
  
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÖSTSVENSKA TERRIERKLUBBEN 2020 

 

Klubben styrelse 2020 

Michael Svärd, ordförande 

Annika Eriksson, sekreterare 

Charlotta Mellin, kassör 

Anna-Karin Jiderlund, ledamot (fram till 12 oktober) 

Per Faléus, ledamot 

Janina Pfalzer, ledamot 

Patricia Eriksson, ledamot 

Lotta Sörbom, ledamot 

Jessica Wallén, ledamot 

Astrid Wärngren, suppleant 

Andreas Wretström, suppleant 

 

Klubben har under året 2020 haft 928 betalande enskilda medlemmar (2019/805, 2018/795, 

2017/781, 2016/821, 2015/834 och 2014/923) samt 31 familjemedlemmar (2019/37, 2018/39, 

2017/43 och 2016/44). Antalet hedersmedlemmar har uppgått till 9 (2019/9, 2018/8 och 2017/7), 

antalet ständiga medlemmar till 4 (2019, 2018 och 2017/4) och våra nordiska medlemmar har varit 8 

(2019/12, 2018/10 och 2017/9). 

De nya medlemskategorier som tillkom 2015 har haft medlemssifforna 8 för provmedlemmar 

(2019/10, 2018/13 och 2017/21) samt 14 för ungdomsmedlemmar (2019/4, 2018/3 och 2017/4). 

 

Sammanträden 

Styrelsen har sedan den tillträdde och fram till årsmötet 2021 haft 9 protokollförda sammanträden. 

 

Årsmöte 

Årsmötet avhölls den 8 februari 2020 i Skogås och totalt 22 röstberättigade medlemmar deltog. 

 



  
 
Östsvenska Terriermästerskapet 

Alla BIR- och BIM-vinnande hundar från ÖsTeKs tre utställningar under 2019 var inbjudna att delta i 

Östsvenska Terriermästerskapet. Domare var Mats Lindborg och vann gjorde cairnterriern SE UCH SE 

JV-18 Wictorys Isabella September, uppfödare och ägare Inger Hansson. Runner-up blev 

minibullterriern Tinybull’s Fugees som är uppfödd av Astrid Odell och ägs av Margaretha Häll. 

Terrierfullmäktige 

Terrierfullmäktiga hölls 28 juni 2020 Östsvenska Terrierklubben representerades av Michael Svärd. 

 

Match Show 

Årets Match Show ställdes tyvärr in p g a pandemin. 

Utställningar 

Under året hann ÖsTeK med att arrangera en officiell utställning innan pandemin och de påföljande 

restriktionerna slog till. På vårutställningen i Södertälje den 29 februari deltog totalt 367 hundar och 

Best In Show blev irländska terriern Merrymac Golden Eye Again, uppfödd av Thomas och Gertrud 

Hagström och ägd av Richard Hagström. 

Vi hoppades i det längsta att vi skulle kunna genomföra Nordic Terrier Show i Vilsta, Eskilstuna men 

tvingades tillslut att inse att det inte skulle gå att genomföra utställningen på ett för alla deltagare 

säkert sätt. Detsamma gällde höstutställningen i Södertälje, vilken vi tillslut ändå tvingades ställa in. 

Exteriörbedömning 

Under hösten tillkom möjligheten att ordna exteriörbedömningar och ÖsTeK tog möjligheten att 

ordna en sådan den 7 november i Upplands Väsby hundhall. Säkerhetsarrangemanget var rigoröst, 

alla deltagare bar munskydd och domaren visir. Dömde gjorde Catharina Hasselgren då ordinarie 

domare Dodo Sandahl tvingades att tacka nej med kort varsel p g a sjukdom. 

Den ökande smittspridningen under hösten och utökade restriktioner gjorde dock att även denna 

möjlighet hamnade på is strax efter ÖsTeKs exteriörbedömning. Ett beslut som gällde tillsvidare. 

Aktiviteter 

Under året arrangerades två terrierpromender, en på våren på Drottningholm respektive Djurgården. 

En extrapromenad ordnades även 7 juni i Tyresta By. Ett försök att erbjuda våra 

utställningsintresserade ett alternativ genom att tävla i senior- och juniorhandling, den 1 augusti på 

Gubbängsfältet, drog tyvärr inte tillräcklig många anmälda. 

 

 

Styrelsen ber att få tacka för förtroendet under det gångna året 



  
 
 

 

-------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------- 

Michael Svärd    Annika Eriksson 

 

 

-------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------- 

Charlotta Mellin   Jessica Wallén 

 

 

--------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------

Per Faléus    Janina Pfalzer 

 

 

--------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------

Patricia Eriksson   Lotta Sörbom 

 

 

--------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------

Astrid Wärngren   Andreas Wretström 

 

 

 


