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Gotlands Taxklubb 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Styrelsen för Gotlands Taxklubb får härmed för verksamhetsåret 2019 avge följande berättelse. 

Allmänt 

Verksamhetsåret 2019 har i stort sett kunnat genomföras enligt vår verksamhetsplan, mycket tack 

vare stöd, sponsring, intresse och inte minst medlemmarnas engagemang. 

På vårutställningen hade vi en egen utställning vid samma tid och på samma plats som övriga 

jakthundklubbar, även i år vid Kungsgården i Roma. Vid höstutställningen, på sedvanlig plats i 

Skyttehallen på gamla A7, samarbetade vi som vanligt med Bassetklubben, Beagleklubben och 

Dreverklubben.  

På viltspårsidan hade vi glädjande noterat en ökning av deltagare på de ordinarie proven (32) men  

en minskning på de rörliga (14). Även i år hade vi förlagt ordinarie vårprovet i anslutning till 

utställningen och för de rörliga spåren på hösten hade vi även i år förlängt provtiden tills efter 

höstutställningen.  Många hundar av andra raser har deltagit i våra prov vilket vi tycker är glädjande.  

Att intresset för att meritera sina hundar på drev varierar kunde vi verkligen konstatera i år. Till det 

första ordinarie provet var endast 5 hundar anmälda. Till det andra ordinarie provet var också 5 

hundar anmälda. Proven kunde genomföras i november och i december under i stort sett likartade 

förhållanden. Flera hundar har även startat på drevprov både under januari och någon under hösten 

med mycket goda resultat. 

Vi har varit representerade på SM-tävlingen i viltspår.                                                     

Vi har inte haft någon representant vid Drev-SM i år.                                                         

Ekonomin har gått bra och vi redovisar en vinst för årets verksamhet.  

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

Styrelsen 

Klubbens styrelse har under året utgjorts av: ordförande Joakim Åberg, kassör Christer Christiansson, 

sekreterare Pia Ahlquist samt ledamöterna Roland Johansson, Carina Eskelin, Sanna Björklund, Johan 

Hellström, Linnéa Björkegren och Roger Johansson. Styrelsen har hållit 5 protokollförda 

styrelsemöten.  Härutöver har en del AU- och kommittésammanträden hållits. 

Arbetsutskottet har bestått av ordförande, sekreterare och kassör.       
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Ekonomi 

Årets resultat visar på ett överskott och vi anser klubbens ekonomi vara mycket god. 

I övrigt hänvisas till den ekonomiska berättelsen. 

Medlemsantal 

Klubben hade vid årets slut 102 medlemmar, (89 fullbetalande, 10 familje-, 3 provmedlemmar). 
 

Utställningar 

Vårutställningen 
Vårens traditionella utställning anordnades i år den 11 maj i vackert väder på den vackra platsen vid 
Kungsgården och Roma klosterruin. Vi hade i år en egen utställning men samtidigt och på samma 
plats som de andra jakthundklubbarna. Utställningsvädret var perfekt, inte för varmt och lagom 
mycket moln. Vackra Roma Kungsgård var omgiven av en honungsdoft från de kringliggande 
rapsfälten. Ordförande Joakim Åberg hälsade alla välkomna och speciellt till dagens domare Bo 
Paulsson. Till taxringen var endast 26 hundar anmälda och ovanligt nog inte en enda junior vilket vi så 
klart tycker är tråkigt. När det nu var så få hundar kunde domaren ta god tid på sig i bedömningarna 
så varje hund fick bra med tid i ringen. Bo gav även öppen kritik så åskådarna kunde följa 
bedömningen av varje hund, något som var mycket uppskattat. 
De bästa resultaten i BIS-finalerna blev: 
BIS1 Birkabus Eleganta Fiona, ägare Linnéa Karlsson, Mörlunda.  
BIS2 Black Boots Confina, ägare Ulla Cato Lundgren, Visby.  
BIS3 Chirribi´s Mc Laverdatax, ägare Sandra Brännström Västerås.  
BIS4 Heatwave Elvira, ägare Märta Syrén, Katthammarsvik. 
Bästa vetaren blev Chirribi´s Mc Laverdatax, ägare Sandra Brännström, Västerås 

 

Höstutställningen 

Höstutställningen var som vanligt förlagd till Skyttehallen på gamla A7 i år i samarbete med Gotlands 

Beagleklubb, Bassetklubben och i år var Dreverklubben tillbaka igen. Domare var Lars Widén. Han var 

mycket nöjd med arrangemanget och även hundarna där många höll mycket hög klass. En del 

utställare var lite oroliga precis inför utställningen då en ny FCI-standard precis publicerats med 

ändrade mått för taxarna. Detta hade ingen påverkan på utställningen eller bedömningen som gick 

lika smidigt som vanligt. Tyvärr hade vi inga juniorer anmälda i någon ras vilket är lite tråkigt och 

mycket ovanligt. 

De bästa resultaten i BIS-finalerna blev:  

BIS 1. DK UCH Väntans Qära Qerstin, PBGV, ägare Inge Pettersson Hansen, Götene 

BIS 2 Hummelgaards Mars, Basset Hound, ägare Laila Dahlman, Tyringe 

BIS 3 Swed Pack’s Riddare Ironman, Beagle, ägare Göte Karlssom, Ekeby 

BIS 4 Birkabus Evighetens Wilma, Tax SN, ägare Carina Eskelin, Visby 

BIS- veteran: SE U(V)CH SE VCH Ruskabackens Lilla My, Tax SN,  ägare Kristina Lilja, Visby 

BIS uppfödare blev Swed Pack’s Kennel, Beagle, Ewa Swedare Riddaregard, Tingstäde. 

Stort GRATTIS till alla och stort TACK till alla sponsorer! 
TACK även till alla som hjälpte till på utställningarna! 
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Ringträning 
Inför vårutställningen anordnades en nyttig och uppskattad ringträning i Tallunden i Visby under 
ledning av Carina Eskelin.   

Utställningskommittén 
I utställningskommittén ingick Carina Eskelin, Linnéa Björkegren och Joakim Åberg. 

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, den är även nödvändig för den jaktintresserade. 

Även i år anordnades en viltspårkurs under våren.  Den lockade ett 15-tal intresserade deltagare, 

några med andra raser och genomfördes under april. Flera hundar startade sen på ordinarie provet. 

På kursen anpassades innehåll och spår för de som ville träna vidare för att meritera sin hund i öppen 

klass.  

Ett stort tack till alla engagerade instruktörer! 

Vårprovet 

Vårens ordinarie viltspårprov avgjordes den 12 maj, dagen efter utställningen, i viltrika 

Follingboskogarna.  

Vår väderansvarige Roland hade som vanligt beställt perfekt väder till vårens ordinarie spårprov. 
Provet hölls som vanligt i viltrika Follingboskogen. Till provet var hela 21 hundar anmälda, 15 taxar 
varav två i anlagsklass och sex av annan ras, varav tre i anlagsklass. En rejäl utmaning för 
spårkommittén att ordna med så många spår och domare som krävs för att dagen ska flyta på bra, 
utmaningar är till för att lösas och det gjordes också. Vid återsamlingen, då klubben som vanligt bjöd 
på förtäring, konstaterades att det var väldigt varierande resultat och att hela prisskalan användes. 

De bästa resultaten i öppen klass: 1:a pris Birkabus Eleganta Fiona, Linnéa Karlsson Mörlunda, 42 p 
HP och dagens bästa hund, Fagermons Ofelia, Siw Franzén Follingbo, 42 p HP, Ruskabackens Tryffel, 
Kristina Lilja Visby, 42 p HP. 

2:a pris Björshults Colour Of Spring (Flatcoated retreiver), Per Lindström Boge 27 p, Heatwave Elvira, 
Märta Syrén Katthammarsvik 25 p, Ruskabackens Snusmumrik, Charlotte Hammarberg Visby 22 p, 
Ryssmarkens Anna-Siwan, Mari Sellberg Gotlands Tofta, 20 p. 

3:e pris Zelmas Faxe, Charlotte Hammarberg Visby, 17 p. 

Godkända i anlagsklass blev: Early Pearl Beauty Melody, Cecilia Nyström Visby, Heavenly Hunters 
Worth a Million, Gunilla Olofsson Klintehamn, Drivabos Rhuby (drever), Magnus Blomqvist Visby 

 

Höstprovet 

Höstens ordinarie viltspårprov avgjordes i de för dagen extremt viltrika Follingboskogarna dit 11 

ekipage kom till start varav 2 anlag. I stort sett alla hundar hade viltstörningar och i slutändan så gick 

endast två av de i öppen start till pris. 

Provets bästa hund med 1:a pris blev Zelmaas Faxe med ägaren Charlotte Hammarberg, 32p.  
2:a pris Ruskabackens Tryffel, ägare Kicki Lilja, Visby, 27p. 
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Klubbmästare viltspår 2019 

Årets klubbmästare i viltspår blev Ruskabackens Tryffel, ägare Kicki Lilja, Visby.      Grattis! 

 

Rörligt spår 

Intresset för rörliga spår varierar från år till år kan vi konstatera och i år blev det inte så många.   

Även i år fick vi beviljat att anordna rörliga spår från 15 april till 20 november. Det medförde att 

några fastlänningar använde sig av möjligheten att kunna starta på prov i samband med semester 

och utställningar. Vi har genomfört 14 rörliga spår under året.  

Stort tack till alla engagerade domare.   

Klubbmatch 

Efter tre segrar i rad för taxklubben i den traditionella klubbmatchen mot SSRK var det nu deras tur 

att ta hem segern, till och med ovanligt stort. Det var svåra spår som legat mer än 24 timmar och 

mycket vilt i markerna. Emellanåt såg ekipagen även viltet passera spåren. Som vanligt avgjordes 

tävlingen i god kamratlig anda, vädret var gott, alla bjöds på förtäring och alla deltagare fick pris. 

Våra representanter var Heatwave Elvira (Stilla), Märta Syrén, Ruskabackens Snusmumrik (Sniff), 

Charlotte Hammarberg och Fagermons Ofelia, Siw Franzén. Domare var Rolf Jakobsson, som dömde 

taxarna, och Christer Christansson dömde SSRK:s hundar. 

Viltspårkommittén 

I viltspårkommittén ingick Roland Johansson, Pia Ahlqvist och Christer Christiansson. 

Drevprov  

Ordinarie drevprov I 

Till årets första ordinarie drevprov som avgjordes 18-21 november var vi tillbaka till det mer normala 
fem hundar anmälda. 4 stycken som gick till första pris och 1 till andra pris. Vädret var i stort sett lika 
mellan provdagarna. Det var mycket vatten i skogarna. Bästa hund blev Ubsola Bel Air, ägare Niklas 
Bodin, Borlänge med 51 poäng. Bästa Gotlandsägda hund blev Rondodrevets Ostella, ägare Ulf 
Kahlström med 46 poäng. Därefter kom Felicia, ägare Roland Johansson med 44 poäng och så Sten, 
ägare Jimmie Karlsson med 43 poäng. Till sist med ett andra pris Hammarskallets Kaxa, ägare Anders 
Ronström med 40 poäng. 

Ordinarie drevprov II 

Årets andra ordinarie drevprov avgjordes 9-12 december där vi hade 5 anmälda men endast 4 
startande. Även detta prov var det likartade väderförhållanden mellan provdagarna. Det var dock 
ännu mer vatten i markerna vid detta prov. Av de 4 startande gick 3 stycken till 1:a pris. Provets bästa 
hund blev Buzen, ägare är Peter Grufberg, Västergarn med 47 poäng. Rondodrevets Ostella ägare, 
Ulf Kahlström, Väskinde 44 poäng. Ryssmarkens Anna-Siwan ägare, Mari Sellberg, Gotlands Tofta 
med 44 poäng.  

 
Drevprov (Särskilt prov)  
Under januari startade tre hundar på drevprov med mycket bra resultat. Alla gick till förstapris på rå. 

Under hösten startade endast en hunds om gick till förstapris på rå. 



5 

 

Intern 

Klubbmästare drev 2019 

Klubbmästare Drev 2019 blev strävhårstaxen Buzen, ägare Peter Grufberg, Västergarn. Grattis! 

Tack! 

I övrigt stort tack till markupplåtare, fullmäktig, domare och övriga funktionärer. 

Drevprovskommittén 

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

SM 

Viltspår 

SM i viltspår avgjordes i år i Halland. Vår representant var Fagermons Ofelia, ägare och förare Siw 

Franzén. Även årets upplaga av Spår-SM visade sig vara mycket svårt då hälften av ekipagen, 

däribland vårt eget ekipage, inte tog sig i mål. 

Drev 

Vi hade tyvärr ingen representant med på SM-et.  

Taxens Dag 

Nytt för i år, men förhoppningsvis en framtida tradition, är Taxens Dag som vi arrangerade i Väte den 
8 juni. Massor av folk med taxar i alla hårlag och storlekar så långt ögat nådde och ett fullmatat digert 
program. Det fanns viltspår att prova på för de hundar eller ägare som aldrig gått ett spår. Även 
meriterade hundar fick chansen att utmanas genom att prova spåra vildsvin, ett för gotländska taxar 
smått exotiskt djur. Vi hade en rasparad, tipspromenad längs en vacker naturstig, luftgevärsskytte, en 
noseworkbana och möjlighet att få prova på utställning med mera. Veterinär Kicki Lilja höll ett 
uppskattat föredrag där hon gick igenom de vanligaste sjukdomarna och svagheterna hos våra 
älskade taxar. Glädjande nog är taxen en av de friskaste hundraserna om man ser till statistik från 
försäkringsbolag och veterinärernas egna anteckningar. 
En av Taxens Dags mest uppskattade aktiviteter var taxracet, kanske mest förknippat med 
Whippethundarna. Ett rävskinn far iväg framför taxarna som jagar det på en lång gräsbana. Det är 
ingen tvekan om att taxen i grunden är en jakthund när man ser dem skjuta iväg med synjakt på 
räven.  
 
Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidrog till Taxens dag och som tillsammans med de 
besökande gjorde den till en succé! 

 



6 

 

Intern 

Nya champion   

Svensk utställningschampion  

SE J(D)CH SE U(D)CH Teleborgs Peppe, ägare Rolf Karlsson, Visby 

SE U(V)CH Ruskabackens Tryffel, ägare Kristina Lilja, Visby 

Svensk Drevchampion  

SE J(D)CH Felicia, ägare Roland Johansson, Guldrupe 

Svensk Viltspårchampion  

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

 
Årets unghund 2019 

Vandringspriset ”Ellys Minne” 2019 till Bästa unghund under 30 månaders ålder tilldelas 
Ruskabackens Tryffel ägare Kristina Lilja Visby 

Årets jakthund 2019 

Vandringspriset ”Åkes minne” 2019 till bästa hund på både spår och drev, tilldelas Ryssmarkens 
Anna-Siwan ägare, Mari Sellberg, Gotlands Tofta 

Årets tax 2019  

Årets tax 2019 blev Ruskabackens Tryffel ägare Kristina Lilja Visby 

 

STORT GRATTIS!  

 

Domare 
Roland har varit utbildningsansvarig för viltspårdomare.   

Inga nya spårdomare är 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. 

Vi har för närvarande en ny drevprovsdomare under utbildning. Vi hälsar nya elever hjärtligt 

välkomna. 
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Avelsråd 

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

Hemsidan 

Hemsidan har varit mycket välbesökt och vår webbmaster Christer Eskelin uppdaterar löpande 

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

anmälningsblanketter, resultat och en hel del annan information.  Hemsidan 

www.gotlandstaxklubb.nu  har  haft flera tusen besökare vilket tyder på stort intresse att följa 

klubbens verksamhet. Vill man ha in material på sidan, skicka mejl till info@canmost.com. Vi finns 

även på Facebook. 

 

Slutord 

Ännu ett år har gått. Ett år som varit intressant och lärorikt men som även tidvis varit arbetsamt.  Det 

mesta av det som varit planerat har kunnat genomföras.  

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, ett   

STORT och varmt TACK!   Vi hoppas Du känner dig träffad! 

Januari 2020 

 

Joakim Åberg 

 

Pia Ahlquist 

 

Christer Christiansson 

 

Roland Johansson 

 

Roger Johansson 

 

Carina Eskelin 

 

Sanna Björklund 

 

Johan Hellström 

 

Linnéa Björkegren 
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