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Verksamhetsberättelse för Västernorrlands dreverklubb 2019

Styrelsen for Västernorrlands dreverklubb fär härmed avge verksamhetsberättelse lor
verksamhetsåret 201 9-01 -01 - 2019-12-31.

Styrelsen har bestått av: Ordftirande Tomas Äslund, vice ordforande Nils-Erik Andersson,
sekreterare Bo Lindström, kassör Ronny Westin, ledamot Jonas Kriström samt
styrelsesuppleanter Leif Andersson och Emil Eriksson.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollforda sammanträden.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft som målsättning att arrangera Norrlandsdrevem,
arran1era småhundskampen mot Nedre Norrlands Beagleklubb, delta vid Norrlandsdrevem
(uttagning till drever-SM), arrangera hundutställning, viltspårprov, jaktprov, arrangera
jakthelg for medlemmar i \D{DK samt delta vid dreverstämman. Styrelsens bedömning är att
samtliga mål har uppfyllts lorutom att arrangera småhundskampen vilket ställdes in.

Hundutställning genomfordes den 11 maj i Sollefteå. BIR vid utställningen blev Häggströms
Dolly, ägare Robin Häggström, Sävar och BIM blev Häggströms Boston, dgare Robert
Lindgren, Sidensjö. Grattis till er båda! Sammanlagt bedömdes hela nitton hundar. Utöver
tack till Stövarklubben riktas ett stort tack till klubbens medlemmar Krister Karlsson, Carolin
Karlsson och Ronny Westin for ert engagemang i samband med utställningen!

Under året har inte mindre än 43 viltspårprov genomflorts! Tack Monica Carman, Kicki Löf
m fl for ert engagemang.

Domarkonferens for jaktprovsdomare genomft)rdes den 24-25 augusti i Nordingrå i
samverkan med nedre Norrlands Beagleklubb.

Jakthelgen ör VNDK:s medlemmar i Nätra fiällskog genomftirdes den 28-29 september. Ett
flertal av klubbens medlemmar deltog. Stort tack till Ronny Westin ftir ditt engagemang att
ordna denna jakthelg som lorhoppningsvis har kommit lor att stanna!

Klubben arrangerade Norrlandsdrevern, uttagning ftir Drever-SM, den 6 november i
Sundsvall. Totalt deltog fem hundar. Klubben representerades av J Utorax Hanna, dgarc
Fredrik Eriksen, Fränsta och Busa, ågare Leif Andersson och Ulrika Backlund, Kvissleby.
Segrade gjorde J Hölatoppens Medley, ågare Henry Lennartsson, Nälden.
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Småhundskampen mot Nedre Norrlands Beagleklubb skulle genomftiras under
november månad. Tyvän blev provet inställt detta på grund av brist på domare for
Beagleklubben.

Antalet stafter på jaktprov uppgick till 15.

Sundsvallprovets bästa hund blev Utorax Hanna, ägare Fredrik Eriksen Fränsta.

Provsäsongens bästa rådjurshund blev Ährskes Jackson, agare Johan Kempe,
Ljungaverk.

Provsäsongens bästa allroundhund blev Utorax Hanna, agare Fredrik Eriksen Fränsta.

Det ekonomiska resultatet blev -9284.32:-.

Klubben hade vid utgången av 2019,54 medlemmar vilket är mycket positivt och
innebär att klubben har tre mandat vid kommande dreverstämma!

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

Sundsvall den l8januari 2020.

Ronny Westin
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Bo Lindström


