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Nyhetsbrev	2/2019	
Dreverstämman 2019
Dreverstämman genomfördes i Uppsala den
15 juni. VNDK representeras efter årsmötet i
centralstyrelsen av Ronny Westin och Jonas
Kriström. Ronny ingår i jaktprovskommittén
och Jonas i avelskommittén. Leif Andersson är
revisor. Vid stämman röstades VNDK:S motion
om att kunna ha två alternativa datum att
välja på för att få starta på det nationella
jaktprovet för unghundar igenom!

Utställning
Lördagen den 11 maj genomförde VNDK årets
utställning i Sollefteå. Inte mindre än 19
drevrar ställdes ut. BIR blev Häggströms Dolly,
ägare Kurt Häggström, Nordmaling och BIM
blev VNDK:s Häggströms Boston, ägare Robert
Lindgren, Sidensjö. Grattis till er båda! Ett
stort tack till Krister och Caroline Karlsson
samt Ronny Westin för ert engagemang som
ledde till en mycket väl genomförd utställning!

Jaktprovsdomarkonferens
Den 24 – 25 augusti genomförs årets upplaga
av jaktprovsdomarkonferensen i Nordingrå.
Konferensen vänder sig till domare,
domaraspiranter samt domarelever.

Jakthelgen
Den 28 – 29 september inbjuder VNDK till en
trevlig jakthelg i Nätra fjällskog. Se separat
information på hemsidan. Det är angeläget att
ni som ämnar delta anmäler er skyndsamt till
Ronny Westin.

Jaktprov
Flera möjligheter finns att starta sin hund på
något av klubbens jaktprov under säsongen
t.ex. Sundsvallsprovet vilket är meriterande
för uttagningen till Norrlandsdrevern och
kanske vidareavancemang till Drever-SM.
Detta prov genomförs under perioden 1
september – 27 oktober och är öppet för
VNDK:s medlemmar. Ni anmäler er hund till
Ronny Westin som är kommissarie för provet.
Utöver detta finns möjligheten att starta på
det öppna provet mellan den 1 september –
31 december och där är även hundar från
andra lokalklubbar välkomna. Anmälan till
Nils-Erik Andersson som är kommissarie för
provet.

Ytterligare en provmöjlighet finns under
perioden 1 januari – 29 februari 2020.
Anmälan till Krister Karlsson som är
kommissarie för provet.

Viltspår
Möjligheten att starta på viltspårprov finns
fram till och med oktober månad. Ni anmäler
er hund till Monika Carman. Tack Monika för
ett utomordentligt bra jobb med viltspår!

Medlemmar
En mycket viktig påminnelse till alla är att
betala in medlemsavgiften till Svenska
dreverklubben. Ju fler medlemmar vi är i vår
klubb, ju fler röster erhåller vi vid
dreverstämman. Utöver detta innebär det att
man får starta på jaktprov och delta vid
utställning.
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Småhundskampen
Klubbkampen (jaktprovet) mellan VNDK och
Beagleklubben för Nedre Norrland genomförs
den 4 november i Matfors. VNDK är arrangör
detta år. Planeringen inför detta pågår för
närvarande.

Norrlandsdrevern
Årets upplaga av uttagningen till Drever-SM
genomförs den 6 november i Sundsvall.
Planeringen inför detta pågår för närvarande.

Tomas Åslund
Ordförande
Västernorrlands dreverklubb


