt arbete nära våra medlemmar och 
förtjänar allt beröm för den omfattande och innehållsrika verksamheten. Styrelsen fortsätter sitt 
samarbete med kommunerna inom upptagningsområde och gläds åt de goda resultat som 
uppnåtts för att förbättra förståelsen för hundens betydelse i samhället.  
 
Ett stort tack till våra samarbetspartners Svedea och Inter Silvi Sweden AB. 
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VERKSAMHETSPLAN 2020 
FÖR STOCKHOLMS KENNELKLUBB 

 
Stockholms Kennelklubb arbetar för att vara en aktiv och utvecklingsinriktad länsklubb som 
tillsammans med sina medlemmar ska verka för länsklubbens intressen och mål enligt dess 
stadga. 
Under 2020 kommer styrelsen att fortsätta inrikta verksamheten mot att anordna fler och 
intressanta aktiviteter, med extra fokus på uppfödarna.  
 
Utbildningar som planeras under året: 

• Hunduppfödarutbildning. 
• Ringsekreterarutbildning. 
• Utbildning Köpa Hund för blivande hundägare. 
• Utbildning av Certifierad Utställningsarrangör - CUA. 
• Brush up för ringsekreterare och CUA. 
• Anatomi och bedömningskurs. 

         
Kortkurser, föreläsningar och träffar som planeras 2020: 

• Veterinärföreläsning riktad mot uppfödning. 
• Fotokurs – ”Lär dig fotografera din hund”. 
• Vaccinationskväll för medlemmar. 

 
Utställningsverksamhet under året: 

• Den 22-23 augusti arrangeras internationella utställningen STOXA Ladies Show. 
• Inför utställningen kommer ringträning arrangeras.  
• STOKKs vackraste kommer fortsätta arrangeras. 

 
Informationsspridning via: 

• STOKKs webbplats 
• STOKKs Facebooksida 
• Nyhetsbrev till alla medlemmar. 
• Nyhetsbrev riktat till uppfödare. 
• Riktat nyhetsbrev inför våra utställningar. 
• Monter på Stockholm Hundmässa. 
• Vi kommer sprida vår nya broschyr både digitalt och i pappersformat. 

 
 
Styrelsen kommer att deltaga på årets länsklubbskonferens i Umeå. 
 
Vi kommer fortsätta vårt samarbete med Djurkyrkogården. 
 
Uthyrning av vår lokal till special- och rasklubbar för sammanträden, årsmöten och övrig 
verksamhet kommer fortgå. 
 
Vi kommer diskutera hur man skulle kunna fånga upp de 25-åringar som finns i Sveriges 
Hundungdom. 
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Hundskyddsfonden kommer fortsätta med NOS-projektet, försäljning av Djurägarkortet och 
naturligtvis kärnverksamheten att hjälp behövande hundar. 
 
Vårt sedan ett par år tillbaka samarbete med Svedea kommer fortsätta. 
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Hundskyddsfonden kommer fortsätta med NOS-projektet, försäljning av Djurägarkortet och 
naturligtvis kärnverksamheten att hjälp behövande hundar. 
 
Vårt sedan ett par år tillbaka samarbete med Svedea kommer fortsätta. 

FÖRSLAG TILL BUDGET 2020

Intäkter tkr Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020
Medlemsintäkter 553 549 546
Utställningar 1800 1636 977
Kurser och aktiviteter 50 42 75
Lokaluthyrning 10 9 20
STOKKs vackraste 0 53 50
SUMMA KRONOR 2413 2289 1668

Kostnader tkr
Kansli -360 -350 -355
Kansli-städning/uppdatering 0 0 -30
Djurkyrkogården -21 -21 -21
Utställningar -1800 -1574 -977
Uppfödarkommittén 0 -14 -20
Utbildningar/aktiviteter -40 -13 -15
STOKKs vackraste 0 -102 -79
Samhälle/kommun/PR 0 -3 -10
Kontakt lokalklubbar -5 -8 -5
Medlemsservice -50 0 0
Styrelsearbete -20 -14 -20
Kurser o konferenser -25 -34 -40
Data/revision -16 -17 -17
Gåvor/uppvaktningar -5 -11 -2
Drivmedel+bilhyra -10 0 0
Försäkringar, skatt -11 -1 -2
Avskrivningar -33 -49 -49
Förbrukningsinventarier -10 -21 -26
SUMMA KRONOR -2406 -2232 -1668
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Stockholms Kennelklubbs Hundskyddsfond 2019 
 
Styrelse: Marina Reuterswärd ordförande, Ulla Björnehammar  
Sekreterare, Monica Moberg-Falk, Anders Eriksson, Ann Magnusson ordinarie ledamöter samt Lena 
Heimlén och Kerstin Malm suppleanter. 
Ann Magnusson är också ordinarie ledamot i Stockholms Kennelklubbs styrelse. 
 
Verksamhetsåret har haft 3 protokollförda styrelsemöten.  
 
 
Veterinärhjälp 
Under året har kr. 6000 kr utbetalats till veterinärhjälp. Efter det ökade behovet av veterinärhjälp 
2017, har fonden fr.o.m. 2018 begränsat ansökningarna till Stockholms Kennelklubbs 
verksamhetsområde, från att tidigare kunnat bevilja veterinärhjälp från övriga delar i landet. Vi har 
även fått flera förfrågningar ang. ekonomiska bidrag under 2019 som inte kunnat beviljas p.g.a. att vi 
inte fått in kompletta ansökningar. 
 
 
Bidrag till organisationer 
Hundskyddsfonden har 2019 stöttat följande organisationer: 
Svenska Hundskyddsföreningen med bidrag om 10.000 kr. 
Föreningen VOOV med bidrag om 10.000 kr och Manimalis med 5.000 kr. 
 
 
Nos- och Spaningspatrullen 
NOS har fortsatt sin verksamhet under 2019. Ett flertal kommuner runt om i länet har besökts av 
Brottsförebyggare,  pensionerade polisen Kerstin Malm och Marina Reuterswärd, Stockholms 
Kennelklubbs hundskyddsfond och vid dessa besök har deltagarna genomgått en 2 timmars 
utbildning med syfte att hundägarna skall vara till polisens hjälp genom att observera förberedelser 
till brott inom sitt bostadsområde under sina regelbundna hundpromenader.  
Hundskyddsfondens reflexväst för hundar som deltar i NOS, har kunnat köpas av deltagarna vid 
utbildningstillfällena. I vissa kommuner, har kommunerna stått för västkostnaden och deltagarna har 
mottagit en väst i samband medutbildnings-tillfället. Överskottet från försäljningen av västarna, 
tillfaller Hundskyddsfonden.  
Kerstin Malm fick i november 2019 mottaga ett polisstipendium från Svenska Stöldskyddsföreningen 
för sina insatser med NOS- och SPANINGSPATRULLEN. Stipendiet var på 25 000 kr. 
 
 
Djurägarkortet 
Om Du skulle råka ut för en olycka, vem vet då om Du har djur hemma, som behöver tas om hand? 
Idén bygger inte på något register, utan kortet skall ge information till räddningspersonal och vem 
man skall ta kontakt med. Kortet har funnits i över 10 år och är mycket väletablerat och känt i hela 
Sverige. 
Sedan 2018 har marknadsföringen av Djurägarkortet legat nere och efterfrågan därav låg. Priset för 
Djurägarkortet 2020 är Kr. 100 kr och överskottet går till Hundskyddsfonden. Målsättningen är att 
under 2020 åter komma igång med marknadsföringen. 
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Golden Oldies 
Den 23 mars arrangerade Hundskyddsfonden en Golden Oldies show i Kök & Bars lokaler, Rotebro. 
2018-års vackraste Veteraner vid våra SKK utställningar var inbjudna. 25 st hade anmält sig till 
showen. Konferencier för showen var Dan Ericsson och domare var Renée Willes Sporre. Som 
vinnande hund utsågs Rottweilern Just Ask Tiger och till bästa tik Lagotto Romagnolo Blixtra Alberta. 
Reportage med bilder finns på Hundskyddsfondens hemsida. 
Varmt tack till Silvi Rosetten för vackra rosetter och Hasse Setter för den fina katalogen. 
 

 
 
Guldbenet 
Guldbenet  2018 tilldelades  Barbro Westerholm för hennes mångåriga enträgna 
arbete att i det dagliga politiska värvet i alla situationer påtala hundens betydelse  
för samhällsutvecklingen, inte minst inom äldre- och palliativvården.  
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BALANSRÄKNING

2019-01-01--2019-12-31 2018-01-01--2018-12-31

Plusgiro och bank 355 191,05                    426 056,65                        
Handkassa 2 000,00                         2 000,00                             

Summa tillgångar 357 191,05                    428 056,65                        

Eget Kapital 207 959,98                    162 941,10                        
Kortfristiga skulder 209 325,55                    265 115,55                        

Summa eget kapital och skulder 417 285,53                    428 056,65                        

RESULTATRAPPORT

2019-01-01--2019-12-31 2018-01-01--2018-12-31

Gåvor 82 045,00                      -                                       
Övriga intäkter 33 392,00                      123 297,00                        

Summa intäkter 115 437,00                    123 297,00                        

Utdelning fonden 8 000,00                         5 650,00                             
Avsatta medel -                                   -                                       
Övriga kostnader 57 178,00                      217 350,00                        

Summa kostnader 65 178,00                      223 000,00                        

Årets underskott Årets underskott
50 259,00                  99 703,00 -                    
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Verksamhetsberättelse 2019  

 Org.nr 812800-9175  
 

Styrelse 2019     
Ordförande:   Christina Björklund 
Vice Ordförande:  Ulrika Morgård  
Sekreterare:   Ankie Wigren 
Kassör:   Maria Selin 
Ledamot:    Birgitta Wasserman  
Ledamot:    Isabella Södergren 
Suppleant:   Karolina Lazarz 
Suppleant:   Annelie Bernt 
 
Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten under året.  
Apollogruppen har 140 medlemmar, varav 5 hedersmedlemmar. 
Sammanfattning  
Apollogruppen bedriver en omfattande verksamhet för hundägare och hundintresserade. 
Verksamheten syftar till att hundägare och hundar ska ha trevligt tillsammans och att främja 
hundhållningen Det görs genom att erbjuda medlemmarna kurs- och tävlingsverksamhet, öppna 
träningar, föreläsningar, läger och allehanda aktiviteter.  Ledare, instruktörer och funktionärer 
fortbildas kontinuerligt för att hålla en god kvalitet på vår verksamhet.  
Ett stort TACK till alla som ställt upp och hjälpt Apollogruppen under 2019! 
Ett stort TACK även till våra sponsorer som under året hjälpt oss att ha fina priser på våra tävlingar.  
Som alltid efterlyser vi fler aktiva personer som vill vara med inom våra olika verksamheter i 
klubben. Ju fler vi är, desto trevligare och lättsammare blir det att arbeta inom klubben.  
Apollogruppen arrangerade 3 stycken officiella tävlingar under 2019. 1 i Lydnad startklass samt klass 
1 och 2 stycken rallylydnadstävlingar i nybörjar- samt fortsättningsklass.  
Klubbens medlemmar har gjort långt över 200 starter i olika discipliner. Av dessa har några 
kvalificerat sig till SM i sin gren. 
Hemsidan/facebook  
Hemsidan har återgått till one.com och heter numera Apollogruppen.se. På webben har förutom 
facebook gruppen Apolloguppen även en egen sida startats i samma namn.  
Medlemsaktiviteter 
Inomhusträning under vintern har funnits i Haninge och Dogtajmhallen i Högdalen.  
Kurser:  En freestyle/HTM kurs, 2 kurser i rallylydnad, en valpkurs. 3 helger har bjudit på 
viltspårskurs samt en nybörjarkurs i agility. 
Eva Werther har hållit öppna träningar i nosework i Malmsjödal.  
Vid klubbstugan i Malmsjödal har vårstädning med grillning samt öppet hus på hundens dag hållits. 
Förutom alla spontanträffar med grillning. 
Den 19/12 hölls glöggmingel/fika vi stugan i Visättra. Vi gick även en promenad.  
Klubben har under 2019 även utbildat en freestyle/HTM instruktör, en rallylydnadsinstruktör, en 
agilityinstruktör samt en tävlingssekreterare i rallylydnad.  
I December fanns vi även med i STOKK´S monter på Stockholms hundmässa där vi delade ut foldrar 
och gjorde ”reklam” för vår fina klubb.  
Ett samarbete inleddes med hundhallen Dogtajm i Högdalen. Detta ger medlemmar rabatt på hallhyra. 
Månadens utmaning 
Apollogruppens månadsutmaningar under 2019 har haft mer än 100 olika bidrag från 45 olika hundar. 
Stort tack till Tiina och Maria som ordnar dessa utmaningar.  
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 
Av årsmötet valda funktionärer 2019 

Ordförande: Jackis Lannek 
Ledamöter: Britt-Marie Strindhammar, Liss-Britt Elegård, Inga-Britt Eriksson, Anna Tillaeus, Inga-Lill 
Degerfors och Erika Persson 
Suppleanter: Annika Varbäck och Pamela Stråle 
 
Klubben hade 106 medlemmar den 31 december 2019 
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under år 2019 och fram till årsmötet 2020. 

Kurser 
Vi genomförde en rallylydnadskurs med 
inriktning nybörjarklass och fortsättningsklass 
under vårterminen. Under hösten genomförde 
en kurs med inriktning avancerad klass och 
mästarklass.  
Vi har arrangerat valpkurs under vår- 
respektive höstterminen. 
Under höstterminen genomfördes en 
vardagslydnadskurs.  

Träning 

Våra måndagsträningar har varit relativt 
välbesökta under året. Beroende på hur 
vädret varit så har fyra till tolv ekipage samlats 
och tränat i olika discipliner, inklusive 
utställningsträning.  

Tävling 
Den 7 september hade vi vårt 
klubbmästerskap. 15 ekipage tävlade i 
rallylydnad och åtta ekipage tävlade i lydnad. 
Klubbmästare i lydnad blev Hans Herzog och 
Lotta och klubbmästare i rallylydnad blev 
Anna Tillaeus och Cliff. 

Temadagar 
Vi har under året arrangerat ett antal 
temadagar där även personer som inte varit 
medlemmar hälsats välkomna. De aktiviteter 
vi har erbjudit har varit: 

 tre tillfällen med ringträning,  
 ett välbesökt tillfälle med nosework, 
 fyra tävlingsträning i rallylydnad 

 två träningstävlingar i startklass 
lydnad. 

Aktiviteter 
Vi har genomfört gemensamma 
hundpromenader i Rimbo och Norrtälje under 
2019, där vi bjudit in såväl medlemmar som 
icke medlemmar att delta. Det har blivit två 
promenader i Norrtälje och fem promenader i 
Rimbo. Promenaderna, som vi genomförde i 
samarbete med Studiefrämjandet, har haft 
teman som bland annat hundmöten och 
stadga. Promenaderna har varit uppskattade 
och välbesökta. Hundarna har varit en 
blandning av raser, kön, storlekar och ålder. 

Den 3 juli anordnade vi tillsammans med Linda 
Arnborg på Roslagens Hundrehab en tema-
kväll om kroppskontroll för hund. 
Huvudsakligen arbetade vi med saker de flesta 
har hemma.  

Vi har bjudit in till några medlemsträffar under 
året. Anna Tillaeus har berättat om sitt arbete 
med vårdhundar. Den 12 juni samlades vi runt 
grillen för allmänt hundprat och den 13 
december bjöd vi på Lussefika i Rö. 

Som belöning för insatser under 2019 fick 
aktiva funktionärer i klubben besöka 
Hunderbanan utanför Norrtälje. 

Vi vill tacka alla medarbetare, instruktörer och 
funktionärer som gjort detta år så bra. Nu ser 
vi fram mor ett inspirerande och aktivt 2020. 
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 
Av årsmötet valda funktionärer 2019 

Ordförande: Jackis Lannek 
Ledamöter: Britt-Marie Strindhammar, Liss-Britt Elegård, Inga-Britt Eriksson, Anna Tillaeus, Inga-Lill 
Degerfors och Erika Persson 
Suppleanter: Annika Varbäck och Pamela Stråle 
 
Klubben hade 106 medlemmar den 31 december 2019 
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under år 2019 och fram till årsmötet 2020. 

Kurser 
Vi genomförde en rallylydnadskurs med 
inriktning nybörjarklass och fortsättningsklass 
under vårterminen. Under hösten genomförde 
en kurs med inriktning avancerad klass och 
mästarklass.  
Vi har arrangerat valpkurs under vår- 
respektive höstterminen. 
Under höstterminen genomfördes en 
vardagslydnadskurs.  

Träning 

Våra måndagsträningar har varit relativt 
välbesökta under året. Beroende på hur 
vädret varit så har fyra till tolv ekipage samlats 
och tränat i olika discipliner, inklusive 
utställningsträning.  

Tävling 
Den 7 september hade vi vårt 
klubbmästerskap. 15 ekipage tävlade i 
rallylydnad och åtta ekipage tävlade i lydnad. 
Klubbmästare i lydnad blev Hans Herzog och 
Lotta och klubbmästare i rallylydnad blev 
Anna Tillaeus och Cliff. 

Temadagar 
Vi har under året arrangerat ett antal 
temadagar där även personer som inte varit 
medlemmar hälsats välkomna. De aktiviteter 
vi har erbjudit har varit: 

 tre tillfällen med ringträning,  
 ett välbesökt tillfälle med nosework, 
 fyra tävlingsträning i rallylydnad 

 två träningstävlingar i startklass 
lydnad. 

Aktiviteter 
Vi har genomfört gemensamma 
hundpromenader i Rimbo och Norrtälje under 
2019, där vi bjudit in såväl medlemmar som 
icke medlemmar att delta. Det har blivit två 
promenader i Norrtälje och fem promenader i 
Rimbo. Promenaderna, som vi genomförde i 
samarbete med Studiefrämjandet, har haft 
teman som bland annat hundmöten och 
stadga. Promenaderna har varit uppskattade 
och välbesökta. Hundarna har varit en 
blandning av raser, kön, storlekar och ålder. 

Den 3 juli anordnade vi tillsammans med Linda 
Arnborg på Roslagens Hundrehab en tema-
kväll om kroppskontroll för hund. 
Huvudsakligen arbetade vi med saker de flesta 
har hemma.  

Vi har bjudit in till några medlemsträffar under 
året. Anna Tillaeus har berättat om sitt arbete 
med vårdhundar. Den 12 juni samlades vi runt 
grillen för allmänt hundprat och den 13 
december bjöd vi på Lussefika i Rö. 

Som belöning för insatser under 2019 fick 
aktiva funktionärer i klubben besöka 
Hunderbanan utanför Norrtälje. 

Vi vill tacka alla medarbetare, instruktörer och 
funktionärer som gjort detta år så bra. Nu ser 
vi fram mor ett inspirerande och aktivt 2020. 

   
 
 

VVeerrkkssaammhheettssbbeerräätttteellssee  fföörr  kkaalleennddeerråårreett  22001199  

11.. SSTTYYRREELLSSEE  
Ordförande                  Agneta Duvenius 
Vice ordförande                  Sten Garpenquist   
Kassör                                 Stina Andersson  
Sekreterare                  Inger Hellgren  
Ledamot  Eva-Maria Idehaag  
Suppleant 1  Anki Lindholm  
Suppleant 2  Carin Brunberg 

Revisor                   Helen Gifting 
Revisorssuppleant Gunilla Reuterhagen 
 
Valberedning, sk                 Kent Axelsson,   
                  Anders Idehaag 
   Monica Dahlberg 

 
Styrelsen har haft ett konstituerande möte 2019-02-23 direkt efter årsmötet, 9 ordinarie möten under 2019, 
ett möte i januari 2020, ett möte i februari 2020, och ett möte kommer hållas 2020-02-22 direkt före årsmötet. 

22.. MMEEDDLLEEMMSSAANNTTAALL  
Antalet medlemmar per 2019-12-31, var 206, inklusive familjemedlemmar. 

33.. KKUURRSSVVEERRKKSSAAMMHHEETT  
Totalt har 26 kurser/tematillfällen, på olika nivåer och inom olika discipliner, genomförts under 2019 med 
totalt 127 deltagare. 

44.. TTÄÄVVLLIINNGGAARR  
Totalt har 15 officiella tävlingar arrangerats under året: lydnad, rallylydnad, agility samt Nosework. KM i agility 
och rallylydnad har också genomförts samt doftprov i samtliga tre dofter.  

55.. ÅÅTTEERRKKOOMMMMAANNDDEE  AAKKTTIIVVIITTEETTEERR  
Organiserad träning har skett löpande via totalt 9 olika träningsgrupper och öppna träningar samt 
tävlingsträning i lydnad en kväll per månad. 

66.. EEVVEENNEEMMAANNGG  FFÖÖRR  MMEEDDLLEEMMMMAARR  
Föreläsningar har genomförts vid två tillfällen, ”Vindlära” med Siw Rudén och ”Belöning till Belöning” med Eva 
Bertilsson. Vidare har en städdag, medlemspromenad och medlemsmöte arrangerats. 

77.. VVEERRKKSSAAMMHHEETT  GGEENNOOMM  KKOOMMMMIITTTTÉÉEERRNNAA  
Anläggning och stuga har underhållits av anläggningskommitttén. Några större arbeten har varit återställande 
efter markägarens grävningsarbeten, montering av Gunnebostängsel, byte av armaturer på parkeringen samt 
slamsugning och byte av pump. 

Kommittéerna för Lydnad, Rally, Agility och Nosework har arrangerat och genomfört officiella tävlingar. Med 
anledning av slutförandet av markarbeten, genomfördes tävlingar endast under höstterminen. 
Utbildningskommittén har ansvarat för planering av kurser. 

88.. SSLLUUTTOORRDD  
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som med engagemang och glädje bidragit till att Norsborg lokala 
kennelklubb utvecklats vidare och kan fortsätta att erbjuda fina tränings- och tävlingsmöjligheter samt ett stort 
utbud av kurser. 

Vi tackar också Studiefrämjandet Stockholms län, för gott samarbete under 2019. 

Vi önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete under det kommande verksamhetsåret. 

Styrelsen för Norsborg Lokala Kennelklubb i januari 2020 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
       
INLEDNING  
Nykvarns lokala Kennelklubb, NyKK, är en lokal kennelklubb under länsklubben 
STOKK. Klubben är officiell och verksamheten bedrivs inom eget klubbområde. 
Organisationsnummer 802416-0924. 
 

Medlemmar 
Den 31 december 2019 hade NyKK totalt 122 medlemmar, varav 95 fullbetalande , 
20 familjemedlemmar, 2 ungdomsmedlemmar, 15 folkpensionärsmedlemmar. 
  

Möten 
Årsmötet var utlyst och kallat till den 13 februari 2019. 
Följande val gjordes på årsmötet: 
Styrelse 
Pirjo Söderberg Ordförande 
Carin Stenlund                    Vice ordförande 
Mikaela Söderberg              Kassör  
Charlotte Stomvall Ledamot 
Lena Eriksson  Ledamot 
Ann Svankvist  Ledamot 
Jenny Lundell   Ledamot/sekreterare 
Cecilia Eriksson                  Suppleant/ Webbmaster  
Konstituerande möte hölls direkt efter årsmötet enligt stadgarna. 
Styrelsen har därefter haft ytterligare 4 protokollförda styrelsemöten. Arbetsutskott(AU) sker via e-
mail, fb grupp. Vid behov kallas till fysiska möten. 
 

Följande kurser har genomförts: 
Valpkurs: En kurs som genomfördes på sommaren. 
Grundlydnad: En kurs med inhyrd extern instruktör Jeanette Axemo 
Agility grund: En kurs har hållits på våren samt en kurs för en grupp RR 
Agility: Fyra tillfällen för tävlande ekipage med inhyrd extern instruktör Heidi Pentillä 
 

Agilitygruppen 
Ett planeringsmöte hölls den 7 Mars. Målet med denna grupp är att skapa roliga agility aktiviteter 
som gynnar klubbens medlemmar och lockar andra agilityekipage till klubben.  
Många i agilitygruppen har tränat ihop kontinuerligt och lockat fler till träningarna, de har fått låna 
hinder för fortsatt träning inomhus under nov-mars. 
 

Tävlingar och aktiviteter 
Klubben har arrangerat, träningstävling agility blåbärslopp 16/5, träningstävling agility 27/8 och  KM 
agility 10/9. KM Rallylydnad  .    
Öppna träningsgrupper både i Rallylydnad och Agility har tränat i fasta veckodagar under året. 
NyKK-Dagen 22 Maj anordnades med skojtävlingar i Tunnelrace och träningstävling i Rallylydnad. 
 

PR-funktion 
Information om aktiviteter och kurser har kungjorts via hemsida och Facebook.  
 

Områdesgruppen 
Och vi har fått våra redskapsmaskiner servade av de ansvarige i områdesgruppen. Gräsklippningen i 
år har skett av olika medlemmar i sommar av området.   
 

Sponsorer:   Ett stort tack till våra sponsorer som på olika sätt har stött oss under året. 
Lars Bruno Andersson Djursjukhuset Anicura Södertälje Skyltbolaget Nykvarn 
Djurboden i Nykvarn     Studiefrämjandet  Tumba Hund och Katt 
Djurmagasinet Södertälje 



STOCKHOLMS KENNELKLUBB - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019                   31

Verksamhetsberättelse för  
Södertälje lokala kennelklubb 

 

 

Styrelsen för Södertälje lokala kennelklubb avger härmed sin berättelse för verksamheten 
under perioden 2019–01–01 – 2019-12-31 i förkortad version till STOKK. 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2019: 
Tillförordnad ordförande: Sasha Leonardsson 
Vice ordförande: vakant 
Sekreterare: Lena Axelson Larsson 
Kassör: Anna Ånstrand 
Ledamöter: Maria Jarosinski, Leif Jönsson, Lotta Dufvenberg 
Suppleanter: Anna Svahn, Ann Kvist, Ann Tibbelin 

Medlemsutveckling 
Medlemsantalet var den 31 december 2019 var 344 stycken, en ökning med 30 personer från 
föregående år. 
 
Klubben har genomfört en rad olika aktiviteter, tävlingar och föreläsningar för våra 
medlemmar. Exempel på föreläsningar är ”Yoga med hund”, ”Lek och belöningar, ”Frisk och 
sjukvård” och ”Bäst var dag”. Kalendern på hemsidan visar alla aktiviteter varje månad. 
Klubben har i samråd med korpen arrangerat ett hundlopp i Tveta där fina priser delades ut 
till alla som deltog i loppet. 
Klubben har arrangerat en “prova på dag” där även icke medlemmar var välkomna. Där fanns 
möjlighet att prova på olika grenar som nosework och rallylydnad. I samarbete med 
kommunens fritidsansvarige har klubben hållit i en träff för personer med 
funktionsnedsättning för att klappa och träffa hundar. Vi har även deltagit på kommunens 
Äventyrsdag för personer med funktionsnedsättning. 
 
Avslutad instruktörsutbildning för 8 instruktörer. 
 
Tävlingar 2019: 
Officiell tävling rallylydnad nybörjare. 
2 Officiella tävling rallylydnad fortsättning. 
Officiell tävling rallylydnad för avancerad. 
Officiell tävling rallylydnad för mästare. 
1 Inoff tävling rallylydnad 
KM i Agility (inoff) 
2 Doftprov nosework (officiell) 
TEM Nosework (officiell) 
3 Nosework inoff tävlingar 
 
 
 
 
 
 
 

Kurser 2019: 
3 Agilitykurser: Grund, Svängar och 
handling 
Nosework Avancerad 
Nosework Temadagar: Höga höjder och 
behållarsök 
2 Personspårkurser: Grund och 
Fortsättning 
4 Rallylydnadskurser: Nybörjare x 2, 
fördjupning och tävling. 
5 valpkurser 
3 Vardagslydnad: 2 Grund och 1 
fortsättning 
Viltspår 
Grunda för tävling 
Med sikte på tävling 
Kantarellsök

 



Stockholms Kennelklubb
Rindögatan 25

115 58 STOCKHOLM
Telefon 08-663 01 13

   
E-mail: info@stokk.se

Hemsida: www.stokk.se
Plusgiro: 66 96 22-3  
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