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Verksamhetsberättelse för SLKs Västra distrikt år 2015 

 

 
Styrelsen har under året bestått av: 

 

Anette Johansson  Ordförande   

Jan Carlsson   Vice ordförande  

Catharina Ellerström  Sekreterare 

Stefan Johansson  Kassör 

Anette Lundgren  Ledamot 

Ann Gustavsson  Suppleant 

Bengt-Ove Bergqvist  Suppleant  

 

 

Pia Turunen   Revisor 

Maine Carlsson  Revisor 

Åke Thor   Revisorsuppleant 

Pernilla Granath  Revisorsuppleant 

Carina Jonsson  Valberedning 

Marie Lundgren  Valberedning 

Carina Bergh   Valberedning  

 

 

Medlemsantal 

Medlemsantalet uppgick den 31 december till 265 medlemmar i distriktet. Detta berättigar till 

9 delegater på riksstämman 2016. Distriktet har under året representerats i CS genom Helena 

Bergström (Halmstad), Jannike Hallin (Göteborg) och Sten Pettersson (Halmstad). 

 

 

Sammanträden/Styrelsearbete 

Styrelsen har genomfört ett konstituerande möte samt åtta styrelsemöte under året. Samtliga 

möten var protokollförda och finns tillgängliga på SLKs hemsida under Västra distriktet. 
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Aktiviteter  

 

Årets distriktsutställning hölls den 2 maj upp på brukshundsklubben i Skara. Det blev något 

av en rekordutställning i deltagarantal så domare Liz-beth Liljeqvist dömde den officiella 

delen medan domare Lisa Molin fick hoppa in och ta hand om den inofficiella 

valpbedömningen. Trots att utställningen gick i en ring och det stora antalet hundar, så 

avlöpte dagen mycket väl, något som också de båda närvarande domarna noterade.  

 

Styrelsen arrangerade två promenader – den första var uppe i Vänersborgstrakten under våren. 

Den andra promenaden hölls under hösten på ”klassisk” mark med samling vid Bertilssons 

stuga för en gemensam promenad runt Delsjön.  

 

 
Samling inför den traditionella höstpromenaden i Delsjön. 

 

Den 19 september så hade Västra distriktet bokat upp SKKs BPH-plan ute i Torslanda för 

distriktets medlemmar. 8 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 sex finska lapphundar och två svenska lapphundar. Det var tredje 

året i rad som BPH-dag för lapphundar arrangerades i distriktet.  

 

 
Svensk lapphund med ägare på väg mot moment 4 under BPH beskrivning. 
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I september genomfördes också en aktivitetsdag. Aktivitetsdagen lockade både nya och gamla 

medlemmar. Vi höll till på Backamo lägerplats, det var en solig höstdag och många tog 

chansen att provade på olika aktiviteter. Årets aktiviteter som det fanns möjlighet att prova på 

var Heelwork to music och Nosework. För den som ville fanns det även en klurig 

poängpromenad och möjlighet att köra lite rallylydnad. 

 

 

 
Hör är det instruktören för heelwork to music som demonstrerar övning för deltagarna. 

 

Söndagen den 22 november hölls en prova-på-dag viltspår i Hökarums- trakten där Helena 

från Mastdunga Hund & Fritid introducerade ett gäng medlemmar från Västra till viltspår. 

Denna dag genomförs med medel från Sune Hedenskogs minnesfond och kommer att följas 

av fler tillfällen under 2016.  

 

Bemanning av rasmontern för MyDog genomfördes den 7-10  januari 2016 som ett 

samarrangemang mellan SLK PR och Västra distriktet. Flera av distriktets medlemmar deltog 

i monterarbetet för att visa upp våra tre raser för allmänheten.  
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Presentation av lapsk vallhund i montern 

 

 

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 och ha ett levande distrikt! 
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Anette Johansson Jan Carlsson   Catharina Ellerström  

Ordförande   Vice Ordförande Sekreterare   

 

Stefan Johansson Anette Lundgren Ann Gustavsson 

Kassör   Ledamot  Suppleant 

 

Bengt-Ove Bergqvist 

Suppleant   

 

 


