
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

GOTLANDS TAXKLUBB 2022 

 

S J(d)CH SM vinnare i drev 2022, Rågläntans Z-a med Jörgen 

Samuelsson 



 
 

Styrelsen för Gotlands Taxklubb får härmed för verksamhetsåret 

2022 avge följande berättelse. 

ALLMÄNT 

Året inleddes med årsmöte i Skolgården Fröjel. Platsen valdes pga fortsatta restriktioner efter 

pandemin då större utrymme krävdes. 

Vårens utställning arrangerades som tradition vid Roma Kungsgård tillsammans med övriga 

jakthundsklubbar. 

Höstutställningen kunde genomföras utan några problem. Vi flyttade utställningsplatsen till Dalhems 

ridhus pga olika anledningar. Flera avhopp från utställarna pga väder och en grasserande magsjuka 

bland hundar. 

Under  våren genomfördes spårkursen vid Gropen i Follingbo som normalt igen med påföljande 

ordinarie viltspårprov. Även höstens ordinarie spårprov kunde genomföras, många hundar av andra 

raser har deltagit i våra prov vilket vi tycker är glädjande. 

Intresset för att meritera sina hundar på drev varierar  år från år. Iår var det många anmälda till de 

ordinarie drevproven. En trend som håller i sig är att flera hundar från fastlandet anmäler sig till våra 

prov. En bidragande orsak kan vara att man slipper oroa sig för varg. Det andra ordinarie provet fick 

flyttas från november till januari på grund av för stort snödjup. Ett problem som vi har är  behovet av 

flera domare som kan döma våra prov. Det gäller både vid våra viltspårprov och drevprov. Ett par 

domare går  nu som aspiranter vilket är mycket välkommet. På sikt kommer det att underlätta för oss 

som arrangör. 

Styrelsen valde att inte skicka någon representant till SM-tävlingen i viltspår 2022. 

Under våren togs beslut efter önskemål och påtryckningar från huvudstyrelsen  att GTK skulle 
arrangera Drev SM 2022. Något som också lyftes vid årsmötet vid Skolgården i Fröjel. En arbetsgrupp 
tillsattes under våren under ledning av Ronnie Samuelsson. Ronnie har stor kunskap och erfarenhet 
från att arrangera Drev SM vilket underlättade mycket. Ett extra stort tack till SM kommitteen för 
denna mycket välorganiserade tävling som röjde och har röjt mycket stor uppskattning från stora 
delar av tax Sverige. Inte minst från SvTk:s ordförande som bland annat uttryckte sin djupa 
tacksamhet i tidskriften Taxen. En gemensam middag med mycket skratt och prat avslutade 
tävlingarna på måndagskvällen med sång och musik av Erik Holmkvist.  

GTK:s representant till SM:et var Sv J(D)CH Rågläntans Z-a med Jörgen Samuelsson. Jörgen och Z-a 
stod för en mycket fin prestation i Fröjelskogarna och kunde slutligen åka hem med SM pokalen! 
Fantastiskt roligt tycker vi och så värd vinsten! Stort grattis till ägare och alla inblandade i denna fina 
duktiga tax. 

På andra plats kom Sv J(D)CH Åsöbackens Diesel med ägare Michael Carlsson, Sjömarken och på 
tredje plats Sv J(D)CH Mariebergs Unik ägare Helena Gustavsson, Nyhammar. Alla mycket glada och 
värdiga pristagare. 

Ett stort tack ska även riktas till alla funktionärer som ställde upp under tävlingshelgen. Vi är också 

ytterst tacksamma för det stöd och de bidrag vi fått av våra medlemmar och andra sponsorer. 



 
 

VANDRINGSPRISER 

Ett efterforskningsarbete har gjorts under året för att sammanställa GTK:s vandringspriser då flera 

vandringspriser har utgått eller erövrats för alltid. Tyvärr måste vi även fastställa att ett antal priser 

har av olika anledningar förkommit. Ett omtag kommer nu att göras för hur vi sak agera med våra 

vandringspriser. Det är ett mycket tidskrävande arbete att hålla reda på, samla in och hålla ordning 

på.  Styrelsen arbetar på olika förslag. 

 

STYRELSEN 

Klubbens styrelse har under året utgjorts av: ordförande Pia Ahlquist, kassör Christer Christiansson, 

sekreterare Linnea Björkegren samt ledamöterna Roland Johansson, Carina Eskelin, Sanna Björklund, 

Johan Hellström, Siri Fosselius samt Roger Johansson. Styrelsen har hållit 5 protokollförda 

styrelsemöten.  Härutöver har drevprovskommiteen håller ett otal möten och även  AU- och 

kommittésammanträden hållits. 

 

Organisation   Mandattiden utgår efter år:  

Pia Ahlquist Ordförande   2022*  

Johan Hellström Ledamot   2022*  

Linnea Björkegren Sekreterare  2022* 

Roger Johansson Ledamot       2022** 

Sanna Björklund Ledamot  2022* 

Roland Johansson Vice ordförande 2023  

Christer Christiansson Kassör  2023 

Sirie Fosselius Ledamot   2023  

Carina Eskelin Ledamot   2023 

Valberedning 

Joakim Åberg   2022* 

Anders Ronström  2023 

Revisor 

Anna Samuelsson  2022* 

Dennis Samuelsson  2022* 

Revisorsuppleant  

Johnny Olofsson  2022* 

Gertie Sellin   2022* 

Avelsråd KH samt LH  

Carina Eskelin   2023 

Avelsråd SH 

Carina Eskelin   2022* 

Arbetsutskottet har bestått av ordförande, sekreterare och kassör.       

EKONOMI 

Angående klubbens ekonomiska ställning hänvisas till den av kassören uppgjorda 

resultatredovisningen. 

 



 
 

MEDLEMSANTAL  
En viss ökning av föreningens medlemsantal. Vi hade vid årets slut 109 medlemmar. 
 

 

UTSTÄLLNING 

Vårutställningen 

Vårens utställning vid Roma Kungsgård hölls den 14 maj tillsammans med de övriga 

jakthundklubbarna på ön. Totalt var 115 ekipage anmälda, varav 32 taxar. Domare var Lars Widén 

samt Ewa Jönsson. Enligt domarna höll ekipagen mycket hög klass.  

De bästa resultaten och finalister blev: 

 

Strävhår 

BIR Tappijalan Aarrejahti, ägare Carina Eskelin, Visby 

BIM Eiarö Cognac Cordon Bleu, äg Björn och Cecilia Kahlbom,  Lärbro 

Långhår 

BIR Örnbergets Epic, äg Annica Rydell, Vallentuna 

Dvärg långhår 

BIR Bis-3 junior Heatwave Queen Of Hearts, äg Märta Syrén Katthammarsvik 

BIM Prins Valentina Rozi T Av Simmatorp, äg Maria Lundberg Kungsängen 

Dvärg korthår 

BIR Oliverhistars La Bella Ragazza Nera, äg Meta Hellqvist Märsta 

 
Höstutställningen 

Snökaos och halka hindrade inte 76 anmälda hundar, varav 34 taxar med sina ägare som tog sig till 

höstutställningen den 20 november 2022. Precis som vanligt hölls denna utställning tillsammans 

med  jakthundsklubbarna. Nytt för året var dock utställningslokalen, då tävlingen gick av stapeln i 

Dalhems ridhus. Trots utmanande underlag och väderläge levererade de tävlande ekipagen. Domare 

var Karl-Erik Johansson tillsammans med ringsekreterare Siv Johansson och Hanna Frank, stort tack 

till er!  

BIR strävhår Tappijalan Aarrejahti, ägare Carina Eskelin Visby.  

BIM strävhår blev Birkabus Hagbard Handfaste. 

BIR korthår och BIS veteran blev Early Pearl Black Magic, äg Gerd Pehrsson-Gislestam Burgsvik. 

BIM Korthår  Lillsjöskogens Bossa Nova, äg Ulla Cato Lundgren Visby. 

BIR långhår dvärg blev Kung Karls Laura, äg Carina Eskelin,  

BIM Heatwave Oueen of Hearts äg Märta Syrén Katthammarsvik. 

BIR juniortax blev Ruskabackens Fibula, ägare Marianne Johansson.  

BIR valp blev Valvhagens Einar, ägare Sabine Toftén  

BIM valp Birkabus Jumanji Myrra, äg Kristina Johansson 

Bästa Uppfödargrupp blev Kennel Ruskabacken, uppfödare Kristina Lilja Visby. 

 

Vi i Gotlands Taxklubb, vill tacka alla deltagare, åskådare och funktionärer för en härlig dag. Vidare 

vill vi även passa på att bjuda in er alla till Gotlands Taxklubbs jubileumsutställning 20/5-21/5 2023. 

Då firar klubben 60-år och utlovar två spännande jubileumsutställningar i dagarna två med aktiviteter 

för alla åldrar. Vid pennan: LINNEA BJÖRKEGREN 



 
 

 

Ringträning  
Inför vårutställningen anordnades två nyttiga och uppskattade ringträningar i Tallunden i Visby under 
ledning av Carina Eskelin. 

Utställningskommittén 
I utställningskommittén ingick Carina Eskelin, Linnéa Björkegren och Sirie Fosselius verkat. 

Stort GRATTIS till alla och stort TACK till alla sponsorer funktionärer. 

VILTSPÅR 

Viltspårprov och utbildning av viltspårhundar är en del av klubbens verksamhet, inte bara för att 

aktivera både hundar och hussar/mattar. Hundarna tycker det är roligt och en duktig eftersökshund 

är inte bara bra att ha utan även ett måste för alla jägare. 

Spårkurs 
Även i år anordnades en viltspårkurs. Den lockade 14 intresserade deltagare. Flera deltog sen på det 
ordinarie vårprovet med goda resultat. 
 
 

Vårprovet 

Vårprovet lockade 14 deltagare. Den regnfattiga vintern ställde till det för hundarna då det var 

mycket torrt i markerna. Landala Herbert äg Amanda Westin Fårösund samt Rondodrevets Yänta, äg 

Ulf Karlström Väskinde, var de två anlagshundar som blev godkända. Inget förstapris i öppen klass 

delades ut bland taxarna. Bästa tax blev strävhårstaxen Zelmaas Faxe, äg Charlotte Hammarberg, 

Follingbo som blev bästa tax med ett tredjepris. 

Ett stort tack till alla engagerade instruktörer! 

 

Höstprovet 
I  vackert väder avgjordes höstens ordinarie spårprov i Follingboskogen. Den här gången inte riktigt 

lika viltrika som vanligt verkade det som, men några viltstörningar blev det i alla fall. Till provet var 13 

hundar anmälda, Det var 11 taxar, varav två i anlagsklass, och två av annan ras. 

                                                                              

De bästa resultaten:                                                                                        

Godkända i anlagsklassen och uppklassade blev,  korthårstaxarna Spenzer KN, ägare Jörgen 

Samuelsson Fole, och Svaerkes Betty KN, ägare Ulla-Britt Bandinge Burgsvik.             

Öppen klass                                                                                      

1:a pris, Fagermons Ofelia LN, 42 p, ägare Siw Franzén, Follingbo, som blev provets bästa hund.                                                              

1:a Zelmaas Faxe SN, 37p, ägare Charlotte Hammarberg Follingbo,                                                            

1:a Tappijalan Aarrejahti SN, 37p, ägare Carina Eskelin Visby, som erhöll championat dagen till ära. 

2:a pris Landala Herbert SN, 27p ägare Amanda Westin Fårösund,                                                    

3:e pris Ruskabackens Allena SN 17p, ägare Kristina Lilja Visby    

Klubbmästare viltspår 2022 

Zelmaas Faxe, äg Charlotte Hammarberg, Follingbo 



 
 

                         

Rörligt spår 

Intresset för rörliga spår har varit extra stort i år vilket är glädjande. Även i år fick vi beviljat 

att anordna rörliga spår från 15 april till 20 november. Under året har vi genomfört inte 

mindre än 25 rörliga prov. 

 

Klubbmatch 

Klubbmatchen arrangerades i år av SSRK och avgjordes på deras marker i Sjonhem den 24 

maj. Vi representerades av Fagermons Ofelia, Zelmaas Faxe och Rågläntans Z-a. Den här 

gången vann SSRK med 9 – 4. Vi tar revansch nästa tävling, 2023, då vi arrangerar. 

 

Viltspårkommittén 

I viltspårkommittén ingick Roland Johansson, Pia Ahlquist och Christer Christiansson 

Stort tack till alla engagerade domare.   

 

DREVPROV 

Drevprov (Särskilt prov)  

Under januari startade 6 taxar i drevprovet, med goda resultat. 

 

Ordinarie drevprov I 

Årets första ordinarie drevprov som skulle avgöras den 21-24 november fick tyvärr flyttas till 
januari p.g.a. oväder och för mycket snö i markerna. När provet sen avgjordes den 16 -19 
januari 2023 kom 5 hundar till start med varierande resultat. Bäst gick det för 
Krutbrännarens Lexi, äg Lena Olofsson Hejnum med ett 1:a pris och 42p. Lahenvirta´s 
Boomerang, äg Linnéa och Jakob Björkgren, Fole, klarade ett 3:epris med 35p. 
 

Ordinarie drevprov II 
Det andra drevprovet, 5-8 december, kunde däremot genomföras under ganska likartade 
förhållanden. Till start kom 5 taxar. 
Utgick med segern gjorde Rågläntans Z-a på 48 poäng, ägare Jörgen Samuelsson, Fole. 
Andra plats med 48 poäng kom Jönsatorpets Bibbi, ägare Jimmie Karlsson Hörsne 
Tredje plats med 45 poäng kom Ryssmarkens Ann-Siwan, ägare Marie Sellberg, Västergarn. 
På fjärde plats kom Hälluddens Ilma med 43 poäng, äg Johan Hellström, Viklau 

 
Klubbmästare drev 2022 

Klubbmästare Drev 2022 Råggläntans Z-a 

 

Stort grattis och tack till markupplåtare, fullmäktig, domare och övriga funktionärer. 

Drevprovskommittén 

I drevprovskommittén ingick Sanna Björklund, Johan Hellström och Roger Johansson. 

SPÅR-SM 



 
 

GTK beslutade att inte skicka  representant till Viltspår-SM 2022. 

 

DREV-SM 

GTK’s representant Rågläntans Z-a stod slutligen som segrare  för  Drev SM 

Taxens dag 
Inställt då GTK stod som arrangörer till Drev SM och tid och utrymme inte medgav 
arrangemanget 2022. 

 

NYA CHAMPION 

Svensk utställningschampion  
BIR Tappijalan Aarrejahti, ägare Carina Eskelin, Visby 
 

Svensk Drevchampion  
Jönsamarkens Bibbi, ägare Jimmie Karlsson, Hörsne 
 
Svensk Viltspårchampion  
Tappijalan Aarrejahti, ägare Carina Eskelin, Visby 
Ruskabackens Krakel Spektakel, ägare Kristina Lilja, Visby championat erhölls 20200601 
Ruskabackens Tryffel ägare Kristina Lilja, Visby, championat erhölls 20200201 

 
Styrelsen vill i sammanhanget uppmana alla ägare till nyblivna champion att meddela 
Carina Eskelin om detta. 

STORT GRATTIS TILL ALLA NYA CHAMPIONS 

 

 ERHÅLLNA VANDRINGSPRISER FÖR 2022 

 

Årets unghund 2022 

Vandringspriset ”Ellys Minne” 2021 till Bästa unghund under 30 månaders ålder tilldelas 
Ruskabackens Allena, ägare Kristina Lilja, Visby. 

 

Årets jakthund 2022  

Vandringspriset ”Åkes minne” 2022 till bästa tax  på både spår och drev, delas ej ut 2022 

 

25-årstallriken Sv TK Vandringspris 
Bästa tax på utställning och jaktprov. Delas ej ut 2022 

Tinas Måsebo Qvintas  

Klubbmästare i drev 

Råggläntans Z-a, ägare Jörgen Samuelsson, Fole 



 
 

 

Moltas drevprovsbevis 
Gotlands taxklubbs ordinarie drevprov. Priset utdelas årligen till ägaren av den tax som har uppnått 

den högsta prisvalören på hare eller rådjur, dock minst ett andra pris. Vid lika prisvalör tillfaller priset 

tax med bästa egenskapspoäng. Priset tillfaller för alltid den ägare som har erhållit tre inteckningar 

Råggläntans Z-a, ägare Jörgen Samuelsson Fole 

Årets tax 2022  

Årets Tax 2022 blev tilldelas bästa tax på utställning och drev- eller spårprov.  

Tappijalan Aarrejahti, ägare Carina Eskelin, Visby 
 
Hornet  
Klubbmästare viltspår, Bästa tax sammanlagt på båda ordinarie spårproven, 5 inteckningar 
Zelmaas Faxe, äg Charlotte Hammarberg, Follingbo 
 
Kalles Minne 
Vandringspriset Kalles minne tilldelas den hund som under ett och samma kalenderår erhållit högsta 
sammanlagda poäng på de båda ordinarier viltspårproven. 
Zelmaas Faxe, äg Charlotte Hammarberg Follingbo 
 

Ett stort grattis till årets alla pristagare! 
 
Domare 

Roland har varit utbildningsansvarig för viltspårdomare. 

Tyvärr är inga nya spårdomare under utbildning. Vi tar tacksamt emot tips på någon som 

skulle vilja bli domare. Vi behöver bli fler! Roland har även varit ansvarig för 

drevprovsdomarna. Här har vi en aspirant under utbildning som kommer att vara klar till 

nästa drevsäsong. Det ser vi fram emot. Stort tack! 

 

Avelsråd 

Carina Eskelin har varit avelsråd för samtliga hårlag. Tack för ett förtjänstfullt arbete. 

 

Hemsidan 

En ny hemsida har vuxit fram inför Drev SM. Christer Eskelin har på ett förtjänstfullt sätt sett 

till att den nya sidan blivit så lättläst och intressant som möjligt. Den nya hemsideadressen är 

www.gotlandstaxklubb.se.  

Här kan man se vad som är på gång inom klubben, aktiviteter, fina bilder, 

anmälningsblanketter, resultat och en hel del annan information.  Vill man införa material, 

skicka då ett mejl till info@canmost.com. Vi finns även på Facebook. 

Stort tack Christer för ditt engagemang och arbete. 

http://www.gotlandstaxklubb.se/
about:blank


 
 

Slutord 

Verksamhetsåret 2022 har varit ett år av mycket planering, organisering och möten inför 

genomförandet av Drev SM. Med facit i hand kan vi dra slutsatsen att det har varit mycket 

lärorikt år, gett många nya trevliga bekantskaper. Vi kan faktiskt även påstå att 

genomförandet av arrangemanget har satt Gotlands Taxklubb på  Sverigekartan. Trots detta 

har vi kunnat genomföra våra ordinarie verksamheter som viltspårkurs, spårprov, drevprov 

och utställningar. 

Allt detta hade inte varit möjligt utan intresserade medlemmar, medlemmar som ställer upp 

på våra aktiviteter, som välvilligt skänker priser till tävlingar och lotterier, ställer upp som 

funktionärer och domare, eller som stödjer eller sponsrar på annat sätt.  

 

 

 

 

Till alla dem som hjälpt oss, som bidragit på något sätt i stort som smått 

  STORT TACK 

 

 

Januari 2023 

 

 

Pia Ahlquist 

 

Siri Fosselius Christer Christiansson 

 

 

Roland Johansson 

 

Roger Johansson 

 

Carina Eskelin 

 

 

Sanna Björklund 

 

 

Johan Hellström 

 

 

Linnéa Björkegren 

 

 


