Datum: 2022-04-08

Nyhetsbrev 1/2022
Inledning
De två senaste år som förflutit har omgärdats
av restriktioner i samhället så även för viss
verksamhet inom Dreversverige. Men nu
känns det som om vår verksamhet har
återgått till det som var normalt för några år
sedan med exempelvis fysiska möten och
hundutställningar. Detta är mycket glädjande!
Årsmöte
Styrelsen som fick fortsatt förtroende att leda
Västernorrlands dreverklubb ytterligare ett år
tackar medlemmarna för detta förtroende!
Styrelsen består av undertecknad som
ordförande, vice ordförande Nils-Erik
Andersson, sekreterare Bo Lindström, kassör
Ronny Westin, ledamot Leif Andersson, och
suppleant Örjan Stenlund. Årsmötet
genomfördes i sin helhet genom
telefonkonferens.
Medlemskap i VNDK
En uppmaning från mig är att vi betalar in våra
medlemsavgifter 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.
Verksamhetsplan
Vid årsmötet beslutades om verksamhetsplan
för VNDK:s verksamhet under 2022. Mer finns
att läsa på vår hemsida om vad du och din
hund kan delta på under året.
Viltspårprov
Provmöjligheter finns under perioden 1/5 –
31/10. Läs mer på VNDK:s hemsida. Passa på
att anmäl din hund för denna nyttiga
verksamhet.
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Utställning
Den 7/5 arrangerar VNDK årets utställning i
Sollefteå, detta i samverkan med
Västernorrlands stövarklubb. Domare är Olle B
Häggkvist. Passa på att anmäla din hund till
denna utställning! Läs mer på VNDK:s
hemsida.
Jaktprov
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. Mer information kommer
vid ett senare tillfälle. Läs mer på VNDK:s
hemsida.
Dreverstämman 2022
Kommer att genomföras lördag den 18 juni i
Uppsala. VNDK kommer att representeras av
Tomas Åslund, Krister Karlsson och Bo
Lindström.
Drevprovsdomarkonferens
Den årliga konferensen kommer att
genomföras preliminärt den 27/8.
Konferensen sker i samverkan med Jämtlands
och Västerbottens dreverklubb.
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!
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