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Verksamhetsberättelse för Svenska Norfolkterrierklubben 

2022-01-01 – 2022-12-31 

Styrelsens sammansättning: 

Ordförande:  Anna-Lena Rylander 

Vice ordförande:  Anette Erlandsson 

Sekreterare:  Jessica Hamrin 
Kassör:  Helene Eriksson 

Ledamot:  Gunilla Jansson 
Suppleant:  Annelie Forsner 

Suppleant:  Annica Wehinger Redlund 

Ordinarie revisorer:  Gunilla Albrigtsen 
  Joakim Ohlsson 

Revisorsuppleanter: Lars Wibäck 

 Christina Swalander 

Medlemsavgiften har varit 300 kr för ordinarie medlem, 50 kr för familjemedlem, 350 kr för 

utländsk medlem och 100 kr för gåvomedlemskap första året till valpköpare. 

Medlemsadministrationen har skötts av SKK och medlemskapen är numera rullande 

medlemskap. Antal medlemmar uppgick 2021-12-31 till 215 (203) medlemmar, varav 195 

ordinarie medlemmar, 12 (12) familjemedlemmar och 8 (12) utländska medlemmar. 2021 års 

medlemsantal inom parentes. Välkomstbrev till nya Norfolkterrierägare har skickats ut av 

Barbro Karlsson. Anna-Lena Rylander och Birgitta Ernblad är sedan 2021 hedersmedlemmar i 

klubben. 

 

Valberedningen har bestått av Mårten Paulsson (sammankallande), EvaLotte Landström och 

Gilla Freyschuss. 

Kontaktperson mellan SKK kansli och klubb har varit Jessica Hamrin. Kontaktperson mellan 

SvTeK kansli och klubb har varit Jessica Hamrin. KKO har varit Anna-Lena Rylander. 

Rasinformatör har varit Kickan Karlsson. 

Styrelsen har hållit sju (7) protokollförda styrelsemöten varav ett var det konstituerande. 

Mötena har hållits via zoom pga. distansen mellan styrelsemedlemmarna. Arbetet har varit 

roligt och givande, allt har gjorts med klubbens bästa i åtanke och för att främja klubbens arbete 

för en positiv framtid för rasen. Arbetsutskottet har bestått av Anna-Lena Rylander, Jessica 

Hamrin och Helene Eriksson. Jessica deltog vid Terrierfullmäktige via webben den 3 april 

2022. 

Avelskommitteen och har bestått av Anette Erlandsson, Gunilla Jansson, Ingunn Olaussen och 

Annica Wehinger Redlund. Under 2022 har 8 avelskommittee möten hållits. 

Avelsfrågor: Avelskommitteen har förmedlat aktuell information via Norfolk Nytt. Ett 

uppfödarbrev (mail) har upprättats för att hålla rasens uppfödare uppdaterade med vad som 

händer inom rasen. Samarbetet med Svenska Norwichterrierklubben har lagts vilande. 

Avelskonferensen hölls den 8–9 oktober, på Scandic infra City i Upplands Väsby. Där 

diskuterades bland annat om behovet av fortsatt ögonlysning och hjärtauskultation på avelsdjur 

fortfarande finns, även reglerna för annonsering på hemsidan diskuterades. Birgitta Bernhed 
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berättade om ny köpahundsajt på SKK och Annica Forsberg informerade om Agria 

breedprofile.  

Klubbträff och Klubbutställning hölls den 28 maj på Alunda BK. Trots det regniga vädret blev 

det en mycket uppskattad dag med klubbträff på förmiddagen och utställning på eftermiddagen. 

Många noffeägare kom och deltog i olika aktiviteter. Klubbmästare i rallylydnad, agility, 

allround utsågs, utöver BIR och BIM. Även i år korades årets snabbast noffe i det årliga 

nofferejset. 

Noffepromenader har organiserats på flera platser i landet och kontaktpersoner för dessa har 

varit: 

- Monica Lindsjö Stockholm 

- Annelie Forsner och Cecilia Aletorn, Stockholm 

- Karin Gabrielsson och Lisbeth Svensson Göteborg 

- Lena Törnborg Linköping 

- Tina Swalander Växjö 

- Kerstin Molander och Helen Schmidt Skåne 

- Sofie Nyrell, Malmö 

Rasmontern på Stockholmsmässan, blev mycket lyckad och välbesökt. På lördagen deltog även 

Norfolken i rasparaden. 

NorfolkNytt med Birgitta Ernblad som redaktör, har utkommit med fyra numer under året. 

Distributionen har skötts av Bergfoths. Norfolk Nytt har förutom till medlemmar distribuerats 

till SKK, SvTeK och Kungliga biblioteket. Det nuvarande Utgivningsbeviset gäller t.o.m. 2032-

04-10. Svenska Norfolkterrierklubben är angiven som ägare med ordförande som ansvarig 

utgivare och Bjärred som utgivningsort. 

Terrierposten: Anna-Lena Rylander har ansvarat för uppgiften att ge information om klubben 

och rasen i rasspalten. 

Klubbens hemsida som har hanterats av Annette Lindström har rensats upp en del och 

uppdaterats kontinuerligt i samförstånd med styrelsen.  

Klubbens Facebookkonto som har hanterats av Barbro Karlsson (administratör) har under 2022 

avslutats p.g.a. inloggningsproblem och information om noffepromenader, utställningar, 

tävlingar och annat smått och gott har istället delgivits via Facebooksidan ”medlemsforum för 

Svenska Norfolkterrierklubben”. Dessa uppgifter har även publicerats på hemsidan.  

Poängberäkningen till årsbästalistorna för 2022 resulterade i följande vinnare, stort grattis till 

er alla. 

▪ Årets Norfolk : Heilurihännän Partners In Crime 

▪ Årets Hane/Tik : SEUCH EECH Jiffy On Your Wishlist 

▪ Årets Veteran : SE JV-13 SEUCH Guestlings Onslow 

▪ Årets Avelshane : C.I.B. FI, SE, NO, EE, LV CH EEJV-17 FIJV-17 FIV-17 HeJW-17 

HeW-17 HeW-18 TInW-19 Mainly Quits Comfrey 

▪ Årets Avelstik : SEUCH Stummelbols Maggie May 

▪ Årets Svenska Uppfödare : Stummelbols, Gunilla Jansson 

  

 A
M

W
R,

 H
E,

 A
R,

 G
J,

 A
E,

 A
KF

, J
H

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





 

 

 

Anna-Lena Rylander                                                    Anette Erlandsson 

 

 

 

 _______________________________   

Jessica Hamrin                                                             Helene Eriksson 

 

 

 

  

Gunilla Jansson                     Annelie Forsner 

 

 

 

  

Annica Wehinger Redlund 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Norfolkterrierklubben 


2022-01-01 – 2022-12-31 


Styrelsens sammansättning: 


Ordförande:  Anna-Lena Rylander 


Vice ordförande:  Anette Erlandsson 


Sekreterare:  Jessica Hamrin 
Kassör:  Helene Eriksson 


Ledamot:  Gunilla Jansson 
Suppleant:  Annelie Forsner 


Suppleant:  Annica Wehinger Redlund 


Ordinarie revisorer:  Gunilla Albrigtsen 
  Joakim Ohlsson 


Revisorsuppleanter: Lars Wibäck 


 Christina Swalander 


Medlemsavgiften har varit 300 kr för ordinarie medlem, 50 kr för familjemedlem, 350 kr för 


utländsk medlem och 100 kr för gåvomedlemskap första året till valpköpare. 


Medlemsadministrationen har skötts av SKK och medlemskapen är numera rullande 


medlemskap. Antal medlemmar uppgick 2021-12-31 till 215 (203) medlemmar, varav 195 


ordinarie medlemmar, 12 (12) familjemedlemmar och 8 (12) utländska medlemmar. 2021 års 


medlemsantal inom parentes. Välkomstbrev till nya Norfolkterrierägare har skickats ut av 


Barbro Karlsson. Anna-Lena Rylander och Birgitta Ernblad är sedan 2021 hedersmedlemmar i 


klubben. 


 


Valberedningen har bestått av Mårten Paulsson (sammankallande), EvaLotte Landström och 


Gilla Freyschuss. 


Kontaktperson mellan SKK kansli och klubb har varit Jessica Hamrin. Kontaktperson mellan 


SvTeK kansli och klubb har varit Jessica Hamrin. KKO har varit Anna-Lena Rylander. 


Rasinformatör har varit Kickan Karlsson. 


Styrelsen har hållit sju (7) protokollförda styrelsemöten varav ett var det konstituerande. 


Mötena har hållits via zoom pga. distansen mellan styrelsemedlemmarna. Arbetet har varit 


roligt och givande, allt har gjorts med klubbens bästa i åtanke och för att främja klubbens arbete 


för en positiv framtid för rasen. Arbetsutskottet har bestått av Anna-Lena Rylander, Jessica 


Hamrin och Helene Eriksson. Jessica deltog vid Terrierfullmäktige via webben den 3 april 


2022. 


Avelskommitteen och har bestått av Anette Erlandsson, Gunilla Jansson, Ingunn Olaussen och 


Annica Wehinger Redlund. Under 2022 har 8 avelskommittee möten hållits. 


Avelsfrågor: Avelskommitteen har förmedlat aktuell information via Norfolk Nytt. Ett 


uppfödarbrev (mail) har upprättats för att hålla rasens uppfödare uppdaterade med vad som 


händer inom rasen. Samarbetet med Svenska Norwichterrierklubben har lagts vilande. 


Avelskonferensen hölls den 8–9 oktober, på Scandic infra City i Upplands Väsby. Där 


diskuterades bland annat om behovet av fortsatt ögonlysning och hjärtauskultation på avelsdjur 


fortfarande finns, även reglerna för annonsering på hemsidan diskuterades. Birgitta Bernhed 







berättade om ny köpahundsajt på SKK och Annica Forsberg informerade om Agria 


breedprofile.  


Klubbträff och Klubbutställning hölls den 28 maj på Alunda BK. Trots det regniga vädret blev 


det en mycket uppskattad dag med klubbträff på förmiddagen och utställning på eftermiddagen. 


Många noffeägare kom och deltog i olika aktiviteter. Klubbmästare i rallylydnad, agility, 


allround utsågs, utöver BIR och BIM. Även i år korades årets snabbast noffe i det årliga 


nofferejset. 


Noffepromenader har organiserats på flera platser i landet och kontaktpersoner för dessa har 


varit: 


- Monica Lindsjö Stockholm 


- Annelie Forsner och Cecilia Aletorn, Stockholm 


- Karin Gabrielsson och Lisbeth Svensson Göteborg 


- Lena Törnborg Linköping 


- Tina Swalander Växjö 


- Kerstin Molander och Helen Schmidt Skåne 


- Sofie Nyrell, Malmö 


Rasmontern på Stockholmsmässan, blev mycket lyckad och välbesökt. På lördagen deltog även 


Norfolken i rasparaden. 


NorfolkNytt med Birgitta Ernblad som redaktör, har utkommit med fyra numer under året. 


Distributionen har skötts av Bergfoths. Norfolk Nytt har förutom till medlemmar distribuerats 


till SKK, SvTeK och Kungliga biblioteket. Det nuvarande Utgivningsbeviset gäller t.o.m. 2032-


04-10. Svenska Norfolkterrierklubben är angiven som ägare med ordförande som ansvarig 


utgivare och Bjärred som utgivningsort. 


Terrierposten: Anna-Lena Rylander har ansvarat för uppgiften att ge information om klubben 


och rasen i rasspalten. 


Klubbens hemsida som har hanterats av Annette Lindström har rensats upp en del och 


uppdaterats kontinuerligt i samförstånd med styrelsen.  


Klubbens Facebookkonto som har hanterats av Barbro Karlsson (administratör) har under 2022 


avslutats p.g.a. inloggningsproblem och information om noffepromenader, utställningar, 


tävlingar och annat smått och gott har istället delgivits via Facebooksidan ”medlemsforum för 


Svenska Norfolkterrierklubben”. Dessa uppgifter har även publicerats på hemsidan.  


Poängberäkningen till årsbästalistorna för 2022 resulterade i följande vinnare, stort grattis till 


er alla. 


▪ Årets Norfolk : Heilurihännän Partners In Crime 


▪ Årets Hane/Tik : SEUCH EECH Jiffy On Your Wishlist 


▪ Årets Veteran : SE JV-13 SEUCH Guestlings Onslow 


▪ Årets Avelshane : C.I.B. FI, SE, NO, EE, LV CH EEJV-17 FIJV-17 FIV-17 HeJW-17 


HeW-17 HeW-18 TInW-19 Mainly Quits Comfrey 


▪ Årets Avelstik : SEUCH Stummelbols Maggie May 


▪ Årets Svenska Uppfödare : Stummelbols, Gunilla Jansson 


  







 


 


 


Anna-Lena Rylander                                                    Anette Erlandsson 


 


 


 


 _______________________________   
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Annica Wehinger Redlund 
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