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Nyhetsbrev	2/2021	
Dreverstämman 2021
Dreverstämman genomfördes även detta år
digitalt den 19 juni. VNDK representerades vid
årsmötet av Krister Karlsson, Filip Olsson samt
undertecknad. Vid årsmötet erhöll Leif
Andersson fortsatt förtroende som revisor i
SDK samt Bo Lindström som ledamot i SDK:s
valberedning. Grattis bägge två!

Utställning/Exteriörbedömning
Lördagen den 15 augusti genomförde VNDK
exteriörbedömning av 7 drevrar, vilket i år
ersatte den årliga utställningen p g a
Pandemin. Stort tack till Krister Karlsson,
Caroline Karlsson och Ronny Westin för ert
engagemang vid planeringen, genomförandet
och uppföljningen av exteriörbedömningen.

Jaktprovsdomarkonferens
Torsdag den 26 augusti genomfördes årets
upplaga av jaktprovsdomarkonferensen i
Nordmaling. Västerbottens dreverklubb hade
bjudit in VNDK till konferensen. Ronny Westin
höll som vanligt i den teoretiska utbildningen.
Konferensen vände sig till domare,
domaraspiranter samt domarelever.

Jaktprov
Flera möjligheter finns att starta sin hund på
klubbens jaktprov under säsongen.
Sundsvallsprovet genomförs under perioden 1
september – 27 oktober. Resultaten från detta
prov utgör kvalificeringsunderlag till start på
Norrlandsdrevern, vars resultat i sin tur utgör
underlaget inför uttagning till Drever-SM.

Utöver detta finns möjligheten att starta på
det öppna provet mellan den 1 september –
31 december. Ytterligare en provmöjlighet
finns under perioden 1 januari – 28 februari
2022. Anmälan till samtliga prov gör du via
DreverData.se. Mera info om proven om
kommissarie etc. hittar du på vår hemsida.

Viltspår
Intresset för att starta på viltspårprov har
under säsongen varit stort, vilket är mycket
glädjande! Stort tack till alla domare för ert
engagemang. Möjligheten finns fortfarande
att starta på viltspårprov, dock längst t o m
den 31 oktober.

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.

Småhundskampen
Klubbkampen (jaktprovet) mellan VNDK och
Beagleklubben för Nedre Norrland genomförs
den 8 november 2021 i Matfors.
Beagleklubben är i år arrangör.

Norrlandsdrevern
Årets upplaga av uttagningen till Drever-SM
genomförs den 1 november i Jämtland.

Tomas Åslund
Ordförande VNDK


