
Verksamhetsberättelse för Dalarnas Dreverklubb 2018.

Styrelsen för Dalarnas Dreverklubb avger följande verksamhetsberättelse. 

Dalarnas Dreverklubb har fortsatt att öka medlemsantalet och vi är nu 208 
medlemmar totalt. 162 årsmedlemmar, 7 ungdoms medlemmar, 34 familje- 
medlemmar och 5 ständiga medlemmar. 

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten.

Jaktstigen i Sellnäs gick av stapeln i maj månad och 115 skyttar ställde upp.       

I juni deltog vi i Svenska Dreverklubbens årsmöte i Halmstad och vi hade 7st 
delegater på stämman. Vi deltog också på extra stämman i Uppsala på grund av 
att både styrelsen och ordförande avgick, ny ordförande blev Magnus Enocson i 
övrigt återvaldes den gamla styrelsen, med något undantag.  

I juli månad arrangerades den traditionella Leksandsutställningen med 283 
deltagande hundar på två dagar med efterföljande grillkväll på lördagskvällen i 
Ullvi by då ca 140 personer deltog. Vi genomförde för tredje gången 
utställningen Sveriges Vackraste Drever med 16 startande hundar. Segrare blev 
Fallaskogens Elsa. Ägare Stefan Persson Norrtälje 

Vi genomförde också en drevprovsdomarutbildning i Leksand. 15 domare 
deltog. 

Viltspårprov arrangerades med 14 startande hundar.

I oktober startade jaktproven och vi hade även klubbkampen där 8 hundar 
startade.  Under hösten pågick Drevprov Dalarna fram tills årsskiftet med 59 
startande hundar inklusive unghundsmästerskapen under hela 2018.

Vi arrangerade också länskampen mot Gävleborg, vi deltog med 3 hundekipage 
och 3 domare i november. Gävleborg tog hem länskampen. Bästa hund blev 
Silverkällans Brasse

Dalarnas Dreverklubb deltog i unghunds mästerskapen i drevprov som 
genomfördes i hela Sverige den 28 december för fjärde gången. 5 hundar från 
Dalarna deltog.
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Dalarnas Dreverklubb fick också en dubbelchampions under året, Ackers Pata 
ägare Brian Lundberg. Jaktchampion blev Coloradogårdens Akke. Ägare Jakob  
Bergvall. Viltspårchampion blev Stjärnskogens Siri, Ägare Brian Lundberg och 
Stjärnskogens Berit ägare Ingvar Karlsson.

Micke Karlsson blev klubbens nya drevprovsdomare. 

Klubben representerades av Ingvar Karlsson med Slagstigens Ulsa på harhunds 
SM och det blev en 7:e plats och Carlsatorpets Essi på en 6:e plats. Ägare 
Tobias Johansson. 

Styrelsen vill passa på att tacka alla som ställt upp som funktionärer på alla 
verksamheter som klubben haft under 2018. 

Vi vill också tacka alla sponsorer som stöttat oss. Stort tack också till alla som 
deltog i våra aktiviteter. 

Välkomna till våra aktiviteter 2019.  

Styrelsen för Dalarnas Dreverklubb. 

Leksand den 20/1 2018
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