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VERKSAMHETSBERÅTTEI§E FÖR KEESHONDRTNGENS SÖDRA AYD 201 4.

Keeshondringens S:a avd har under 2014 bestått av:

Ordftirande Lena pedersen

Vice ordftirande

Sekreterare

Kassör

Övri ga ssrel semedlemmar

Suppleant

Revisorer

Revisorsuppleant

Ann-Louise Marveus

Gertrud "Sylle" Kristiansson

Eva Jonasson

Bodil Larsson och Siv Ljunggren

Ulla-Britt Dahlin Johansson och Linda Hjelm

Siv Johannesson och Per Erlandsson

Pernilla Gedenryd

södra avd. årsmöte hölls lördagen den22 mars i Malmö.g st närvarande.

Den 30 maj arrangerade S:a avd tillsammans med huvudavdelningen Keeshondringens årliga
specialutstiillning.Utstiillningen var officiell och platsen var MohJda. Domare var Mirko Lunde'n
79 hundar var anmälda.Lydnadstiivling fanns också i klass l, 2 och 3 och dömdes av Carina Ljungberg.
Det kom deltagare ifrån Norge, Belgien, Frankrike och England. Jättefina hederspriser haae staitcts och ett lotteri
med många fina vinster såldes. Dagen avslutades med årsmöte och gemensam midäag 6r de som hade bestiillt.

Söndagen den 7 september hade S:a avd. sin höstträffi Råå och det var manga som kom och ville vara med.
Denna gången började vi med en tipspromenad. Det iir ju alltid skönt att sträcka på benen efter att ha suttit i bilen.
Crillade korvar och lotter ånns som alltid att köpa.
Siv, Annie och Stefan hade som vanligt lagt ut olika aktiviteter ftir hundama. Det är ju alltid lika populärt.
Snabbaste keesen skulle också koras och det blev en tiivling 6r vuxna hundar, ,o* iu*. av Maiä ( Dungens Mai
Tep ) och en ftir valparna som Daizi ( Cavalkeesens Obzi Daizi ) vann.

Vi avslutade med kaffe och kakor, och hade dragning i lotteriet och prisutdelning av hundamas tiivlingar och
tipsrundan.

Avd' har filrutom det kostituerande mötet haft flera telefonkontakter och två protokollfdrda telefonmöten med
klubbstyrelsen, angående Specialen den 30 maj 2014 i Moheda..

Slyrelsen vill varmt tacka alla som ffälpt till och visat intresse ftir avdelningens verksamhet.
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