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Verksamhetsberättelse Övre Norrlands Taxklubb 2014 

 
Styrelsen för Övre Norrlands Taxklubb (Öntk) avger härmed följande årsberättelse. 
 
Styrelsen har under det gångna året haft nio sammanträden. Kontakt har skett via e-post och telefon. 
Alla styrelsemöten under året har hållits via telefon. 
Kallelse till årsmöte har skett via post till klubbens samtliga medlemmar enligt 
medlemsförteckning per 2014‐12‐31, samt annonserats i Taxen nr 5 2014 och nr 1 2015. Kallelsen har 
varit tillgänglig på klubbens hemsida www.ontk.se. 
 

Medlemsantal 
Klubben hade vid årsskiftet 227 medlemmar, vilket innebär ökning med 10 medlemmar 
mot föregående år då antalet var 217. 
 
Under året upptäcktes att några av våra medlemmar som bor nära gränsen till Norra Taxklubben 
oavsiktligt och ovetandes blivit medlemmar i Norra Taxklubben istället för Övre Norrlands taxklubb 
(Öntk). Då styrelsen fick kännedom om detta kontaktades dessa medlemmar genom ett 
informationsbrev där de uppmanades att kontrollera vilket medlemskap de hade enligt eget 
önskemål. Anledningen att vi tog upp detta var att informera om betydelsen av att vara med i ”rätt” 
lokalföreing. En person som inte är medlem i vår lokalklubb vid prov och tävlingar i Öntks regi kan inte 
bli representant för Öntk vid t ex SM tävlingar och liknande om de har blivit uttagna till detta. Hunden 
kan inte heller erövra championatpokal eller vissa vandringspriser och personen har inte rösträtt på 
Öntk:s årsmöte. 
 
Vi vet inte vad detta fel beror på eller vart det har uppstått. Man kan själv ansöka om att få byta 
lokalklubb vilket skriftligen ska ske till Svenska Taxklubben (SvTK). Om det finns ytterligare någon 
medlem som upptäcker att Ni felaktigt har hamnat i Norra Taxklubben ber Er att kontakta Svenska 
Kennelklubben (SKK) och be dem ändra detta. Ni når dem på: Telefon 08-795 30 50 (måndag till 
fredag, 10.00–12.00 och 13.00–15.00) eller E-post: medlem@skk.se 
 
Svenska taxklubben har gått ut med information på sin hemsida då det upptäckts att medlemmar 
missat att betalat in sin medlemsavgift till Svenska Taxklubben. Information från SvTK:s hemsida: 
"SKK har hand om vårt medlemsregister. 
Sedan årsskiftet har Svenska Kennelklubben hand om Svenska Taxklubbens medlemsregister. Väldigt 
många medlemmar har missat när inbetalningskortet kommit med posten. De ser att avsändaren är 
SKK, vet med sig att man betalat årsavgiften till SKK och sedan kastat inbetalningskortet. Så var 
uppmärksam på Svenska Taxklubbens logotype som finns på medlemskortet inne i kuvertet. Vi vill 
behålla dig som medlem! Alla har också fått nya medlemsnummer i samband med att 
medlemshanteringen övertogs av SKK". 
 

Ekonomi 
Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till kassörens årsredovisning och 
revisionsberättelsen. 
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Styrelsens sammansättning 2014 
Ordförande: Ida Sörensen 
Vice ordförande: Rolf Libelius 
Sekreterare: Sofia Sundvall 
Kassör: Irene Sjöberg Norman 
Ledamöter: Åsa Nordström, Thomas Marklund, Hans Lindberg, Per Gustafsson, Christopher Wackfelt 
Revisor: Lars Zetterström, Sara Mattsson 
Valberedning: Michael Scott och Roger Edlund 
Webbmaster: Marie Palmqvist 
Utställnings ansvarig: Annika Lindberg och Christina Hedlund 
Avelsråd: Samtliga hårlag; taxklubben centrala avelsråd 
Valphänvisare: Taxklubbens centrala valphänvisare 
 

Officiella utställningar 
Utställning i Vännäs 
Lördagen den 14 juni hade ÖNTK utställning i Vännäs. Solen sken förvisso i Västerbotten men 
vindarna var inte så varma så här i början av sommaren. Men vad gör väl de, Övre Norrlands Taxklubb 
med sin nya utställningskommitté bjöd på en trevlig utställningsdag. Domare Elisabeth Rhodin dömde 
sammanlagt 40 st taxar. 
 
Best In Show i Vännäs blev SPÅRDAX ALL FOR LOVE e: SE UCH LIMORES US MARSHAL NO46872/ 
10 u: NORD U(V)CH SE VCH DK U(V)CH C.I.B C.I.E DK V-11 TAVLEFJÄRDENS DYBCZAKOVÁ 54856/ 
2008. Uppfödare & Ägare: Anna Kronman, Luleå 
 
BIS 2: QUICKMATCH POPPIGA JESSIE 
Uppfödare: Gunilla Fransson & Per Gustafsson, Umeå 
Ägare: Anders Iacobaeus, Umeå 
 
BIS 3: BUSSAHAGENS OPRAH WINFREY 
Uppfödare: Marie Jacobsson & Charlot Jacobsson, Skillingaryd 
Ägare: Kerstin Falk, Holmsund 
 
BIS 4: YXTANEJDENS LUNAYA 
Uppfödare & Ägare: Siw Lagerbäck & Martina Lagerbäck, Malmköping 
 
BIS Veteran 1: BUSSAHAGENS OPRAH WINFREY 
Uppfödare: Marie Jacobsson & Charlot Jacobsson, Skillingaryd 
Ägare: Kerstin Falk, Holmsund 
 
BIS Veteran 2: MOSSA 
Uppfödare: P-G Folkesson, Matnäset 
Äg: Åsa Thunberg, Mattmar 
 
BIS-Valp 1: KURT 
Uppfödare: Sören Fransson, Umeå 
Ägare: Anita Karlsson, Gräsmyr 
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BIS-Valp 2: VERA 
Uppfödare: Sören Fransson, Umeå 
Ägare: Gull-Marie & Sören Fransson, Umeå 
 
BIS –Valp 3: APRICOT-BRANDY 
Uppfödare & Ägare: Gunnar Svegbäck, Sävar 
 
Utställning i Piteå 
Utställningen på Fårön, Piteå söndagen den 6:e juli började med en grillkväll kvällen innan. Kvällen 
blev mycket trevlig, ca 35 personer kom och grillade och åt god mat tillsammans. Mycket tax-snack 
blev det! Vi hoppas och tror att grillkvällen var ett uppskattat arrangemang. Utställningsdagen flöt på 
bra, trots värmen. Domare Kjell Lindström hade hela 67 taxar att bedöma.  Grillmästare Niklas hade 
det ännu varmare än oss andra bakom grillen, där han levererade många goda hamburgare. 
 
Best in Show i Fårön, Piteå 6:e juli: Örnbergets Maxine SE13084/2013 
Uppf. Elisabeth & Jill Rhodin, Mariefred 
Äg. Lena Gunnebrink, Vindeln 
 
BIS 2: K'Ke Asterias Amore Syeira Lalette 
Uppf. Görel Hilborg Lövestad 
Äg. Christian Gabler & Görel Hillborg, Upplands Väsby 
 
BIS 3: Spårdax All for Love 
Uppf & Äg. Anna Kronman, Luleå 
 
BIS 4: Curlyco That Fox Open Locks 
Uppf. Sari Vottonen Vihti Finland 
Äg.Maisa Nurminen Oulu Finland 
 
BIS Veteran 1: Busshagens Oprah Winfrey 
Uppf. Marie Jacobsson & Charlott Jacobsson, Skillingaryd 
Äg. Kerstin Falk, Holmsund 
 
BIS Veteran 2: Hulrängen's Ricky Martin 
Uppf & Äg. Birgitta Åström Luleå 
 
BIS Veteran 3: Klockarbol's Falcon 
Uppf. Susanne Forslund & Mats Forslund Järlåsa 
Äg. Kerstin Sjöberg, Luleå 
 
BIS Valp 1: Tavlefjärdens Harald 
Uppf. Kerstin Falk, Holmsund 
Äg. Anna Kronman & Kerstin Falk 
 
BIS Valp 2: Örnbergets Qiri 
Uppf. Elisabeth & Jill Rhodin, Mariefred 
Äg. Christina Hedlund, Piteå 
 



 

Verksamhetsberättelse Öntk 2014   Sida 4 
 

BIS Valp 3: Guldrikets Ilmenite Solo 
Uppf. Agneta Forslund, Malå 
Äg. Camilla Stenberg, Malå 
 
BIS Valp 4: Taxcelent Didrika 
Uppf.Christian Gabler, Uplands Väsby 
Äg. Bertil Nordström, Älvsbyn 
 

Viltspår AC-län 
Under 2014 har 57 viltspårprov dömts i Västerbottens län. Av dessa var 14 prov anlagsklass, 43 prov 
öppenklass. De domare som har dömt i Västerbotten är Leif Roth (41 prov), Mats Bergström (6 prov), 
Hans Lindberg (5 prov), Thomas Marklund (3 prov), Per Hörstedt (1 prov) och Åsa Oscarsson (1 prov). 
Av 57 prov var 46 taxar, 11 övriga raser.  
Lena Gunnebrink, Per Gustafsson och Gunnar Svegbäck har tjänstgjort som domarelev/aspirant under 
året.   
 
Ordinarie viltspårprov i Gumboda 
Söndag 1:a juni hölls ordinarie viltspårprov i Gumboda. 12 hundar kom till start varav 9 taxar, två 
Welsh Springer Spaniel och en Engelsk Cocker Spaniel. Domare för dagen var Leif Roth, Hans Lindberg 
och Thomas Marklund. Dagen bjöd på behagligt väder och ganska kluriga spår efter nattens regn. 
 
Provets bästa hund blev strävhårstaxen Rebelqueens Per-Albin med ägaren Sara Bergström, 
Ånäset som fick ett 1:a pris med HP för domare Thomas Marklund. 
 
2:a bästa hund blev Maxa och Roger Edlund, 1:a pris. 3:e bästa hund blev Quickmatch Häftiga Holly 
och Per Gustafsson, 1:a pris. 
 
Vi gratulerar även Klanklidens Vilja som tog sitt tredje 1:a pris idag och är härmed Svenskt 
Viltspårchampion! Vi gratulerar alla till fina prestationer, och tack till alla som bidrog till att göra 
viltspårprovet till ett lyckat arrangemang! 
  
Vilspårskommittén AC-län 
Viltspårkommittén AC-län har 2014 bestått av Leif Roth. 
 

Viltspår BD-län 
Under viltspårprovs säsongen 140501-141131 har följande skett i BD-län. Ett ordinarie viltspårprov 
har skett i Altervattnet 140824 där deltog 6 hundar. Provbästa blev JÄGER äg. Magnus Bjuhr, Luleå 
Följande domare dömde och gick sina egna spår: 
Kurt Lundgren, Sara Bäckman & Anders Eriksson. 
 
Tiden 140501-141130 har BD-län dömt hundar av olika raser med totalt 126 registrerade starter. Av 
de som startat är det fördelat på följande sätt:  54 % taxar  46 % övriga raser. 
 
Alla domare som dömt för ÖNKT BD-län under verksamhets år 2014 är: 
Hans Lindberg 
Stig Eliasson 
Kurt Lundgren 
Sara Beckman 
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Ivan Johansson 
Erland Johansson 
Anders Eriksson 
 
Sammanfattning: 
En minskning på antalet startande har skett under detta verksamhetsår. Glädjande är att se en ökning 
av startande Taxar i % i jämförelse med övriga raser. En jämnare fördelning/spridning av starter (maj 
till november) är önskvärt då flera domare kan vara involverade i jakt under hösten.  Under nästa år 
planeras en förlängning av viltspårsprovsäsongen. 
 
Viltspårskommittén BD-län genom Anders Eriksson och Hans Lindberg 
 
Viltspårkommitten för BD län har 2014 bestått av följande personer: 
Anders Eriksson 
Hans Lindberg 
Stig Eliasson 
Kurt Lundgren 
 
Klubben har just nu fyra personer som utbildar sig till viltspårdomare;  Per Gustafsson, Gunnar 
Svegbäck, Lena Gunnebrink och Christopher Wackfelt. 
 

Drevprov 
Öntk har under 2014 haft ett ordinarie drevprov med nio anmälda hundar men endast 6 startande 
hundar, beroende på det miserabla vädret under provdagarna. Segrare blev Quickmatch 
Iögonfallande Inez med 46 poäng. 10 taxar, 3 korhår och 7 strävhår har startat på rörliga prov med 
varierande resultat. 
 
Under 2014 har tre hundar erövrat svenskt jaktchampionat, Hummelmoras Trosa, Quickmatch 
trixande Frilla och Quickmatch häftiga Holly. Quickmatch häftiga Holly har även erövrat finskt 
jaktchampionat. Quickmatch hurricane Holger och Nils Hörnfeldt representerade Öntk vid drevprovs-
SM med en hedrande 10-placering. Åke Karlsson och Thomas Eriksson deltog som domare. Under 
2014 har Roger Edlund blivit godkänd som drevprovsdommare. En träff med möjlighet att prova på 
grytverksamheten genomfördes i Fällfors under juni. 
Kommittén har träffats vid 4 tillfällen samt två telefonmöten. 
 
Gryt- & Drevprovskommitté har 2014 bestått av följande personer: 
Norrbotten: Stefan Hylander och Christopher Wackfelt 
Norra Västerbotten: Roger Edlund 
Södra Västerbotten: Gunnar Svegbäck, Per Gustafsson, Ida Sörensen och Rolf Libelius 
 

Grytprov 
Grytprov har ej arrangerats av klubben men samarbete finns med Övre Norrlands 
Grythundsklubb (ÖNGK). 
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SM i viltspår 
Öntk:s representant på viltspår SM, Annika Lindberg, beskriver sina erfarenheter från SM 2014. 
”Den 21 augusti påbörjade vi resan ner mot viltspår-SM som skulle gå av stapeln i Gimo den 24:e. Vi 
passade på att åka lite tidigare för att hinna med några besök på vägen. Tyvärr blev det inte ordinarie 
representanten som fick gå spåret eftersom vi fått en skada på K´Ke Asterias Lilla Gottur, dvs Gotte. 
Reserven var lottad till Bikarol´s Glorious Kails fördel så därför blev det med han som jag skulle gå 
provet, då ägaren själv (Amanda) inte hade möjlighet att åka. 
 
Vi kom fram till Gimo strax efter att domarna åkt ut för att lägga spåren. Det kom världens skyfall 
precis när dom åkt så det innebar att vissa domare blev väldigt blöta och en del hade inte hunnit ur 
bilen så dom inväntade bättre väder. Efter installationen så återsamlades vi och alla hundar som 
skulle gå presenterades och spåren lottades ut. På kvällen samlades vi och intog en 3-rätters middag. 
Det var mycket gott och väldigt trevligt att träffa alla representanter. Tänk så imponerande, en 14-års 
tax deltog för nionde gången! Husse sa att detta var sista gången. Den taxen representerade Gotland. 
 
Vi åkte ut mot spåren redan 7,45. Norra Taxklubbens representant och vi hade lottats till samma 
domare men vi hade spår 2 så vi fick vänta tills Maria Alm från Sundsvall gått färdigt sitt spår med sin 
fina tax. Sen var det då vår tur. Kail startade väldigt försiktigt och sakta och det visade sig att han inte 
riktigt hade sin bästa dag. Han klarade spåret utan återkallning eller långa tappt men klockan gick 
alldeles för fort. Det var ganska så många som hade det problemet denna dag. Hans placering blev till 
slut 18 av 21 och han fick 44 poäng. Vinnare för dagen blev reserven för Östergötlands Taxklubb, som 
vann med 61 poäng och HP. Poängen varierade från 11-61 poäng. 
 
Det var en mycket trevlig tillställning och hela arrangemanget flöt på väldigt bra. Jag kan 
rekommendera alla att gå många viltspårprov och framför allt de ordinarie proven och försöka bli 
uttagen att vara med på ett SM. Det är riktigt kul att få träffa andra från hela Sverige. 
 
Vi började vår resa hemåt efter prisutdelningen och kunde konstatera att en viltspår-helg i Gimo kan 
gå väldigt fort när man har trevligt”. 
 

SM i drev 
Öntks representant på Drev-SM 2014 var 
Ordinarie: Quickmatch Hurricane Holger Ägare: Nils Hörnfeldt 
Reserv: Skogsletta's FD Dolly, Ägare: Leif Pettersson, 
 
Måndagen den 3:e november gick årets upplaga av drev-SM för tax av stapeln. Smålands Taxklubb 
höll i trådarna på ett mycket förtjänstfullt sätt. Övre Norrlands representant, Quickmatch Hurricane 
Holger med ägaren Nisse Hörnfeldt åkte ner under lördagen. Med i bilen fanns även domarna Åke 
Karlsson och Thomas Eriksson för att bidra med domar-styrka från Övre Norrland. 
 
Förutsättningarna i Småland visade sig vara knepiga, och många hundar hade problem under dagen. 
Holger gjorde under sin provtid (4 timmar) tre prisvärda drev på rådjur, varav det längsta varade över 
60 minuter. Prestationen gav ett 1:a pris på rådjur och 44 egenskapspoäng, vilket räckte till en mycket 
hedervärd 10:e plats, av 21 startande. Bra jobbat i Småland Holger & Nisse, och grattis till 10:e 
platsen! 
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Övriga aktiviteter 
Utemässan i Lycksele 
30-31:a maj gick Utemässan i Lycksele av stapeln på Gammplatsen i Lycksele. Detta var första året 
mässan arrangerades, och detta på ett mycket bra och lovande sätt. Vi hoppas att denna mässa 
återkommer nästa år igen, och även åren framöver! Svenska Taxklubben fanns representerade på 
mässans Hundtorg i form av Övre Norrlands Taxklubb. Stort tack till alla som engagerade sig ideellt i 
vår medverkan på denna mässa! Vi som hjälpte till blev sponsrade av Jobline och MUSH med röda 
klubbjackor som tack för vårt engagemang. Vi anordnade även en tax-frågesport, där vinnaren vann 
en jaktdag med tax. Ett uppskattat pris hoppas vi, som kommer att verkställas under oktober månad! 

 
Taxens Dag 
ÖNTK anordnade Taxens Dag söndagen 29:e juni, där syftet var att visa upp taxens mångsidighet och 
väcka intresse för taxens olika grenar; grytjakt, drevjakt, viltspår och utställning. Taxens dag hölls vid 
konstgrytet som förfogas av Övre Norrlands grythundsklubb och vi hade förmånen att få en utförlig 
information och guidning av Peter Wikström, Öngk. Grytträningen blev så populär att tiden knappt 
räckte till de övriga grenarna men Christopher Wackfelt berättade om drevprov och jakt samt kort om 
viltspår och eftersök. Han visade även utrustning som används vid jakt och eftersök. Sofia Sundvall 
och Ida Sörensen pratade kort om utställningar. 
 
Under dagen uppskattades att det kom ett 30 tal besökare med och utan hundar. Öntk bjöd på fika 
och ordnade med hamburgare till försäljning. Trots att Taxens dag låg i anslutning till många andra 
stora hundaktiviteter i Norrbotten så fick vi ett större deltagarantal än vi hade förväntat oss och 
önskemål kom om att göra om detta nästa år. Vi vill tacka alla deltagare och besökare för en mycket 
lyckad och uppskattad dag! 
 

Trimkurs för strävhårstaxar 
Gunnar Svegbäck tog initiativ till att anordna en trimkurs i Umeå med Doreén Andersson som visar 
hur du trimmar din tax. Kursen blev snabbt fullbokad och tankar finns på att anordna en ny sådan 
kurs. 

 
Utställningsträning 
Inför utställningen i Vännäs på försommaren hölls utställningsträning vid ett antal tillfällen i 
Umeå. Initiativtagare till detta var Gun-Mari Fransson och vi höll även till hemma hos 
Gun-Mari och Sören i Sörfors utanför Umeå. Arrangemanget blev en succé med deltagarantal 
på upp emot 20 taxar. Gunilla Fransson från Quickmatch Kennel bistod med tips och råd på 
hur man bäst bör visa sin hund i utställningsringen. 
 

Facebookgrupp 
År 2012 startades en sluten facebookgrupp för medlemmar i Övre Norrlands taxklubb. 
Alla medlemmar som har facebook kan ansöka om att få gå med i gruppen, där Ni medlemmar kan 
lägga upp bilder, diskutera och informera varandra om olika aktiviteter, föreslå samlingar och träffar 
för de som är intresserade. 
 
Facebookgruppen är till för medlemmarna och de flesta aktiviteter som ordnas via facebookgruppen 
är det medlemmarna själva som håller i. Gruppens syfte är att sammanföra medlemmar via ett forum 
där man når andra taxägare. Gruppen är uppe i drygt 200 medlemmar. Styrelsen försöker nå ut till så 
många medlemmar som möjligt genom de kanaler som idag används mest och information från 
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styrelsen går även ut på Facebookgruppen. Alla information och aktiviteter som anordnas från 
styrelsen går även ut via hemsidan och för de som anmält sig till medlemsmejlen går ett utskick ut. 
 
Rapport från Avelskonferensen i Flen som arrangerades av SvTK 
Gunnar Svegbäck var nere på Svenska Taxklubbens Avelskonferens i Flen i april. Gunnar informerar att 
på lördagen började konferensen med en presentation av deltagarna. Alla klubbar utom Norra 
taxklubben fanns representerade. 
 
Första passet handlade om hundens näringsbehov utifrån ålder och aktivitetsnivå. Föredragare var 
representant från fodermärket Eukanuba. 
 
Nästa pass stod SKK:s jurist för. Denne talade om bland annat rättsfrågor, juridisk rådgivning, 
köplagen, konsumentköplagen, avtalslagen, muntliga och skriftliga avtal. Från Skks sida uppmanar 
man att försöka hålla sig till skriftliga avtal som är lättare att tolka. De talade även om 
djurskyddslagen, tillsynslagen, strikt hundägaransvar om skador som hundar kan orsaka på andra 
hundar och människor. En bra hemförsäkring täcker utifrån ansvarsbiten kostnader i den delen. SKK 
har också egenkontroll av de hälsoprogram som finns. När det gäller köpeavtal, parningsavtal, 
låneavtal, bibehållen avelsrätt så har det kommit några nyheter. Det finns nya blanketter att hämta på 
SKK:s hemsida för att sälja eller köpa valp. Friskintyg på valpar gäller endast i 7 dagar. Har valpen 
synliga fel, t ex navelbråck, ska säljaren informera om detta vid leverans av valp. Reklamationstiden 
gäller upp till 3 år från köpet. Handpenning får tas ut med max 15% av köpesumman och ska framgå 
när köpeavtal undertecknas, innan man levererar hunden. Vid delägaravtal ska det tydligt framgå vad 
som gäller, vem som har rätt till parning av första kullen, andra kullen och så vidare. Det ska även 
framgå hur ska man använda hunden. 
 
Agria höll en information om hur veterinärvården för smådjuren ser ut i Sverige idag. Det uppstod 
diskussioner i detta ämne om försäkringsbolagens ansvar och skyldigheter. 
 
På eftermiddagen diskuterades hur drev-SM ska se ut framöver. Gunnar deltog i en diskussionsgrupp 
gällande drevproven. Drev-SM har varit svårt att arrangera utifrån kostnaden för den lokalförening 
som ska anordna det. Lokalklubbarna hade skickat in skrivelser med förslag på hur drev-SM och 
uttagningen till drev-SM skulle kunna arrangeras. Under mötet framkom ett nytt förslag som inte 
diskuterats tidigare. Diskussionsgruppen enades om att det var det bästa förslaget att gå vidare med. 
Uttagningen ska grunda sig på de fyra senaste drevproven som hunden har gjort. Minst två av de fyra 
drevproven ska vara gjorda året innan SM-uttagningen gäller. Övriga kan vara gjorda vid tidigare 
tillfällen. Av de fyra senaste proven får ett prov borträknas (man har alltså möjlighet att misslyckas 
med ett av sina fyra prov). Minst ett av de fyra proven måste vara ordinarie drevprov. Den hund som 
har de högsta poängen på sina tre prov som medräknas, blir lokalklubbens representant till SM. 
 
När alla representanterna från alla lokalklubbar är klara, väljs de 10 som har högst poäng till att gå 
drev-SM. Övriga blir reserver i fallande ordning. Svenska Taxklubbens jaktprovskommitté fick i 
uppdrag att utarbeta och förfina förslaget till kommande Taxfullmäktige, för beslut där. 
 
Gunnar berättar även att Johan Axelsson höll en mycket bra föreläsning om olika bruksgrenar, 
grytinformation och regler. Gunnar föreslår att bjuda in Johan till en föreläsning i samband med ett 
årsmöte för att öka deltagarantalet. Det hölls även en föreläsning om Beteende och 
personlighetsbeskrivning på Taxar och hur vi kan marknadsföra taxar. Enligt registreringsutvecklingen 
har det varit en nedåtgående trend för registrering av taxar som börjar plana ut. Det finns olika sätt 
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att göra detta på bland annat att bjuda in sig till olika naturbruksskolor som attraherar blivande jägare 
och eventuellt nya valpköpare. 
 
Information hölls om Drevprov och antal startande hundar. Öntk ligger bra till, i mitten, trots att vi har 
kortare säsong än andra län. 2013 hade Öntk 21 startade taxar, Östsvenska tk hade 5 startande, 
Skaraborg Tk i topp med 61 startande hundar på drevprov. Skaraborg har även flest registrerade taxar. 
Värmland har många startande trots vargens närvaro. 
 
Ida frågade Gunnar om frågan om rygghälsa, diskbråcksrapportering och ryggröntgen kom upp på 
konferensen. Gunnar svarade att frågan inte kom upp till diskussion på konferensen, men att Agria 
meddelade att diskbråcken inte ökar enligt den statistik som finns, samt att diskbråcksfrekvensen är 
högre på de små taxarna och att jakt- varianterna har klarat sig bättre. 
 
Som information meddelar Gunnar att lokalföreningarna inte får ta in sponsorer som konkurrerar 
med SKK:s avtalade sponsorer Eukanuba och Royal Canin. 
 
Slutligen diskuterades att döpa om avelskonferensen till medlemskonferens då den riktar sig till alla 
medlemmar i föreningen. 
 

Utdelade Vandringspriser 2014 
ÖNTK’s vandringspris för Bästa Debutant på Drevprov 
Redovisas på Årsmötet 
 
ÖNTK:s VP till BIS 1 
 
Kennel Bothia´s VP till kanintax oavsett hårlag 
 
Dammlöt’s Rheas Minnespris 
Spårdax All For Fun 
Ägare Astrid Dabrunst, Öjebyn 
 
Tavlefjärdens Kennel VP 
Rebelqueen´s Per-Albin 
Ägare: Sara Bergström, Ånäset 
 
SVCH SU(V)CH Dothia´s CCII Tora´h Rödlögas minnespris 
 
 
Räbbåsens Tores minnespris till bästa korthårstax vid utställning 
Soft Color’s Beo of A-son 
Ägare: Erling Lundberg, Arvidsjaur 
 
Kennel Guldrikets VP till BIS-placerad långhårstax 
 
Karin o Torsten J Lunds VP 
 
Strävisarnas VP 
Quickmatch Häftiga Holly 
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Ägare: Gunilla Fransson, Umeå 
 
Maljenkos VP 
Quickmatch Poppiga Jessie 
Ägare Anders Lacobaeus, Umeå 
 
VP till utställningens vackraste veteran 
Bussahagens Oprah Winfrey 
Ägare Kersin Falk, Holmsund 
 
Almskogens Kennels Vandringspris 
Örnbergets Maxine 
Ägare Lena Gunnebrink, Vindeln 
 
ÖNTK's allroundpris "Norrtaxen" 
Presenteras på årsemötet 
 
Bästa Debutant på Grytprov 
Presenteras på årsmötet. 
 

Nya Champions År 2014 
SE J(d) CH Hummelmorans Trosa 
Ägare: Gunnar Svegbäck 
 
SE VCH SE U(v)CH Nallebackens Qummin 
Ägare: Marie-Louice Lundgren 
 
SE VCH SE U(v)CH Nallebackens Qharma 
Ägare: Jane Djerf och Marie-Louice Lundgren 
 
SE VCH, SE UCH Quickmatch Härliga Herrman 
Ägare: Kerstin och Mikael Bergbom, Luleå 
 
SE UCH SE J(d)CH, FI J(d)CH, SE VCH, FI VCH Quickmatch Häftiga Holly 
Ägare: Per Gustafsson och Gunilla Fransson, Umeå 
 
SE VCH Klanklidens Vilja 
Ägare: Roger Edlund 
 
FI KVA-M, KVA-L, JVA, KVA-A, KVA-J, SE VCH Joutilaan Syke 
Ägare: Kari Airiainen, Ylitornio, Finland 
 
SE VCH Quickmatch Positiva Jizza 
Ägare: Lilian Westerlund, Skellefteå 
 
FI BCH-D Deermossens Bamse 
Ägare: Hans Wickman, Övermark, Finland 
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FI BCH-D NO BCH-D Deermossens Dynamite 
Ägare: Hans Wickman, Övermark, Finland 
 
FI BCH-D NO BCH-D Felicia 
Ägare: Hans Wickman, Övermark, Finland 
 
SE VCH Örnbergets Maxine 
Ägare: Lena Gunnebrink 
 
SE VCH NORD U(v)CH FI UCH Tavlefjärdens Fanny The Future 
Ägare: Anna Kronman & Kerstin Falk 
 
SE VCH SE U(v)CH Skogsråa's Hanna 
Ägare: Bertil Nordström 
 
SE VCH Åbogårdens Lincoln 
Ägare Bertil Karlsson, Skellefteå 
 
SE VCH Iskas Song For Love 
Ägare: Stefan & Gun-Gerd Viktorsson, Röbäck 
 
SE VCH & FI VCH Chesthill's Korona 
Ägare: Elina Niiranen, Kontioniemi Finland 
 
SE VCH SE U(v)CH Nallebacken's Qrut 
Ägare: Pär Sundberg, Piteå 
 
SE UCH Amazing 
Ägare: Nina Ågren, Norsjö 
 
SE VCH Viltgläntans Bäcky 
Ägare: Liselotte Olofsson, Åsele 
 
SE VCH Ophera's Estelle 
Ägare: Gun Mari Fransson 
 
SE VCH Ophera's Dazzy Dream Girl 
Gun Mari Fransson 
 

Utdelade priser av Svenska Taxklubben 
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Slutord 
Styrelsen vill tacka medlemmar och arrangörer för det ideella arbetet som Ni lagt ner i 
klubben och vi hoppas att Ni och fler vill engagera sig i fortsättningen också. Utan Ert engagemang 
blir det inte några aktiviteter. I styrelsen arbetar vi för att hålla klubben aktiv och utöka antalet 
aktiviteter i den mår vi hinner och orkar. Vi ser gärna att medlemmar kommer med synpunkter och 
förslag till oss att jobba vidare med. Alla som kan och vill engagera sig i föreningen ska känna sig 
varmt välkomna att göra det. Nu tar vi nya tag inför 2015. 
 

 


