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Verksamhetsberättelse för Dalarnas Dreverklubb 2020. 

 

 
Styrelsen för Dalarnas Dreverklubb avger följande verksamhetsberättelse.  

 

Dalarnas Dreverklubb hade vid årsskiftet 223 medlemmar totalt. Av dessa är 26 st  familje-

medlemmar, 5 ständiga medlemmar och 2 st är utländska (norska) medlemmar.   

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten. 

 

Jaktstigen i Sellnäs blev inställd 2020 p g a coronapandemin.        

 

I juni deltog vi på Svenska Dreverklubbens digitala årsstämma och företräddes av Jakob 

Bergvall som representerade våra 9 delegater.  

 

Utställningsverksamhet 
Den traditionella Leksandsutställningen blev inställd 2020p g a coronasituationen. Klubben 

genomförde istället två mindre coronaanpassade exteriörbedömningar i Ullvi där 17 hundar 

bedömdes av en utställningsdomare.  

 

Viltspårprov 
Klubben arrangerade viltspårprov under 2020 med 11 startande hundar, varav 5 var drevrar. 

 

Jaktprov  
I oktober startade jaktproven och vi hade även klubbkampen där 8 hundar startade.  

Klubbmästare blev Lilla Solbackens Cindy, ägare Henrik Andersson och bästa unghund blev 

Ackers Pudding, ägare John Eliasson. 

 

Under året pågick Drevprov Dalarna fram tills årsskiftet med 82 startande hundar inklusive 

unghundsmästerskapet. 

 

Dalarnas Dreverklubb arrangerade i november 2020 länskampen mellan Dalarna och 

Gävleborg, vi deltog med 3 hundekipage och 3 domare. I år tog Dalarna hem länskampen. 

Bästa hund blev Stjärnskogens Bessy, ägare Magnus Sylwander 

 

Dalarnas Dreverklubb deltog i nationella unghundsprovet som genomfördes i hela Sverige 

den 28 december för femte gången. 4 hundar från Dalarna deltog. 

 
Vi genomförde en drevprovsdomarutbildning i Leksand i slutet av september vid området runt 

Ullvi slogbod. 13 domare deltog.  
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Övrig verksamhet 
Harhunds-SM 2020 blev inställt p g a pandemin och är framflyttat till 2021. 

Drever-SM och Nordiska mästerskapet blev också inställt 2020 av samma orsak. 

 

Dalarnas Dreverklubbs championhundar 2020:  

Jaktchampion blev Städjans Fixa, ägare Ingrid Spånberg, Stjärnskogens Bssy, ägare Magnus 

Sylwander och Stjärnskogens Baldo, ägare Richard Bäcklund. 

 

Styrelsen vill passa på att tacka alla som ställt upp som funktionärer på alla verksamheter som 

klubben haft under 2020.  

 

Vi vill också tacka alla sponsorer som stöttat oss. 

 

Stort tack också till alla som deltog i våra aktiviteter.  

 

Välkomna till våra aktiviteter 2021.   

 
Styrelsen för Dalarnas Dreverklubb.  
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