
Verksamhetsberättelse 2021 

Styrelsen 

Ordförande Malin Andersson  
Vice ordförande Marlene Mussawir 

Sekreterare Linda Antonsson 
Kassör Annicka Nyberg  

Ledamot  1 Maria Streck  
Ledamot  2 Elin Sörensson 
Ledamot  3 Emma Silén  

Suppleant 1 Anna Romlöv 
Suppleant 2 Linda Assegård 

2021 har varit ett år som även det covid19 har hållit ett fast grepp om. Vi har dock kunnat träffas 
och genomföra en del aktiviteter. 

 Styrelsen 

• Under året har styrelsen haft 9 protokollförda möten. Årsmötet genomfördes via zoom.

• Styrelsen har även i år haft många av sina möten via zoom. Det kan aldrig ersätta fysiska
möten men det har gjort det lättare att kunna ha möten lite oftare och ingen har behövt
köra långt för att kunna delta.

Utställning 

• VLO’s officiella utställning flyttades från 6 juni till 28 november och blev inomhus i
Tånga Hallen. Det blev en bra utställning och hallen är bra och lättarbetad att ha
utställning i. Domare var Tuula Seppälä från Finland. 41 officiella och 11 valpar deltog på
utställningen.

• Adventsvalpen var planerad till 27 november i Tånga hallen. Men när osäkerheten med
covid19 restriktioner höll i sig beslutade styrelsen i september att ställa in den.



Mental 

• Ett MH arrangerades och det på Lerums BK. 4 st boxer deltog.

Tävling, kurser och läger 

Kurser 

• Jenny Wibäck hade kurs på Alleby. 6 boxerekipage deltog.

Tävling 

• Ingen lydnadstävling anordnades i år.

KM 

• Inget KM anordnades i år.

Läger 

• Höstlägret gick av stapeln på Tånga Hed, första helgen i oktober. 29 deltagare.  I år var de
uppdelade på tre grupper IGP för Robert Lindström, special sök för Pernilla Sundberg,
brukslydnad för Helene Nilsson och socialträning för Lisa Nolmark. Lägret var välordnat
och väldigt uppskattat av deltagarna.

Stugan 

• I juni tog vi avsked från Alleby. Ett jättejobb gjordes med att röja utanför stugan och att
tömma allt som fanns i den.

• I slutet av året gjordes ett avtal med Lerums BK om ett samarbete klubbarna i mellan. Att
vi ska kunna utnyttja planer, stuga, MH bana och med sikt få till en MT bana mm.



PR / Medlemsaktiviteter 

• My Dog 2021 ställdes in.

• Vi har fortsatt med nyhetsbrev till våra medlemmar med vad som händer och kommer
hända i VLO. Målet är att få ut minst 4 per år.

Hemsida / Facebook 

• VLO’s hemsida ligger numera under Svenska Boxerklubben centrala sida tillsammans
med alla andra LO. Linda Antonsson har uppdaterat den kontinuerligt under året.

• VLO’s Facebook sida används flitigt och har bidragit till både snabb info och närhet till
våra medlemmar

VLO’s vandringspriser 2021 

Inga VP delades ut 2020. De resultat som gjordes under 2020 räknas istället ihop med 2021s 
resultat. 

LO MÄSTARE LYDNAD 
1. Maria Streck & Hilda Hummelbos Viola
2. Eva Jakobsson & Engelaiz Brandy
3. Monica Ros & Engelaiz Grant

LO MÄSTARE BRUKS 
1. Marlene Mussawir & Engelaiz I Saw the Sign
2. Linda Antonsson & Engelaiz Invierno
3. Maria Streck & Hilda Hummelbos Viola

LO MÄSTARE IGP 
1. Robert Lindström & Engelaiz Dundra
2. Catrine Lorensson & Teivik’s Valev
3. Emma Silén & Swedbox Zarah

HENRY AHLBOMS MP 
Maria Streck & Hilda Hummelbos Viola 

Årets VLO:are 

Priset ÅRETS VLOar delades ut till Annethe och Harry Dahlgren för allt jobb de lagt ner på 
VLO. 
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