
 

Dalarnas 

Dreverklubb 

 

Verksamhetsplan 2020. 

 

 
Styrelsen för Dalarnas Dreverklubbs planerade verksamhetsplan för 2020.  

 

Viltspårprov 
Klubben ska arrangera viltspårprov under 2020 med start 1/5 2020 och avslutas den 15/11 om 

snöläget tillåter det. Klubben fick två nya domare för viltspår under 2019 vilket gör att vi kan 

genomföra fler viltspårprov under 2020. 

 

Jaktstig i Sellnäs  
Jaktstigen som genomförs i maj har ökat antalet deltagare de senaste åren och DDK planerar 

att delta som funktionärer även 2020 om det tillåts bli någon jaktstig. Dalarnas dreverklubb 

samarrangerar jaktstigen med Sörtuna jaktvårdskrets. Exakt datum är ännu inte fastställt. 

  

Svenska Dreverklubbens årsstämma 
Den 12 – 14 juni står Dalarnas dreverklubb som värd till Svenska Dreverklubbens årsstämma. 

Stämman hålls på Dalecarlia Hotell & Spa i Tällberg. 

 

Sommarutställningen 
Utställningen genomförs i Leksand 11 – 12 juli med den traditionella grillaftonen på 

lördagskvällen vid Österdalälvens strand ute vid Ullvi. Dalarnas dreverklubb anordnar även 

tävlingen Sveriges vackraste drever under lördagen efter ordinarie utställning. Deltagare till 

Sveriges vackraste drever är speciellt inbjudna drevrar som blivit BIR eller BIM under 2019. 

 

Drevprovsdomarutbildning 
I slutet av september ska Dalarnas dreverklubb hålla en utbildning för drevprovsdomare som 

är anslutna till Dalarnas dreverklubb. Preliminärt datum är den 26 september. 

 

Jaktprov  
Den 1 oktober startar Drevprov Dalarna och håller på till den 28 februari 2021.  

 

Klubbkampen är ett mästerskap för hundar som tillhör Dalarnas dreverklubb och hålls under 

nio dagar i november. Det sker från 21/11 – 29/11 2020. 

 

Under 2020 är det Dalarnas dreverklubb som arrangerar länskampen mot Gästrike 

dreverklubb. Länskampen är även uttagning till drev-SM. Länskampen kommer att 

genomföras antingen 6:e eller 7:e november 2020. Tre hundar och tre domare från Dalarna 

deltar i länskampen. 

 

Den 28 december genomförs det nationella unghundsprovet som nu blivit en tradition i 

dreversverige. 
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Övrig verksamhet 
Dalarnas Dreverklubb har under 2019 haft ett antal mentorssamtal, vilket varit oerhört positivt 

och inspirerande. Klubben kommer att fortsätta att förmedla kunskap om drevern och dess 

arbetssätt, och sociala tillvaro även under 2020 i form av mentorskap för klubbens 

medlemmar. 

 

Välkomna till våra aktiviteter 2020.   

 
Styrelsen för Dalarnas Dreverklubb.  


