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Verksamhetsberättelse för Västernorrlands dreverklubb 2020

Styrelsen for Västemorrlands dreverklubb far härmed avge verksamhetsberättelse for
verksamhetsåret 2020-01 -U - 2020-12-3 | .

Styrelsen har bestått av: Ordlorande Tomas Åslund, vice ordfijrande Nils-Erik Andersson,
sekreterare Bo Lindström, kassör Ronny Westin, ledamot Rickard Bergman samt
styrelsesuppleanter Leif Andersson och Emil Eriksson.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollörda sammanträden.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft som målsättning att arrangera småhundskampen mot
Nedre Norrlands Beagleklubb, delta vid Norrlandsdrevem (uttagning till drever-SM),
arrangera hundutställning, viltspårprov, jaktprov samt delta vid dreverstämman. Med hänsyn

till rådande Pandemi har Norrlandsdrevem ställts in samt att dreverstämman blev ett digitalt
årsmöte. Stlrelsens bedömning är att övriga mål har uppfyllts.

Hundutställning genomfordes den29 februari i Gideå. BIR vid utställningen blev J SVCH
Raunakkens Nonstopp, dgare Jonas Kriström, Sörbygden och BIM blev SUCH SJCH SVCH
Båthällans Diesel, ägare Jonas Kriström, Sörbygden. Stort grattis till dubbeln Jonas!

Sammanlagt bedömdes hela22 hundar. Utöver tack till Stövarklubben riktas ett stort tack till
klubbens medlemmar Krister Karlsson, Carolin Karlsson och Ronny Westin lor ert

engagemang i samband med utställningen!

Under året har inte mindre dn76 viltspårprov genomlorts! Stort tack Fredrik Eriksen, Kicki
Löfm fl flor ert engagemang.

Domarkonferens lor jaktprovsdomare genomfordes den 29-30 augusti i Nordmaling i
samverkan med Västerbottens dreverklubb.

Klubben arrangerade småhundskampen mot Nedre Norrlands beagleklubb den.19 oktober i
Matfors. Klubben representerades av J Ackers Pupett, ägare Hannah Oh och J Ahrskes
Jackson, ägare Johan Kempe. Segrade gjorde Daglegans Solklara Diva, vilken är en Beagle.
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Antalet starter på jaktprov uppgick till 6.

Provsäsongens bästa rådjurshund blev J Ährskes Jackson, ägare Johan Kempe.

Provsäsongens bästa ung hund blev Börsvallens Sako Lundberg, ägare Filip Olsson.

Det ekonomiska resultatet blev + 5039.96:-.

Klubben hade vid utgången av 2020,60 medlemmar, vilket är mycket positivt och det

innebär en ökning av medlemsantalet med sex nya medlemmar jämfort med 2019!

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

verksamhetsmålen uppfyllts !

Sundsvall den 5januari 2021.
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