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Nyhetsbrev 1/2021
Inledning
För ett år sedan skrev jag i nyhetsbrevet bland
annat om den Pandemi som drabbat världen.
Vem hade då trott, att ett år senare pågår den
fortfarande?! Pandemin sätter fortfarande
spår även inom Svenska dreverklubbens
verksamhet. Fortfarande inställda evenemang,
tidigare fysiska möten sker virtuellt.
Hundutställningar ersätts med
exteriörbedömningar (se nedan) men
viltspårprov och kommande jaktprov kan
genomföras.
Årsmöte
Styrelsen som fick fortsatt förtroende att leda
Västernorrlands dreverklubb ytterligare ett år
tackar medlemmarna för detta förtroende!
Styrelsen består av undertecknad som
ordförande, vice ordförande Nils-Erik
Andersson, sekreterare Bo Lindström, kassör
Ronny Westin, ledamot Filip Olsson, suppleant
Leif Andersson och suppleant Emil Ericsson.
Årsmötet genomfördes i sin helhet genom
telefonkonferens.
Medlemskap i VNDK
En uppmaning från mig är att om vi inte
betalat in medlemsavgiften för 2021 ännu:
Gör det nu!
Dreverdata
Dreverklubben har för ungefär ett år sedan
tillbaka sjösatt ett nytt datasystem kallat
Dreverdata, där man kan anmäla sin hund till
såväl drevprov, viltspår som utställning.
Hit hittar du via adressen DreverData.se.
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Utöver detta anmälnings-/rapportprogram
finns även en statistikdel som till största delen
är publik. En riktig guldgruva att ösa ur om du
t.ex. söker efter avelshund, letar parningstiks
förtjänster eller vill ha ett verktyg när du letar
efter en ny valp. Ingången till statistikdelen
går vi samma adress som DreverData.
Välkommen in.
Verksamhetsplan 2021
På VNDK:s hemsida finns 2021 års
verksamhetsplan som klubbades igenom vid
årsmötet. Flera provmöjligheter finns under
året så passa på att anmäla era hundar till de
olika prov som finns inför och under
kommande jaktåret.
Exteriörbedömning
Kommer att ersätta den utställning som vi
skulle genomföra i Indal den 6 juni.
Exteriörbedömning kommer att genomföras
lördag den 15 augusti i Häggdånger. Mer info
på VNDK:s hemsida kommer. Bedömningen
vänder sig till hundar som har behov av
utställningsresultat för att få starta på
jaktprov.
Viltspårprov
Pågår för närvarande fram till och med 31
oktober. Passa på att anmäla din hund!
Dreverstämman 2021
Kommer att genomföras lördag den 19 juni.
Årsmötet sker virtuellt och VNDK kommer att
representeras av undertecknad, Krister
Karlsson och Filip Olsson.
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