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Verksamhetsberättelse för Västernorrlands dreverklubb 2018

Styrelsen for Västernorrlands dreverklubb får härmed avge verksamhetsberättelse lor
verksamhetsåret 20 1 8-01 -01 - 2018-12-3 l.

Styrelsen har bestått av: Ordforande Tomas Åslund, vice ordftirande Nils-Erik Andersson,
sekreterare Bo Lindström, kassör Ronny Westin och ledamot Jonas Kriström.
Styrelsesuppleanter Leif Andersson och Emil Eriksson.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollforda sammanträden. Utöver detta ett
flertal arbetsmöten infiir Har-SM.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft som målsättning att planera, genomftira och lolja
upp Har-SM, delta vid Småhundskampen mot Nedre Norrlands Beagleklubb, delta vid
Norrlands drevern (uttagning till drever-SM), arrangera hundutställning, genomlora
viltspårprov samt genomftira jaktprov samt delta vid dreverstämman. Styrelsens bedömning är
att samtliga mål har uppfyllts.

Hundutställning genomflordes den 3 mars i Gideå. BIR vid utställningen blev J SEUCH
Kilhammars Ellie, ågare Ulrika Backlund, Kvissleby och BIM blev J Hölatoppens Han Solo,
ägare Stefan Johansson Hudiksvall. Grattis till er båda! Sammanlagt bedömdes hela22 hundar
vilket med råge var klubbrekord i modern tid! Utöver tack till Stövarklubben riktas ett tack till
klubbens medlemmar Krister, Leif, Ulrika och Ronny ftir ert engagemang i samband med
utställningen!

Under året har inte mindre än 29 viltspårprov genomforts! Tack Monica Carman, Kicki Löf
m fl for ert engagemang.

Domarkonferens lor jaktprovsdomare genomfordes den 25-26 augusti i Nordingrå
tillsammans med Beagleklubben. En av klubbens domare deltog.

Klubben arrangerade Har-SM den22 oktober i Sörbygden. Totalt deltog nio drevrar. Mycket
glädjande gick segem till en av klubbens representanter Stjämskogens Zamba, ägare Gunnar
Olsson, Hammarstrand Grattis Gunnar ochZamba! Stort tack till klubbens medlemmar som
på ett och annat sätt bidrog till detta lyckade mästerskap!
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Nonlandsdrevem genomftirdes den 8 november i Nordmaling, Västerbottens
dreverklubb. Fem hundar deltog. Klubben representerades av Utorax Hanna, ågare
Fredrik Eriksen, Fränsta, vilken kom på fiärde plats med ett andrapris rådjur.

Småhundskampen mot Nedre Norrlands Beagleklubb genomfördes den 12 november i
Matfors där Beagleklubben stod som arrangör. Klubben representerades av Utorax
Hanna, ågare Fredrik Eriksen och SEJCH Lasso, ägare Ronny Westin, Bjästa. Vår klubb
tog en dubbelseger med Utorax Hanna som etta med ftirstapris rådjur och Lasso som
tvåa med ett andrapris hare. Grattis till er båda!

Antalet starter på jaktprov uppgick till 18. Detta inklusive startema vid Har-SM och det

nationella unghundsprovet.

Sundsvallprovets bästa hund blev Utorax Hanna, ägare Fredrik Eriksen.

Provsäsongens bästa rådjurshund blev Utorax Hanna, ägare Fredrik Eriksen.

Provsäsongens bästa allroundhund blev SEUCH Kilhammars Ellie, ågare Ulrika
Backlund.

Det ekonomiska resultatet blev plus 45 570,64:-

Klubben hade vid utgången av 2018, 53 medlemmar.

Tack alla ni som på olika sätt bidragit till att klubben är ekonomiskt stark och att

verksamhetsmålen uppfyllts !

Jonas Kriström


