
Svenska Dobermannklubben Stockholm 

Verksamhetsberättelse för 2013 

 

 
 Årsmöte avhölls 30 januari i klubbstugan, Täby. 

 

 Två medlemsmöten har hållits under året, ett i september och ett i december. 

 

 Den 16 mars anordnade Stockholms LO en officiell utställning. 215 hundar deltog i den inofficiella 

delen och 55 dobermann i den officiella. Utställningen genomfördes väl och både utställare och 

publik var positiva. 

 

 Stockholms LO deltog den 13 april med en rasmonter i Kungsträdgården där SKK anordnade en 

Hundägardag med mottot ”Skäll inte på hunden”. 

 

 Maja Thornberg har genomfört en kurs i tävlingslydnad omfattande 6 tillfällen på området. 

 

 Från maj till mitten av oktober har Stockholms LO hållit Öppen träning på tisdagar med bl a 

allmänlydnad, platsliggning och budföring. 

 

 Städdagar genomfördes i början av juni och augusti. I juni koncentrerade vi oss på krattning av 

appellplan och ifyllning av gropar som uppstått efter vintern och i augusti körde vi bort gammalt 

skräp och röjde på appellplanen. 

 

 Stockholms LO har genomfört två MT-tester, en den 4 maj och en den 22 september. En MH-test 

genomfördes den 5 maj och en den 2 november. Den 19 och 20 oktober genomfördes ett uppfödar-

MH och ett uppfödar-MT. 

 

 Den 27 oktober organiserade Stockholms LO ett heldagsseminarium med hundinstruktören Jan 

Gyllensten på Södertälje BK med utgångspunkt från hundens beteende i vardag och träning. Kursen 

var mycket uppskattad av deltagarna.  

 

 Lena Johansson och Johanna Sandö deltog den 9-10 november i SKK’s utbildning ”Certifierad 

Utställningsarrangör (CUA)”. 

 

 Den 9-10 november representerade Folke Lötborn SDK Stockholm på Svenska Dobermannklubbens 

LO-konferens i Strängnäs. 

 

 Mentaltestbanan hyrdes ut vid ett tillfälle till Hovawartklubben i november. 

 

 Klubbområdet hyrdes ut till Boxerklubben för utställning den 31 augusti. 

 

 Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under 2013 samt ett möte i januari 2014. 

 
Svenska Dobermannklubben Stockholm ber att få framföra ett                                           

stort tack till alla som har hjälpt till vid våra aktiviteter under året. 



Svenska Dobermannklubben Stockholm 

Förslag till verksamhetsplan för 2014 

 

 

 

 2 medlemsmöten 

 

 Inofficiell utställning för samtliga raser under april-maj 

 

 Kurs inom Bruks och Lydnad 

 

 Prova på-dag i IPO  

 

 Prova på-helg i agility 

 

 Gemensamma promenader, anmälningar via facebook 

 

 Ringträning  

 

 MH- och MT-tester, om ny lämplig mentalbana kan byggas/hyras 

 

 Städdag under våren/hösten 

 

 Valpträffar 

 

 Öppet hus-träningar  

 

 Föredrag 

 

 ”Dobbiskuppen”, en lättsam helg för dobermannekipage med både lydnadstävling 

och utställning för alla nivåer under en helg. 


