Verksamhetsberättelse för Svenska Norwichterrierklubben 2015
Styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleanter
Revisorer

Lillemor Borko
Åsa Öman
Jan-Erik Nilsson
Marie Nilsson
Yasmine Tegelaar
Kristina Jerlin och Eva Engman
Katinka Weibull och Ewa-Maria Andorff

Firmatecknare:
Marie Nilsson tecknar Svenska Norwichterrierklubben.
Valberedning: PiaHelene Welander, som sammankallande, samt Karin
Palmquist och Lone Johansson Bauder.
Arbetsutskott RAS:
Kristina Jerlin, Ylva Samuelsson, Ann-Marie Figved och Renée Falck.
Styrelsemöten:
Styrelsen har under året genomfört 8 st. telefonmöten.
Medlemsantal:
178 st. varav 3 heders, 14 utlands och 13 familjemedlemmar.
Klubbträff och utställning:
Jubileumsklubbträffen hölls på Hörbys brukshundsklubbanläggning i Skåne. En
tvådagarsaktivitet i perfekt aktivitetsväder.
Första dagen bestod av aktiviteter såsom Norrerace, agilitytävlingar,
lydnadsrally och inte minst så skapades en avelskommitté under
uppfödarmötet. Ett möte som var både välbesökt och intressant. Kvällen
avslutades med gemensam grillmiddag som ackompanjerades av klubbens
egna sångförmågor allt till publikums förtjusning. Siv Jernhake berättade hur
det var då för 50 år sedan när rasen för första gången kom till Sverige.
Andra dagen hölls klubbutställningen som dömdes av Siv Jernhake med Kennet
Brunhoff som konfrencier. På utställningen deltog 36 hundar varav 2 var valpar
14 hanhundar, 20 tikar samt en avelsgrupp och en uppfödargrupp.

Verksamhetsberättelse SvNtk 2015
Övrigt:
* Under året har 2 nummer av Norwichbladet utgivits ( 1 dubbel och 1
enkelnummer) samt årsböckerna 2013 och 2014. Redaktör var Mikael Tegelaar.
Mycket arbete har också lagts ner av Eva-Lena Johansson och Lillemor Borko
att framställa årsböckerna som nu åter befinner sig i fas med tiden.
* RAS-arbetet har fortgått under året.
* Hundpromenader har anordnats både i Göteborg och i Stockholm.
* Trimkurs hölls 2016 i Härryda av Kristina Jerlin.
* Klubben deltog på MyDog-mässan ( jan. 2016 ) med en rasmonter under 4
dagar där det gavs tillfälle att möta många intresserade kanske blivande
norwichägare. Montern erhöll också ett penningpris på 1500.-. Det blev ett
andrapris för en monter med fint informativt upplägg och väldigt trevligt
bemötande från monterpersonalen.
* Avelskommittén har hållit sitt första möte. ( jan. 2016 )
* Regaliashopen har övertagits av Tina Johansson som har tillfört många nya
artiklar vilket visat sig vara väldigt populärt.
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