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Gotlands Taxklubb 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

Styrelsen för Gotlands Taxklubb får härmed för verksamhetsåret 2020 avge följande berättelse. 

Allmänt 

Verksamhetsåret 2020 gick tyvärr inte att genomföra enligt plan på grund av rådande pandemi.  

Vi är tacksamma för den verksamhet vi trots detta lyckades genomföra, mycket tack vare stöd, 

sponsring, intresse och inte minst medlemmarnas engagemang. 

Varken vårutställningen eller höstutställningen kunde genomföras på grund av rådande restriktioner. 

SKK beslutade under våren att all verksamhet som samlade fler än 10 personer skulle ställas in och då 

gick det inte att genomföra vårutställningen. Desto mer laddade var vi inför höstutställningen då det 

länge såg ut som att vi skulle kunna genomföra den enligt plan, lördagen den 14 november. Tyvärr 

kom nya restriktioner så sent som torsdagen samma vecka som gjorde att den fick ställas in med 

mycket kort varsel. Vi hade anmälningsrekord och det var många som var besvikna men alla var 

förstående för beslutet att ställa in under rådande förhållanden. 

På viltspårsidan har det varit lite upp och ner. Vi hade ett ganska stort intresse inför viltspårkursen, 

med många hundar från andra raser. Tyvärr fick vi tacka nej till dem p.g.a SKK s restriktioner. Kursen 

kunde dock genomföras med enbart taxar. Vårens ordinarie prov fick ställas in. Höstens ordinarie 

prov kunde vi dock genomföra, även om det fick bli med restriktioner. Vid provet startade 13 hundar 

varav 9 taxar. Även om det blev en rejäl minskning av deltagare på ordinarie prov så hade vi desto 

fler på rörliga under sommaren. Inte mindre än 36 prov har genomförts, många av andra raser.  

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

första ordinarie provet var endast 3 hundar anmälda. Till det andra ordinarie provet var endast 4 

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. 

SM-tävlingen i viltspår blev inställd och kunde inte genomföras på grund av rådande pandemi. 

SM-tävlingen i drev som skulle avgöras i Skaraborg fick ställas in p.g.a. pandemin.  

Trots mycket inställd verksamhet så har ekonomin gått bra och vi redovisar en bra vinst för årets 

verksamhet.  

Då mycket av vår planerade verksamhet inte kunnat genomföras på grund av rådande pandemi så 

kan vi tyvärr inte heller dela ut många av klubbens vandringspriser. 

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

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 106 medlemmar (88 fullbetalande, 11 familj, 6 prov och 1 utland). 
 

Utställningar 

Som skrevs i inledningen har inga utställningar kunnat genomföras under 2020 på grund av rådande 

pandemi och de restriktioner som gällt från SKK och myndigheter.  

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, de 

flesta av andra raser. Tyvärr kom SKK s restriktioner strax innan kursstart, så tråkigt nog fick vi lämna 

återbud till alla med andra raser. Kvar blev fyra taxar. Några startade sen på ordinarie höstprovet.   

Ett stort tack till alla engagerade instruktörer! 

Vårprovet 

Även vårens ordinarie viltspårprov som var planerat till den 10 maj ställdes in på grund av rådande 

restriktioner från SKK och myndigheter.  

Höstprovet 

Höstens ordinarie viltspårprov kunde genomföras under speciella förhållanden den 13 september i 

de viltrika Follingboskogarna. 13 ekipage kom till start varav 9 taxar, 2 av dem i anlagsklass. Det blev 

en lång dag då vi på grund av pandemin hade domarbrist och det var inte förrän kl 14 som deltagarna 

kunde samlas för genomgång av dagens resultat. 
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Provets bästa hund med 1:a pris blev retrievern Lablustrious Aurelia, äg Pia Andersson med 42p.  

Av taxarna i anlagsklass gick det bäst för Quickmatch Svala Virre, ägare Bert Lindvall, som blev 
godkänd.  

Bland taxarna i öppen klass gick det bäst för Fagermons Ofelia, äg Siw Franzén som tog ett 1:a pris 
med 37 poäng. 
2:a pris gick till Zelmas Faxe, äg Charlotte Hammarberg 27 p, och Early Pearl Black Magic, äg Gerd 
Persson Hamra 25p. 
3:e pris gick till Black Boots Confina, äg Ulla Cato-Lundgren 13p 

 

Klubbmästare viltspår 2020 

Årets klubbmästare i viltspår kunde tyvärr inte utses. Enligt statuterna skall sammanlagda resultaten 

från båda ordinarie proven sammanräknas. I år kunde bara ett ordinarie spår arrangeras.         

 

 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         

36 rörliga prov. 

Stort tack till alla engagerade domare.   

Klubbmatch 

Den sedvanliga klubbmatchen mot SSRK fick tyvärr även den ställas in på grund av rådande 

restriktioner från SKK och myndigheter. 

Viltspårkommittén 

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

Drevprov  

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

och en fick tredjepris. Under hösten startade endast två hundar. Båda fick tredjepris på rå. 

Ordinarie drevprov I 

Till årets första ordinarie drevprov som avgjordes 16-19 november kom endast tre hundar till start.  
Det var tydligen svåra förhållanden då endast en gick till andrapris och två fick tredjepris.  

Ordinarie drevprov II 

Årets andra ordinarie drevprov avgjordes 7-10 december där vi hade fyra anmälda. Även detta prov 
hade likartade väderförhållanden under provdagarna. Av de tre startande gick två till 1:a pris. Provets 
bästa hund blev Ryssmarkens Anna-Siwan, ägare Mari Sellberg, Eskelhem med 52 poäng och D-cert, 
och tvåa blev Rondodrevets Ostella, ägare Ulf Kalström Väskinde, med 48 poäng. 

 
Klubbmästare drev 2020 

Klubbmästare Drev 2020 blev strävhårstaxen Ryssmarkens Anna-Siwan, ägare Marie Sellberg.  

Grattis! 
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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 

Årets upplaga av Spår-SM blev tyvärr inställt på grund av pandemin och rådande restriktioner från 

SKK och myndigheter. 

Drev 

Även årets drev-SM blev tyvärr inställt.  

Taxens Dag 

Vi hoppades 2019 på en ny tradition i form av Taxens dag men på grund av pandemin och rådande 
restriktioner från SKK och myndigheter var vi tvungen att ställa in aktiviteten. Vi ser framåt och 
hoppas att det ändå kan bli en tradition i framtiden. 

Nya champion   

Svensk utställningschampion  

Inga nya champion för året. 

Svensk Drevchampion  

Inga nya champion för året. 

Svensk Viltspårchampion  

Ruskabackens Krakel Spektakel ägare Kristina Lilja Visby 

Ruskabackens Tryffel ägare Kristina Lilja Visby 

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

 
Årets unghund 2020 

Delas ej ut. 

Årets jakthund 2020 

Delas ej ut.   

Årets tax 2020  

Delas ej ut.   

 
Domare 
Roland har varit utbildningsansvarig för viltspårdomare.   
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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. 

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 verkligen inte varit som andra år på grund av den rådande pandemin. 

Mycket av vår planerade verksamhet har tyvärr fått ställas in vilket vi givetvis tycker är tråkigt men vi 

respekterar de beslut som SKK och myndigheter varit tvungen att fatta för allas vårt bästa.  

De aktiviteter vi trots allt kunnat genomföra 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 2021 

 

Joakim Åberg 

 

Pia Ahlquist 

 

Christer Christiansson 

 

Roland Johansson 

 

Roger Johansson 

 

Carina Eskelin 

 

Sanna Björklund  

 

Johan Hellström 

 

Linnéa Björkegren 

http://www.gotlandstaxklubb.nu/
mailto:info@canmost.com
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