
  
Verksamhetsberättelse för år 2016 

Styrelsen i SLK Mellansvenska Distriktet år 2016 har bestått av: 
  

Ordförande:  Mikael Köpman 

Vice Ordförande: Magdalena Staffas 

Sekreterare:  Malin Jonsson Bixo 

Kassör:  Tarja Ärling Tjäder 

Ledamöter:  Jesper Brandes (fram till årsmötet 2016)  

   Jeanette Forsén (fr.o.m årsmötet 2016) 

Suppleanter: Kristina Balstedt Tyrenius, Cecilia Henriksson och Jimmy Bäckström (fram 
till årsmötet 2016) 

 Olle Bernhardtz, Anna Brändström och Arne Randström (fr.o.m årsmötet 
2016) 

Revisorer:  Siv Pettersson och Olle Öhman 

Revisor suppl.: Hans Balstedt, Ylva Pettersson 

Tävlingskommittén har bestått av: SLK MS:s styrelse, samt flera handräckare på utställningarna, 
tack till Elin Nilsson, Anna Schön, Veijo Lesonen, Anki Olsson, Johanna och Emanuel Olsson 
Köpman, Alexandra Sylvén mfl. 

Valberedningen har bestått av: Malin Widlund, Sarah Brandes och Anneli Lindh 

Kontaktperson: Mikael Köpman 

Delegater på Riksstämman i Piteå: Malin Widlund, Anneli Lindh, Olle Bernhardtz, Inger Olsson, 
Cecilia Henriksson 

Årsmötet 2016 genomfördes i Svärdsjö. Ett ovanligt välbesökt årsmöte, vilket gjorde att det nästan 
blev lite trångt i klubbstugan vi hyrt för ändamålet. Årsmötesordförande var den otroligt 
kompetenta Susanne Swedjebrink, som även rattar Dalarnas Kennelklubb som dess ordförande. 
Tjänstgörande sekreterare var den trogne Malin Jonsson Bixo. 
Innan mötet så deltog träningssugna medlemmar i en grund/prova-påkurs i Rallylydnad, medan 
styrelsen förberedde mötet. Efter mötet bjöd distriktet alla närvarande medlemmar på smörgåstårta, 
kaffe mm. 
 
Årets utställning 
Utställningen under 2016 hölls i närheten av Charlottenberg, Värmland, närmare bestämt Valfjället, 
lördag den 6 augusti. Domare var Christen Lang, Norge, Tapio Kakko, Finland, samt Eeva Resko 
från Finland. Domarna delades med Norsk Lapphundklubb, vilka hade utställning på norska sidan 
gränsen på Montebello Camping.  
Ringsekreterare var Susanne Swedjebrink, Pia Söderlund och Camilla Lundholm. Ett missförstånd 
utanför vår kontroll gjorde att vi var en ringsekreterare kort. Efter kontakt med SKK UtstK fick vi 
dispens att ha bara en ringsekreterare i en ring, vilket Susanne Swedjebrink skötte med bravur! 
116 hundar var anmälda. En i sammanhanget låg siffra tyvärr, vilket återspeglar sig i årets 
ekonomiska resultat. Vi konstaterar att det är extremt svårt att få fodersponsring numera, vilket 
gjorde att vi fick köpa in lika mycket foder som vi fick sponsrat, något som också syns i årets 
resultat. Kostnadsdelningen för domare mellan oss och Norsk Lapphundklubb är inte klar än, men 
en preliminär beräkning visar att Norsk Lapphundklubb är skyldig oss ca 1800 kr. Detta är inte 



medräknat i årets resultat. 
  

En officiell Rallylydnadstävling genomfördes i distriktet i regi av Pia Juhlin. Tävlingen fick 
mycket beröm, fina priser och mycket professionella domare!  

En Prova-på-dag, Buoris Beana var inplanerad i oktober på Djupdalens gård i Lindesberg. Tyvärr 
nådde inte antalet anmälda upp i det vi satt som en gräns för att evenemanget skulle kunna 
genomföras, så vi tog beslutet att ställa in aktiviteten. 

Försäljning av t-shirt, dekaler, reflexvästar, mössor och väskor med ras- och distriktmotiv har skett 
via olika kanaler, då främst utställningen i distriktet.  

Distriktet representerades av 5 st styrelsemedlemmar på medlemsmötet 10 december i Märsta, 
där information om organisationsförändringen som SLK står inför gavs. 

 
 
 

 
Årets hundar i MSV: 

Årets Utställnings hane resp tik i MSV 2016 
 
 
 Svensk lapphund  Cahppes Lulas 
 Karin Andersson, Sala 
 
 Jambos Godis 
 Ewy Pettersson, Österfärnebo 
 
Finsk lapphund Lapinlumon Xuperi 
 Sarah Brandes, Enviken 
 
 Lapinlumon Njenna 
 Sarah Brandes, Enviken 
 
Lapsk vallhund Njarga Lukas 
 Beate Johannessen, Gyttorp 
 
 Arvåsens Balva 
 Anneli Lindh, Insjön 
 
Årets Bästa Seniorer: 
Svensk lapphund 
Stråhles Izza  Äg. Elisabeth Gutenberg Bergby 
 
Finsk lapphund 
Lapinlumon Elämänilo Äg. Sarah Brandes Enviken 
 
Lapsk vallhund 
Arvåsens Balva  Äg. Anneli Lindh Insjön 
 
Årets Bästa Veteran: 
Svensk lapphund 
Hemakas Actra  Äg. Marie Sörensson Fellingsbro 



 
Årets Uppfödare: 
Finsk lapphund 
Black Blossom kennel Pia Juhlin Mora 
 
 
Inga fler resultat har inkommit 
 
 
 
Mellansvenska Distriktet gratulerar hundar och ägare till en fin säsong! Ni gör ett fint jobb! 
 
Medlemsantalet i Mellansvenska distriktet har under 2015 varit 267 personer, varav 31 st är 
familjemedlemmar. Det innebär att till nästa riksstämma har vi möjlighet att välja 9 delegater. 

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året.  

Årsmötet hölls på Svärdsjö IFs klubbstuga i Svärdsjö 28 februari 2016. 

Vi i Mellansvenska distriktets styrelse vill tacka alla som på olika sätt har bidragit till 
distriktets verksamhet år 2016 !! 
  

  
SLK Mellansvenska distriktets verksamhetsplan för 2017 

Årsmöte ska hållas i Borlänge i Borlänge Brukshundklubbs klubbstuga, 4:e mars 2017. 

  

Det planeras ett nytt försök med ”Buoris Beana” till våren i distriktet där vi ska umgås och få 
möjlighet att testa bl.a Rallylydnad och fårvallning, detta planeras hållas i Lindesbergstrakten. 
Information om detta kommer på SLK:s hemsida samt vår Facebooksida.  

Den officiella Rallylydnadstävlingen återkommer i sommar i Idre. Utökade klasser planeras, samt 
även Nosework-prov. Pia Juhlin är arrangör på projektbasis. 

Vår årliga utställning kommer att hållas i Sandviken-trakten i samband med Högbo Bruk-
utställningen. 3 september är datumet som gäller. Domare är tyvärr vakant i skrivande stund. Vi 
behöver handräckningshjälp, känner du att du vill hjälpa till så hör av dig! 

Andra eventuella aktiviteter kommer att utlysas via kalendern på SLK:s hemsida samt i tidningen 
Lapphunden via vår distriktsspalt, på Facebooksidan samt till de medlemmar som lämnat e-
postadress. 

För övrigt kommer styrelsens arbete att mestadels inriktas på att göra ett värdigt avslut för distriktet, 
eftersom detta är det sista året som distrikten är verksamma. Framtidens Lapphundklubb kommer 
att ha 3 st rasklubbar som handhar ras och avelsfrågor, och klubbens verksamheter såsom 
utställningar, prov, tävlingar osv kommer att utgå från främst 2 olika kommittéer som kommer att 
stötta och samordna olika ”projektgrupper” runtom i landet, som genomför medlemsaktiviteter. Alla 
goda krafter behövs för att få detta att fungera, så vi hoppas att många från ”det gamla” 
Mellansvenska vill vara med och dra sitt strå till stacken! 

Med lite tur, god vilja och framtidshopp, så hoppas vi att vi kan samlas till senhösten för ett 
”gravkaffe” för Mellansvenska. Där kan vi prata gamla minnen, fantisera om framtiden och de nya 
möjligheterna som förhoppningsvis öppnar sig! 

  



Vi tar gärna in förslag och önskemål på aktiviteter från våra medlemmar! 
  

  

 

Mötet skall om möjligt hållas efter årsmötet. 
Konstituerande styrelsemöte, SLK Mellansvenska distriktet 


