
 

 

 

           Gävleborgs Taxklubb (GäTk) 
      

Verksamhetsberättelse 2019 
 

Styrelsen för Gävleborgs Taxklubb avger följande verksamhetsberättelse för sitt 45:e verksamhetsår: 
(siffror inom parentes är föregående år 2018) 
Styrelsen har under året bestått av ordförande Kimmo Airaksinen, vice ordförande och sekreterare 
Anneli Hillman, kassör Carina Engvall, ledamot Göran Dahlin, Anna Iggström, Therese Hedström 
samt ersättarna John Hedström och Inger Moberg.  
 
Ansvariga för verksamheterna har varit:  
    Viltspår   Göran Dahlin 
    Utställning   Anneli Hillman 
    Drevprov   Kimmo Airaksinen 
    Hemsidan   Anneli Hillman 

Revisorer: Ove Israelsson och Torbjörn Mårdberg, ordinarie revisorer, med Sture Sundin och Mikael  
Carlsson som ersättare. 

Lokalt avelsråd:  Långhår och alla dvärg & kanin  Rose-Marie Åström 
    Korthår normal     Kimmo Airaksinen 
    Strävhårig normal   Peter Carlsson (hoppade av) 

Valberedning: Malin Airaksinen, Chatarina Smålänning och Mikael Engvall. 

Medlemmar: 
Enligt medlemslistan från Svenska Taxklubben var antalet medlemmar vid årsskiftet 200 (194), 
varav 1 är hedersmedlem, 4 bor utomlands, 18 är familjemedlemmar samt 8 är medlemmar på prov. 

Styrelsens arbete: 
Styrelsen har haft 6 (6) protokollförda sammanträden under verksamhetsåret inklusive det 
konstituerande mötet.  
 
UTSTÄLLNINGAR   (för kompletta resultat hänvisas till hemsidan): 
Klubben har anordnat två utställningar under 2019. 

Jakthundsutställningen den 2/6 i Alfta med domare Lars Widén, som dömde 60 (43) startande 
hundar varav 1 valp.  
BIS blev den långhåriga dvärgtaxen SE U(V)CH SE VCH Chillyrin’z Apalachee, ägare Chatrine Höglund, 
Hudiksvall. 
 
Valboutställningen den 11/8 vid Åby Gård utanför Gävle. Mats Jonsson dömde 74 (69) anmälda 
hundar varav 10 valpar.  
BIS blev strävhåriga normaltaxen Trappbackens Cilla, ägare Berit Nyding, Nyhammar. 
 
VILTSPÅR  (för kompletta resultat hänvisas till hemsidan): 
Fyra ordinarie viltspårprov har genomförts. 
Totalt kom 64 (43) hundar till start, varav 40 (37) var taxar. 



 

 

 
5/5 i Västerbo (KM och första uttagningen till SM) 11 hundar var anmälda varav 9 (10) taxar. 
Provets bästa hund och klubbmästare blev långhåriga kanintaxen Ophera`s Kajsa Kavat äg. Inger 
Moberg, Gävle. 
1/6 i Alfta (andra uttagningen till SM) deltog 24 (19) hundar av vilka 17 (17) var taxar. Bästa hund 
blev normalstora strävhårshanen Sönnarönas Iv Nikita, äg. Torbjörn Nässlander,  Årsunda. 
Representant till SM blev SE U(V)CH SE VCH Ophera`s Kajsa Kavat äg. Inger Moberg, Gävle. 
Vid nattprovet i Hille den 6/7 deltog 18 (7) hundar varav 9 (3) taxar. Bästa hund blev normalstora  
strävhårstiken Disa, äg. Torgny Edin, Östhammar. 
10/8 vid Åby Gård startade 11 (7) hundar varav 5 (7) taxar. Provets bästa hund blev strävhåriga 
normaltaxen Bellomis Uno-X, äg. Siv Danbrink, Segersta. 
 
Årets Viltspår-SM arrangerades av taxklubben i Halland. GäTk:s representant SE U(V)CH SEVCH 
Ophera`s Kajsa Kavat, äg. Inger Moberg, Gävle, blev oplacerad. 
 
Vid klubbens rörliga viltspårprov under säsongen har gjorts totalt 25 (48) starter varav 8 var taxar. 
Bästa tax blev korthåriga taxtiken Landagårdens Grynet, äg. Jonas & Annette Hållèn, Stora Skedvi, 
som även blev viltspårchampion. Bästa hund av annan ras blev labradortiken Zetastar Noble Tezz, 
äg. Mats Andersson, Sandarne. Grattis till alla vinnare! 
	
DREVPROV  (för kompletta resultat hänvisas till hemsidan): 
Som vanligt ordnade klubben flera tillfällen för drevprov. 

Vid det ordinarie drevprovet  28-29/10 kom 7  hundar till start. 
Vinnare och klubbmästare blev Källstigens Mia Ägare Magnus Stenberg Storvik 

Bästa tik: Källstigens Ojva, ägare  Magnus Stenberg, Storvik 
 
Bästa hane:  Ängomdrevets Will Mountain Caesar Ägare Mats Gradin Krylbo 
 
Vid rörliga drevprov under 2019 Blev Landagårdens Fanny med 47 EP Grattis! 
Under säsongen deltog 11 på rörliga drevprov. 
 
Vid årets Drev-SM, som arrangerades av övre Norrlands Taxklubb  i kom Gätk`s  
Representant Rekyls Norma ägare Sofia Bergkvist och Jacob Granberg på en hedrande fjärde plats 
med fina 49 EP grattis. 
 
EKONOMI  
Ekonomin är fortsatt bra. 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 har 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.  


