Datum: 2022-08-01

Nyhetsbrev 2/2022
Inledning
Jaktåret 2022/2023 har inletts och nu är det
bara tre veckor kvar till dagen då våra
jakthundar får vara lösa i skogen! Hoppas
konditionsträningen för era hundar fungerat
bra under sommaren vilket är en
grundförutsättning för en trevlig höst i skogen.
Vill med detta brev påminna oss alla om vilka
provmöjligheter som Västernorrlands
dreverklubb erbjuder just nu och under senare
del av året. En spännande nyhet kommer
jaktprovskommittén att presentera inom kort
vad avser att starta våra hundar på drevprov.
Utställning
Den 7 maj arrangerade VNDK årets utställning
i Sollefteå, detta i samverkan med
Västernorrlands stövarklubb. Stor framgång
för VNDK då Häggströms Caster, ägare Ronny
Westin, blev inte bara BIR utan även Best in
show! Stort grattis Ronny! Vid samma
utställning blev Hölatoppens Ingersoll, ägare
Henry Lennartsson, BIM.

Viltspårprov
Provmöjligheter pågår för närvarande dock
längst fram till och med den 31 oktober. Passa
på att anmäla din hund till dessa prov. Finns
provmöjligheter både i Ångermanland och i
Medelpad. Läs mer på VNDK:s hemsida.
Drevprovsdomarkonferens
Den 27 augusti genomförs årets konferens på
bygdegården Edensborg i Vik, (Bjästa).
Konferensen vänder sig till drevprovsdomare,
domaraspiranter och domarelever. Men även
övriga medlemmar som vill få en genomgång
av de reviderade drevprovsreglerna är
naturligtvis välkomna! Sista anmälningsdag är
den 10 augusti. Läs mer på VNDK:s hemsida.
Drevprov
Under perioden 1/9 2022 – 28/2 2023 finns
flera möjligheter att starta din hund på
jaktprov. Nytt för i år är att priser kommer att
lottas ut för de som väljer att starta sin hund
vid dessa jaktprov. Läs mer på VNDK:s
hemsida framöver.

Dreverstämman 2022
Genomfördes den 18 juni i Uppsala. VNDK fick
vid stämman två medlemmar
förtroendevalda: Leif Andersson som en av två
revisorer och Bo Lindström som ledamot av
valberedningen. Grattis till er båda!

Information
Till dig som medlem och dreverägare finns
massor av information som du behöver på
svenska dreverklubbens hemsida eller på vår
egen hemsida. Har du frågor: Ring någon av
oss i styrelsen så hjälper vi till!

Medlemskap i VNDK
Jag börjar med en uppmaning: Betala in
medlemsavgift i SDK så fort avin om detta
kommit. Då missar du inte årsboken och
uppfyller även de medlemskrav som gäller för
att kunna starta på drevprov och utställning.
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