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Svensk Irländsk Terrierförening 

  
 
 

Verksamhetsberättelse för  Svensk Irländsk terrierförening  2016 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av;  
Ordförande: Magdalena Uthberg  
Vice ordf: Carola Holmström  
Kassör: Annika Vänje  
Sekreterare: Lena Ericson Lind  
Ledamot: Anette Bodin  
Suppleant: Roland Frycklund  
Suppleant: Mari-Ann (Bambam) Westberg  
 
Revisor: Elisabeth Skålberg  
Revisor: Karin Carlsson 
Rev. suppleant: Niclas Sobeus 
Rev.suppleant: Pella Davies Liljeblad 
 
Valberedningen har bestått av Anne Sollerud och Eva-Kristina Burström, en 
ledamotpost vakant. 
 
Övriga förtroendevalda inom föreningen under året;  
Redaktör: Röda Hund Maritha Andersson  
Ansvarig utgivare: Magdalena Uthberg  
Webbmaster: Christina Soini  
Kontaktperson: mot SKK/SvTeK Magdalena Uthberg  
Kontaktperson mot Terrierposten/ Hundsport: Mari-Ann (Bambam) Westberg  
Ansvarig rasmonter Stockholm: Mari-Ann (Bambam) Westberg och Roland Frycklund  
Ansvarig rasmonter: Malmö Birgitta Sköld 
Ansvarig Årets IT alla grenar: Anne Sollerud 
Ansvarig för hälsofrågor: Karin Hindfelt (avgick under året) 
Kontaktperson mot SKK för BPH: Carola Holmström 
Avelsråd: Styrelsen  
 
Våra utländska representanter har under året varit  
Norge: Anne Sollerud  
Danmark: Kirsten Laessö  
Finland: Johanna Niemelä  

http://www.irish-terrier.se/14/1/startsida/
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Verksamhet 
Årsmöte och uppfödarmöte hölls på Motell Vätterleden 27 februari 2016 
 
Ytterligare ett uppfödarmöte hölls i Stockholm den 17 november 2016 
 
Magalena Uthberg och  Bambam Westberg var representanter till TF 
(Terrierfullmäktige)  den 17 april i Sollentuna 
 
Magalena Uthberg och  Bambam Westberg närvarade då Svenska Kennelklubbens 
avelskommitté arrangerar en grundutbildning för ansvariga funktionärer i ras- och 
specialklubbar den 15–16 oktober Temat,”Hjälp! Vår ras har drabbats av… vad ska vi 
göra?” 
 
Medlemsantalet har under året varit totalt 281 medlemmar, fördelade enligt nedan; 
197 ordinarie medlemmar, 41 familjemedlemmar, 17 utländska medlemmar, 22 
valpköpare, 4 hedersmedlemmar.  
 
Under året har föreningen haft 10 styrelsemöten varav 9 telefonmöten under 2016. 
Under 2017  en planeringshelg samt två telefonmöten.  
 
Föreningen reprecenterade på Stockholms Hundmässa den 3 - 4 december med en 
rasmonter. I rasparaden kom föreningsens reprecentanter på en andra plats av 
närmare hundra ekipage.  
 
Föreningen bjöd på traditionsenligt julmingel i samband med Stockholms Hundmässa 
den 3 december.  
 
Röda Hund har under året utkommit med 4 nummer. 
  
Föreningen har under året tagit fram profilartiklar, mössa och tröja som finns 
tillsammans med tidigare framtagna produkter att beställa på föreningens hemsida 
och har funnits till försäljning vid föreningens aktiviteter 
 
Föreningen har även i år tagit fram en almanacka som funnits till försäljning från 
november. 
 
Under året har 12 championplaketter och diplom delats ut till föreningens 
medlemmars hundar som blev champion under 2015. Plaketter och diplom delades 
ut på föreningens rasspecial.  
 
Under årsmötet den 18 februari kommer ytterligare 6 diplom och plaketter delas ut 
till 2016 års champions till föreningens medlemmar. 
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Föreningen anordnade en Rasspecial i sammarrangemang med Östsvenska 
terrierklubben den 11 juni på Wenngarns slott, Sigtuna. 17 hundar var anmälda. 
Domare Kevin Brown från Danmark. BIS MerryMac O´Sullivan 
 
Under året har föreningen haft tre hundpromenader i Stockholm varav den första 
hade 15 hundar med förare som gick tillsammans på Djurgården. De två andra 
promenaderna har haft lite färre deltagare. 
 
13-15 Maj hade klubben en träningshelg på Nyåker, Östervåla. En helg som bestod av 
lydnadsträning samt val av specialerna, sök eller spår. 12 deltagande ekipage. 
Instruktörer var: Anna Forsberg, Eva Ivarsson samt Magdalena Uthberg 
 
RAS – Rasspecifik avelsstrategi 
Ett arbete som har präglat mycket av styrelsens arbete under året har varit 
revideringsarbetet med RAS (Rasspecifik avelsstrategi) I medlemstidningen Röda 
Hund nr 2, 2016 presenterade styrelsen en plan för hur arbetet planeras samt önskar 
synpunkter från medlemmar angående RAS. Styrelsen tog fram en ny hälsoenkät för 
att få en bild över det aktuella hälsoläget i rasen. Enkäten fanns tillgänglig på 
hemsidan och via Facebook under oktober månad, 128 enkätsvar kom in. Under 
oktober skickades frågor till uppfödarna rörande hur lätt eller svårt det har varit att 
följa strategier och målsättningar i RAS. Detta för att ge uppfödarna ytterligare en 
möjlighet att, förutom vid uppfödarmötet, uttrycka sin åsikt. Fem av elva uppfödare 
skickade in sina svar och dessa har tagits med i revideringen. Cirka två veckor innan 
uppfödarmötet i november mailades sedan förslaget på revidering ut till uppfödarna. 
På uppfödarmötet diskuterades utkastet till RAS och de synpunkter som framkom 
inarbetades i dokumentet. Styrelsen har därefter skickat ut en ny version av RAS till 
samtliga uppfödare. Vid årsmötet 2017 kommer ytterligare ett uppfödarmöte hållas 
med syfte att färdigställa förslaget till revidering av RAS. 
 
Under tidiga hösten 2016 genomförde föreningen en webbaserad hälsoenkät, med 
länk från föreningens hemsida och Facebook grupp. Syftet med enkäten var att 
systematiskt undersöka den aktuella bilden av hälsoläget i populationen irländska 
terrier ägda av föreningsmedlemmar. Metoden kompletterar således den 
individfokuserade självrapporteringen. Svarsfrekvensen om närmare 60 procent (58,7 
procent) kan betraktas som god, den baseras på 128 ”svarande” hundar och 218 
fullbetalande medlemmar i föreningen (totalt cirka 260 medlemmar). Enkäten bygger 
till största delen på Svenska terrierklubbens enkät, några frågor har tillkommit och 
några har inte tagits med i utförandet. 
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Utmärkelser 
Årets mest vinstrika svenskfödda Irländare vanns av FI&NO UCH JEUW-15 JWW-15 SE 
V-16 US CH MerryMac You Are The WinnerÄgare och uppfödare Gertrud och Thomas 
Hagström. 
 
Årets Agility-Irländare: Merrymac Keep it upp. Ägare: Lena Thunell uppfödare Gertrud 
och Thomas Hagström 
 
Årets Lydnads-Irländare: Caroholms Celtic Moon. Ägare Mats Holm, uppfödare Carola 
Holmström  
 
Årets Viltspårs-Irländare: Tree Pines Always Adorable .Ägare: Johan Höglund 
Uppfödare Eva Kristina Burström 
 
Årets Bruks-Irländare: Caroholms Celtic Moon. Ägare Mats Holm, uppfödare Carola 
Holmström  
 
Årets vackraste-Irländare: FI&NO UCH JEUW-15 JWW-15 SE V-16 US CH MerryMac 
You Are The WinnerÄgare och uppfödare Gertrud och Thomas Hagström. 
 
2017-02-06 
 
 
 
 
Magdalena Uthberg   Carola Holmström 
Ordfärande   Vice Ordförande 
 
 
Annika Vänje   Lena Ericsson 
Kassör    Sekreterare 
 
 
Anette Bodin   Roland Fryklund 
Ledamot    Suppleant 
 
 
Mari-Ann (Bambam) Westberg 
Suppleant  
 


