
 

 

 

           Gävleborgs Taxklubb (GäTk) 

      
 

Verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsen för Gävleborgs Taxklubb avger följande verksamhetsberättelse för sitt 46:e verksamhetsår: 
(siffror inom parentes är föregående år 2019) 

Styrelsen har under året bestått av ordförande Kimmo Airaksinen, vice ordförande och sekreterare 
Anneli Hillman, kassör Carina Engvall, ledamot Ulrica Johansson, Anna Iggström, Therese Hedström, 
André Ekholm samt ersättarna John Hedström och Inger Moberg.  
 
Ansvariga för verksamheterna har varit:  
    Viltspår   Mikael Engvall (adjungerad) 
    Utställning   Ulrica Johansson 
    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     Ulf Granström 
    Strävhårig normal   Torbjörn Nässlander 

Valberedning: Chatarina Smålänning, Mikael Engvall och Anders Persson 

Medlemmar: 
Enligt medlemslistan från Svenska Taxklubben var antalet medlemmar vid årsskiftet 208 (200), 
varav 1 är hedersmedlem, 3 bor utomlands, 19 är familjemedlemmar samt 17 är medlemmar på 
prov. 
Styrelsens arbete: 
Styrelsen har haft 7 (6) protokollförda sammanträden under verksamhetsåret inklusive det 
konstituerande mötet.  
 
UTSTÄLLNINGAR  
Klubben har inte anordnat någon utställning under 2020 då alla utställningar inställda pga 
pandemin. 
 
VILTSPÅR   
2020 hade vi inga ordinarie viltspårsprov och därmed ingen bästa hund i vare sig tax eller annan ras. 
Det anordnades heller inget viltspårs-SM.  
Totalt antal spår, 35 st, från januari till december. 
 
Vi anordnade Corona-Cup med endast rörliga prov. 
Det kom 34 st hundar till start, tax, border terrier, flatcoated retriever, stabijhoun, tollare, sabueso 
espanol, rhodesian ridback och golden retriever. 



 

 

 
Vinnare, flest starter: 
1:a Siv Danbrink med Bellomis Uno-X, tax, 7 st starter 
2:a Ulf Granström med Jaktgläntans Ditte, tax, 6 st starter 
3:a Jonas Hållén med Landagårdens Molly, tax, 4 st starter 
3:a Marcus Sjöborg med Dafnes Älsklingen min, border terrier, 4 st starter 
 
DREVPROV  
Som vanligt ordnade klubben flera tillfällen för drevprov. 

Vid det ordinarie drevprovet Gävleborgsprovet kom 2 hundar till start. 
Bästa hane: Råbockmossens Rekyl Ägare Mattias Stark 
 
Vid rörliga drevprov under 2020 blev Blixtra ägare Niklas Nylander, Valbo med 45 egenskapspoäng. 
Grattis! 
 
Under säsongen deltog 9 hundar på rörliga drevprov. 
 
Årets Drev-SM var inställt pga pandemin. 
 
EKONOMI  
För detaljer angående ekonomin hänvisas till upprättad balans- och resultaträkning. 
 
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. 
Notera också att vi 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.  


