
 
Svenska Lapphundsklubben 

Västra distriktet 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2014 

 
Under 2014 har följande personer haft uppdrag i Västra distriktet: 

 

Anette Johansson  Ordförande   

Jan Carlsson   Vice ordförande  

Catharina Ellerström  Sekreterare 

Stefan Johansson  Kassör 

Anette Lundgren  Ledamot 

Bengt-Ove Bergqvist  Suppleant  

Ann Gustavsson  Suppleant 

Pia Turunen   Revisor 

Maine Carlsson  Revisor 

Åke Thor   Revisorsuppleant 

Pernilla Granath  Revisorsuppleant 

Carina Jonsson  Valberedning 

Marie Lundgren  Valberedning 

Jeanette Forsén  Valberedning  

 

 

Medlemsantal 

Medlemsantalet har glädjande nog ökat under 2014 från 226 till 257 medlemmar i distriktet. 

Detta berättigar till 9 delegater på riksstämman 2015. Distriktet har under året representerats i 

CS genom Jannike Hallin (Göteborg) och Sten Pettersson (Halmstad). 

 

 

Sammanträden/Styrelsearbete 

Styrelsen har genomfört ett konstituerande möte samt åtta styrelsemöte under 

verksamhetsåret. Samtliga möten var protokollförda och finns tillgängliga på SLKs hemsida 

under Västra distriktet. 

 



Aktiviteter  

 

11 maj gick årets utställning av stapeln traditionsenligt på brukshundsklubben i Skara. Ännu 

en gång en välbesökt utställning med många trevliga hundar och människor som hjälptes åt att 

göra dagen till ett positivt minne.  

I samband med vår årliga utställning hade vi också vårt Öppna LapphundsDM. All tre raserna 

deltog i tävlingen där man kunde tävla i både rally, agility och lydnad. Inalles ett trettiotal 

starter. Vi i Västra är väldigt glada att kunna erbjuda denna tävlingsvariant, där vi välkomnar 

deltagare från alla distrikt. Många fina tävlingsekipage fick vi se.  

   

 
 

Helgen därpå, den 17 maj, ansvarade distriktet för bemanningen av en rasmonter då Västra 

Kennelklubben arrangerade Västkustvalpen ute på Göteborg Galopp. Både 

styrelsemedlemmar och distriktsmedlemmar hjälptes åt i montern denna något blåsiga vårdag. 

 

Nytt för 2014 var att det tillkom många fler lapphundspromenader runt om distriktet. 

Styrelsen arrangerade två promenader – den första var ute runt Sisjön i början av juli då ett 

glatt gäng tillsammans traskade runt sjön. Den andra promenaden hölls under hösten på 

”klassisk” mark med samling vid Bertilssons stuga för en gemensam promenad runt Delsjön. 

Förutom dessa två promenader har ytterligare ett 10-tal promenader hållits runt om i distriktet 

och där olika medlemmar har guidat oss andra runt deras favoritrundor. 

 

 
 



 

 

 

Den 27 september så hade Västra distriktet bokat upp SKKs BPH-plan ute i Torslanda för 

distriktets medlemmar. 11 medlemmar kom och fick sina lapphundar beskrivna. Det blev en 

härlig höstdag med många skratt och trevliga hundar som visade upp sig från sina bästa sidor. 

Under denna dag beskrevs nio Finska lapphundar och två Svenska lapphundar. 

 

 
 

 

 

 

 

Vi i styrelsen vill rikta ett särskilt tack till de medlemmar som under året har arrangerat olika 

aktiviteter i distriktet. Det är tack vare ert engagemang som vi tillsammans i Västra distriktet 

kan bredda vårt utbud av aktiviteter, vilket är mycket positivt 

 

 

SLK/Västra distriktets styrelse  

 

Anette Johansson Jan Carlsson   Catharina Ellerström  

Ordförande   Vice Ordförande Sekreterare   

 

Stefan Johansson Anette Lundgren Bengt-Ove Bergqvist 

Kassör   Ledamot  Suppleant 

 

Ann Gustavsson 

Suppleant 

 


