Gävleborgs Taxklubb, aktivitetsplan 2016
Gävleborgs Taxklubb är en av tjugo lokalavdelningar inom Svenska Taxklubben.
Vi arbetar för att väcka intresse för rationell och sund avel, sprida kunskap om taxen som hundras och
dess användning, anordna möten, kurser och föredrag samt arrangera utställningar, drev- och viltspårprov.
Gävleborgs Taxklubb bedriver en kontinuerlig domarutbildning. Du som är intresserad av att bli domare, hör av dig
till styrelsen. För vår provverksamhet finns alltid behov av domare.
Nya medlemmar betalar in 250 kronor på Bg 857-3859, ange på talongen ”Ny medlem”.
Familjemedlem betalar 100 kronor.
Som ordinarie medlem erhåller du Taxen, Svenska Taxklubbens medlemstidning, som utkommer med sex nummer per år.
Den innehåller resultat från utställningar och olika jaktprov, både drev och viltspårprov liksom grytprov. Dessutom
innehåller Taxen aktuell debatt och rapporter från huvudstyrelsens arbete samt allmänna artiklar om
taxen. I spalten ”lokalklubbarnas egna sidor” återfinns resultat och andra händelser från Gävleborgs Taxklubb.
Om din hund blivit Champion under året får du
en Championbägare i tenn från Gävleborgs Taxklubb vid årsmötet.
Har din hund blivit Jaktchampion under året får du en championrosett vid årsmötet.
# OBS! Alla priser, plaketter och rosetter delas endast ut vid årsmötet. Inga priser, rosetter etc skickas.
# OBS! Du som föder upp taxar: anmäl dina valpkullar till våra lokala avelsråd och till vår hemsida.
# OBS! Klubben vill ha fler bilder på jakt med tax.
# OBS! Klubben har jackor, västar och kepsar till försäljning med texten Gävleborgs Taxklubb.
Intresserad: ring Torbjörn Nässlander, 0705 48 69 17.

AKTIVITETER UNDER 2016
UTSTÄLLNINGAR:
5/6 i Alfta med Cindy Pettersson som domare;
7/8 på Åby gård, domare Elisabeth Rhodin.
Anmälan till utställningarna skickas till
Eva Widén, Oppalavägen 21, 805 97 Gävle; tel: 026-14 50 60, 070-646 93 70; e-post: 026145060@telia.com
Avgift: 250 kr. Veteran 150 kr, Valp 150 kr till Bg 857-3859
VILTSPÅRPROV:
Anmälan senast 7 dagar före provet
8/5 i Västerbo
4/6 i Alfta
9/7 nattprovet i Västerbo
6/8 på Åby gård.
Rörligt prov under året 1/4 – 30/9
Anmälan till samtliga prov görs till
Göran Dahlin, Pukslagarvägen 57, 804 32 Gävle; tel: 0703 23 81 30; e-post: g-dallas@comhem.se
Avgift ordinarie prov: 200 kr till klubben (Bg 857-3859) och 150kr till domaren vid start.
Avgift rörligt prov:
200 kr till klubben (Bg 857-3859) och 150kr till domaren vid start.
VILTSPÅRKURSER
Startar under våren. Anmäl intresse till
Torbjörn Nässlander, Lindornavägen 16, 810 22 Årsunda; tel: 0705 48 69 17; e-post: torbjorn.nasslander@live.se
DREVPROV:
Årsundaprovet: KlubbMästerskap 24-25/10.
Särskilt drevprov 1/10 – 31/1 med anmälan senast 7 dagar före start.
Anmälan till
Torbjörn Nässlander, Lindornavägen 16, 810 22 Årsunda; tel: 0705 48 69 17; e-post: torbjorn.nasslander@live.se
Avgift för ordinarie prov: 200 kr till klubben (Bg 857-3859), 200 kr till domaren vid start.

