
DDK ÅRSBERÄTTELSE 2022.
Dalarnas Dreverklubb hade vid årsskiftet 228 medlemmar totalt. Av dessa var 24
familjemedlemmar, 5 ständiga medlemmar, 0 hedersmedlemmar och 2 utländska medlemmar.

DET HÄR HAR VI GJORT UNDER 2022
Styrelsen har haft sex (6) st protokollförda möten under året. Samtliga har genomförts i
Microsoft Teams.

Årsmötet hölls den 5 februari 2022. Årsmötet arrangerades i samverkan med Studiefrämjandet i
Falun och genomfördes som ett digitalt årsmöte i mötesverktyget ZOOM pga Covid..

Ingen prisutdelning genomfördes i samband med årsmötet.

27 april medverkade vi i Svenska Jägareförbundets Vargmanifestation på Stora Torget i Falun.

I maj genomfördes en viltspårskurs med åtta ekipage och efter kursen klarade sju stycken
Anlagsprovet.

27-29 maj medverkade vi på en Jaktmässa i Skog/Falun och helgen efter Svenska
Jägareförbundets mässa i Västmanland.

18 juni medverkade på den fysiska Dreverstämman i Uppsala.

9-10 juli höll vi den årliga Leksandsutställningen och 200 hundar startade under den helgen.

Jaktproven startade den 1 oktober och det har varit ett stort antal starter under detta år. Under
året startade 25 hundar på prov.

25 september genomfördes en drevprovsdomarutbildning i Laxsjön med 7 domare och 3
domaraspiranter/domarelever deltog i utbildningen.

Länskampen arrangerades i år av Dalarna 31 oktober och genomfördes i
Mora-Rämshyttan-Falun. Gävleborg vann detta år och knep de båda SM-platserna. Bästa hund
blev River Race Bira/Sten Norberg. Bästa Dalahund blev Städjans Gunnar/Andreas Thuresson.

Klubbkampen genomfördes 19-27 november och fem hundar startade. Bästa hund blev
Städjans Fixa/Ingrid Spånberg.

På Nationella Unghundsprovet startade fyra hundar i Dalarna.

Klubben har tillhandahållit möjligheten till mentorsamtal även under detta år. Fem personer har
nyttjat möjligheten att samtala med klubbens mentor. Alla dessa har varit förstagångsägare till
en drever och samtliga har varit ungdomar. Det känns bra att drevern har ett uppsving bland
unga jägare.

Tack för att ni medverkat i våra verksamheter och tack till alla funktionärer som gjort det möjligt

önskar styrelsen genom Ordförande Roger Svensson.




