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Verksamhetsberättelse 2017 
 

Styrelsen för Gävleborgs Taxklubb avger följande verksamhetsberättelse för sitt 43:e verksamhetsår: 
(siffror inom parentes är föregående år 2016) 

Styrelsen har under året bestått av ordförande Torbjörn Nässlander, vice ordförande Göran Dahlin, 
sekreterare Anneli Hillman, kassör Pär Lindroth, ledamot Kimmo Airaksinen samt ersättarna Johan 
Bonnevier och Thord Andersson.  
Ansvariga för verksamheterna har varit:  
    Viltspår   Göran Dahlin 
    Utställning   Anneli Hillman 
    Drevprov   Torbjörn Nässlander 
    Hemsidan   Anneli Hillman 

Revisorer: Ove Israelsson och Sten-Åke Eriksson, ordinarie revisorer, med Sture Sundin och Mikael  
Carlsson som ersättare. 

Lokalt avelsråd:  Långhår och alla dvärg & kanin  Rose-Marie Åström 
    Korthår normal     Olle Wiberg 
    Strävhårig normal   Sten-Åke Eriksson 

Valberedning: Anders Persson, Mikael Engvall och Malin Airaksinen 

Medlemmar: 
Enligt medlemslistan från Svenska Taxklubben var antalet medlemmar vid årsskiftet 194 (189), 
varav 1 är hedersmedlem, 4 bor utomlands, 21 är familjemedlemmar samt 8 är medlemmar på prov. 

Styrelsens arbete: 
Styrelsen har haft 8 (7) protokollförda sammanträden under verksamhetsåret inklusive det 
konstituerande mötet.  
 
UTSTÄLLNINGAR   (för kompletta resultat hänvisas till hemsidan): 
Klubben har anordnat två utställningar under 2017. 

Jakthundsutställningen den 4/6 i Alfta med domare Lars Widén, som dömde 39 (60) startande 
hundar varav 2 valpar.  
BIS blev den korthåriga normaltaxen C.I.B. NORD UCH SE VCH Lillsjöskogens Born To Run, 
ägare Birgitta Sterner, Östersund. 
 
Valboutställningen den 6/8 vid Åby Gård utanför Gävle. Per Lundström 50 (44) anmälda hundar 
varav 9 valpar.  
BIS blev korthåriga normaltaxen SE VCH Näbbols Aina, äg. Tony Svensson, Bollnäs. 
 
VILTSPÅR  (för kompletta resultat hänvisas till hemsidan): 
Fyra ordinarie viltspårprov har genomförts.  
Totalt kom 65 (56) hundar till start, varav 50 (40) var taxar. 

7/5 i Västerbo (första uttagningen till SM): 18 (15) hundar var anmälda, varav 16 (11) 
taxar. Provets bästa hund blev korthåriga normaltiken Jaktgläntans Caya, äg. Ulf Granström, 
Österfärnebo. 



3/6 i Alfta (KM samt andra uttagningen till SM) deltog 20 (15) hundar av vilka 18 (9) var taxar. Bästa 
hund och klubbmästare blev Drevuddens Julia, ägare Suzanne Jonsson, Gävle. 
Vid nattprovet i Västerbo den 1/7 deltog 19 (17) hundar varav 11 (12) taxar. Bästa hund blev 
Ovansjöskallets Revange, ägare John Hedström, Hedesunda. 
5/8 vid Åby Gård startade 8 (9) hundar varav 5 (8) taxar. Provets bästa hund Ovansjöskallets Revange, 
ägare John Hedström, Hedesunda. 
 
Årets Viltspår-SM arrangerades av taxklubben i Skaraborg. GäTk:s representant SE VCH Drevuddens 
Julia ägare Suzanne Jonsson, Gävle, kom på en fin 5:e plats! Grattis! 
 
Vid klubbens rörliga viltspårprov under barsäsongen har gjorts totalt 65 (251) starter varav 50  
var taxar.  
Bästa tax blev Krut med ägare Anna Iggström, Färila.  
Bästa hund av annan ras blev engelsk springer spaniel Lindcroft Marvelous Marilyn, ägare Magnhild 
Löfstedt, Östhammar. Grattis till alla vinnare! 
 

DREVPROV  (för kompletta resultat hänvisas till hemsidan): 
Som vanligt ordnade klubben flera tillfällen för drevprov. 

Vid det ordinarie drevprovet i Årsunda 23-24/10 kom 8 (0) hundar till start i Årsundaskogarna. 
Vinnare och klubbmästare blev Rondofrevets Sako som ägs av Peter Carlsson i Storvik.   

Bästa tik:  Källstigens Ojva, ägd av Magnus Stenberg, Storvik 
Bästa hane: Rondodrevets Sako, ägd av Peter Carlsson, Storvik 
 
Vid rörliga drevprov under 2017 blev bästa tax Playadel Bergs Agerande Agnes, ägare Urban 
Söderqvist, Jäderfors, med 48 egenskapspoäng. Grattis! 
Under säsongen deltog 9 (13) på rörliga drevprov. 
 
Vid årets Drev-SM, som arrangerades av Kronobergs Taxklubb den 6/11, vann gjorde klubbens 
representant FI J(D)CH SE J(D)CH Källstigens Lisa och ägare Anders Persson. De fick ett 1:a pris med 
54 egenskapspoäng och drevcertifikat (D-cert)! Stort grattis! 
 
EKONOMI  
Ekonomin är fortsatt god och stabil. För detaljer angående ekonomin hänvisas till upprättad balans- 
och resultaträkning inklusive noter. 
 
HEMSIDAN 

Klubben har en egen hemsida, www.gavleborgtaxklubb.se. På hemsidan finns information om 
styrelsen och andra ansvariga i klubben. Uppgifter för utställningar, prov, resultat och andra 
aktiviteter samt information om/från de kennlar för tax som finns inom klubbens 
verksamhetsområde, ska regelbundet uppdateras på hemsidan. 
Noteras kan också att vi under året också fått en egen sida på Facebook.  
 
 
Slutligen vill styrelsen tacka för det förtroende medlemmarna gett styrelsen att leda klubbens 
verksamhet under det gångna året samt tacka alla som på ett eller annat sätt berikat och 
medverkat vid de olika aktiviteterna och gjort dem till händelser med mycket gott renommé.  


