
 

 

Styrelsen informerar 

Bedlington-Nytt utkommer i januari 

Då vår redaktör för Bedlington-Nytt blivit sjuk, så kommer det ingen tidning i 

december som planerat. Nästa nummer av Bedlington-Nytt kommer i januari 2020. 

Av den anledningen blir det ett kort nyhetsbrev från styrelsen. 

Ordförandens rader 

När jag sitter och skriver dessa rader har jag just ställt om alla klockorna jag har till 

vintertid, håller tron på att den vita snön som just kommit stannar kvar till jul och lyser 

upp den annars så mörka tid som kommer här närmast. 

Ett år har snart passerat med mig som ordförande och det har väl efter några 
blessyrer gått bra, så ni får nog kanske dras med mig ett år till? 

Under året har det jobbats på ordentligt med bland annat: 
 

 SKBK har via en arbetsgrupp jobbat fram ett nytt bedlingtonkompendium med 
ett bildspel till Svenska Terrierklubbens Domarkonferens 2020. Efter att 
Svenska Kennelklubben godkänt kompendiet, kommer det att tryckas och blir 
då även tillgängligt för SKBKs medlemmar. 

 RAS – Rasspecifik Avelsstrategi för bedlingtonterrier. Revideringen av RAS 
2018 är klar och väntar på godkännande av Svenska Terrierklubbens 
Avelskommitté. 

 Aktiviteter under året har varit racer snabba bedlington på kapplöpningsbana, 
riktiga rackare till hundar på Rackarungarns Rambobana, alla duktiga 
utställare runt om i landet samt att vi varit representerade på Svenska 
Terrierklubbens viltspår-SM i uselt väder. 
             

Ett stort tack vill jag rikta till alla i styrelsen och andra medlemmar som under året har 
hjälpt till på olika sätt för att ta oss igenom 2019 framåt mot 2020. Vårt stora mål inför 
nästa år är att vi tillsammans ska jobba för ett ökat intresse för vår klubb och öka 
medlemsantalet. Alla är välkomna som medlemmar i klubben, jag hoppas att ni 
rekommenderar vår klubb till andra bedlingtonägare. Fler medlemmar ger bättre 
ekonomiska resurser till klubben och vi kan erbjuda fler aktiviteter till medlemmarna 
och fler nummer av tidningen Bedlington-Nytt. 
 



Vi bjuder in till årsmöte uppe i den kallare 
delen av vårt avlånga land, just den 
perioden runt den 1 februari är årets 
vackraste med en vit gnistrande snö 
under normala förhållande. Så jag 
hoppas att alla medlemmar i norr ska 
besöka oss och att ni söderifrån passar 
på att göra det. Så välkomnar vi er med 
en värmande kopp kaffe med tillhörande 
godsaker.  
 
Slutligen vill jag tacka för de gångna året 
och önska eder alla en riktigt fröjdefull jul 
och ett nytt för vår ras framgångs-
rikt  2020. 
 
Kristina Gellerstedt  
Ordförande 

 
 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

 
 
Kallelse till Årsmöte med SKBK 

Årsmöte för Skandinaviska Bedlingtonklubben hålls lördagen den 1 februari 2020 

klockan 14.00 i Höglandsnäs Byagård, 944 91 Hortlax. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 6 januari 2020. Motioner ska 

skickas till klubbens sekreterare Catrin Eriksson, odettecin@gmail.com. 

Handlingar för Årsmötet kommer att finnas på SKBKs hemsida senast den 25 januari 

2020. Klubben bjuder på kaffe och kaka. Välkommen! 

 

Har du fått en svensk utställningschampion?  

Grattis! 

SKBK kommer att dela ut championmedaljer på Årsmötet 2020 till alla medlemmar 

med bedlingtonterriers som blivit svenska champions under 2019. Det kan gälla 

utställning, viltspår, rallylydnad, freestyle eller annat championat. 

För att få en medalj vill vi att du skickar in följande uppgifter till sammankallande i 

Avelskommittén, Lena Lidsell, lena.lidsell@telia.com senast den 6 januari 2020: 

- Hundens registreringsnamn och registreringsnummer 

- Namn på ägaren, som måste vara medlem i SKBK 

- Championatet måste vara registrerat hos Svenska Kennelklubben 

Skicka gärna med en bild, så att vi kan publicera den i Bedlington-Nytt.  

Välkommen med din ansökan! 
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Klubben behöver fler som jobbar 

SKBK är en liten klubb och vi är få medlemmar som jobbar för klubben. Vi är 

naturligtvis glada över om fler vill hjälpa till. Det finns alltid något du kan göra. Vi 

behöver fler som vill jobba i styrelsen och i arbetsgrupper, med hemsidan och 

Facebook eller med vår tidning Bedlington-Nytt. Ta kontakt med vår ordförande 

Kristina Gellerstedt per mail: mcmadnesskennel@gmail.com. 

 

Redaktör och redaktionsråd för Bedlington-Nytt 

Ninna Odehag har under flera år verkat som klubbens redaktör för Bedlington-Nytt. 

Ninna vill nu tacka för sig och styrelsen söker därför en efterträdare. Redaktören 

kommer att jobba tillsammans med ett redaktionsråd som ska ansvara för att 

tidningen produceras och distribueras till våra medlemmar. För kommande år 

planeras minst tre nummer av Bedlington-Nytt. Tidningen är viktig för våra 

medlemmar, men utan en redaktör och ett redaktionsråd blir det svårt att få ihop en 

tidning. Styrelsen är tacksam för hjälp och hoppas att flera medlemmar vill vara med 

och producera Bedlington-Nytt. Anmäl ditt intresse till Kristina Gellerstedt per mail: 

mcmadnesskennel@gmail.com, före den 31 december 2019. 

Styrelsen vill också framföra ett stort tack till Ninna Odehag för ett utomordentligt 

arbete som redaktör för Bedlington-Nytt. 

 

Dags att betala medlemsavgiften? 

På SKBKs hemsida, www.skbk.se, redan på startsidan under länken ”Betala 

medlemskap” finns information om hur du betalar in din medlemsavgift. SKBK har så 

kallat rullande medlemskap. Om du inte vet när du betalade sist, så är det bra om du 

lämnar din e-mailadress till klubben, så att du kan få en påminnelse. Skicka din e-

mailadress till vår kassör Anneli Warg, wolf0329@hotmail.com. 

 

Gåvomedlemskap till valpköpare 

Som uppfödare kan du ge dina valpköpare ett gåvomedlemskap under ett år för 100 

kronor. Vi ser att många nya valpköpare stannar som medlemmar i klubben, vilket vi 

är glada för. Hur du går tillväga finns på hemsidan, klicka på länken på startsidan 

”Betala medlemskap”.   

 

Stort tack för en trevlig rasspecial 

Från styrelsens sida vill vi framföra ett stort tack för en trevlig och väl arrangerad 

rasspecial i Österbybruks fina Folkpark, lördagen den 7 september. Tävlingskommitté 

hade lagt ner ett stort arbete och de blev en trevlig dag med skapligt väder.  
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Med en liten budget och få sponsorer, hade Tävlingskommittén skrapat ihop fin, fina 

priser. Med hjälp av lotteriet gick Rasspecialen med en liten vinst.  

Stort tack till er som drog det tyngsta lasset: Ninna Odehag, Patricia Eriksson, Eva 

Byberg och Elisabet Hovberg. 

Ett stort tack även till volontärer och sponsorer samt fotografen. Utan er insats är det 

inte möjligt att genomföra en rasspecial. Tack också till domaren och ring-

sekreterarna, som också fungerade som tävlingsledare samt alla utställare som 

ställer upp för klubben. 

För styrelsen 

Lena Lidsell 

 

 
 


