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Verksamhetsberättelse för 2021 
 
Året 2021 har varit ett annorlunda år. Vi har alla på olika sätt påverkats av coronapandemins framfart 
och i dess kölvatten, restriktioner. Skaraborgs Taxklubb har som alla andra föreningar varit tvungen 
att anpassa sig efter rådande omständigheter.  
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:  Maria Nordström 
Vice ordförande: Jörgen Lindqvist 
Sekreterare:  Elisabeth von Ahn, tillträdde (2021-06-12) 
Skattmästare:  Charlotta Knutsson  
Övriga Ledamöter Emelita Persson 

Mikael Bolin 
Robert Johansson 
Niclas Geidvall  
Stig Holmquist 

   
Revisorer:  Gunnar Florberger och Jan Erik Hansson 
Revisorsuppleanter:  Gunilla Hellsten och Martin Johansson 
 
Valberedning: Gerhard Lilliestierna, Gunilla Hellsten Boman och Hans Lövberg. 
 
Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vise ordförande och skattmästare. 
 
Klubben hade 308 medlemmar den 31 december 2021, vilket är fyra stycken fler än året innan.  
 
Medlemmarna har informerats om klubbens verksamhet genom hemsidan, 
www.skaraborgstaxklubb.se och klubbspalten i tidningen Taxen samt via klubbens Facebookgrupp. 
 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande 
styrelsmötet. De olika kommittéerna har hållit sammanträden i erforderlig omfattning. 
 
Niclas Geidvall, Robert Johansson, Niklas Karlsson och Maria Nordström deltog på taxfullmäktige som 
arrangerades i Örebro 28 augusti.    
 
 
Utställning 
Klubbens utställningar i Fornbyn, Skara i juni brukar vara populära. De ersattes av en 
exteriörbedömning vid Ekebergs gård i Tidaholm i juni. Det var 14 hundar anmälda. Domare var Bo 
Wallin. Ekebergs gård visade sig vara en bra plats att arrangera utställning på. Därför flyttades också 
höstutställningen dit då möjligheten att vara i ett välskött ridhus gör att arrangemanget inte blir 
påverkat av dåligt väder. Höstutställningen gick av stapeln 12 september. Domare var Bo Paulsson 
kort- och långhår medan Mikael Nilsson dömde strävhåren. Det var 79 hundar anmälda till 
utställningen. Inför höstutställningen hölls en ringträning den 26 augusti vid Kjells Vapen i Götene. 
Det var Ingvar Larsson och Maria Nordström som höll i det. Huvudansvarig för utställningarna har 
varit Mikael Bolin. Utställningskommittén har utgjorts av Mikael Bolin (sammankallande), Gunilla 
Hellsten Boman och Maria Nordström.   
 

http://www.skaraborgstaxklubb.se/


 
Grytverksamhet 
Såväl prov som träning har genomförts i konstgrytet i Axvall under året. För att kunna uppfylla 
gällande restriktioner var deltagarna tvungna att anmäla sig i förväg. Sedan fick endast sju hundar 
släppas in per timme. Grytverksamheten sköts av Västergötlands Grythundsklubb som också håller i 
provverksamheten. 
  
 
Viltspårverksamhet 
Klubben har under året genomfört rörligt- och ordinarie viltspårsprov i perioden 1 april – 30 
september 2021. 
 
Ordinarie viltspårsprov, tillika klubbmästerskapet för Skaraborgs Taxklubb, genomfördes 5 - 8 
augusti.  Sammanlagt 12 taxar kom till start. Klubbmästare blev Toftekaeret’s Oda SE 
34743/2019 med sina ägare Barbro och Rolf Zetterberg, Falköping. Huvudansvarig provledare har 
varit Stig Holmqvist.  
 
Årets SM i viltspår arrangerades av Dalarnas Taxklubb. Representant från Skaraborg var tiken 
Klevhults Nyx med sin ägare Stig Holmquist.    
 
Det rörliga viltspårprovet anordnades under tiden 1 april-31 december. Det är glädjande att proven 
samlade 133 startande hundar, varav 34 stycken taxar. Huvudansvarig för dessa prov har varit Stig 
Holmqvist.  
 
Två viltspårgenomgångar genomfördes vid Kjells Vapen i Götene. De bestod av en genomgång av 
regelverk för viltspår samt att deltagarna fick testa att gå spår och de fick också lära sig att lägga spår. 
Dessa var ersättning för den årliga viltspårkursen som inte kunde genomföras pga. pandemin. Det var 
Rolf Magnusson, Stig Holmquist och Maria Nordström.  
 
Viltspårskommittén har utgjorts av Mikael Bolin, Lilliann Ljungqvist och Stig Holmqvist, 
sammankallande. 
 
 
Drevprovsverksamhet 
Skaraborgs Taxklubb stod för värdskapet när SM 2021 genomfördes. Klubben genomförde ett sk. 
”stor-SM” då kvalificerade hundar till 2020 års SM deltog tillsammans med de som kvalat till 
mästerskapet 2021. Sammanlagt deltog 21 hundar. Förläggning för mästerskapet var Knistad 
Herrgård utanför Skövde. Det var strävhårshanen Mariebergs Unik som segrade och tog hem SM-
titeln. Ägare till denna duktiga hane heter Helena Gustavsson, Nyhammar. Deltagande hundar från 
Skaraborg var Ubsola Doda SE 37051/2017 med sin ägare Maria Nordström och Stallstugans Lady SE 
46570/2014 med sin ägare Jörgen Lindquist. De på femte respektive 20 plats. Ansvarig för SM var 
Robert Johansson och ekonomin sköttes av Charlotta Knutsson.  
 
Klubben har under året genomfört ordinarie drevprov och drevprov (särskilt/rörligt). Det ordinarie 
drevprovet genomfördes den 21-24 november. Sammanlagt 27 hundar kom till start. Provets bästa 
hund, tillika klubbmästare blev Ubsola Doda med 1.a rå, 54 egenskapspoäng och D-Cert. Ägare är 
Maria Nordström, Götene. Sammanlagt delades det ut 21 stycken 1:a pris, ett 2:a pris och ett 3:e pris 
samt fyra nollor. Huvudansvarig för ordinarie drevprovet har varit Robert Johansson. 
 
Januariproven 2021 samlade nio taxar. Där blev bästa hund Trollkraft’s Igge med 1:a rå och 51 
egenskapspoäng. Ägare till denne duktige tax heter Jesper Lundquist, Norrtälje. Sammanlagt delades 
det ut sju första pris och två nollor.  



Drevproven mellan 1 oktober och 31 december samlade 11 taxar. Här tilldelades samtliga hundar ett 
1:a pris. Provets bästa hund blev stravhårshanen Ubsola Ernst med sin ägare Christian Hansen, Axvall. 
Han blev också bästa hund för de särskilda drevproven. Han kommer därmed att få representera 
Skaraborgs Taxklubb  när Gränskampen avgörs i Norge hösten 2022. Totalt samlade 2021 års 
drevprov 20 startande hundar. Det är en minskning med 27 hundar jämfört med året innan. 
Huvudansvarig för drevproven har varit Martin Johansson. 
 
Vidare fick klubben i år ännu en gång dispens för att släppa tax i utbildningssyfte för våra 
drevprovsdomare. Detta skedde 25 september på Österängs egendom. Där delades domarna in i tre 
grupper och tre hundar släpptes samtidigt. Efter två timmar i skogen samlades alla för genomgång 
och diskussion. Tanken bak att samla klubbens domare är att skapa en samsyn kring hur man ska 
döma på drevprov.  
 
Drevprovskommittén arrangerade en drevprovskväll den 12 september. Där fick deltagarna lära sig 
hur ett drevprov går till och vad som ska till för att lyckas med provet.   
 
En kurs i jakthundslydnad genomfördes hösten 2021. Den var förlagd vid Kjells Vapen i Götene. 
Kursledare var Maria Nordström. Sammanlagt 10 taxar deltog med sina ägare.  
 
Drevprovskommittén har utgjorts av sammankallande Robert Johansson, Martin Johansson, Maria 
Nordström, Hans Lövberg, Niclas Geidvall (sammankallande).  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har pandemin ännu ett år satt sordin på verksamheten i Skaraborg. Trots det har 
flera arrangemang och kurser kunnat genomföras. Det finns ett stort intresse för att meritera sina 
taxar inom de olika disciplinerna. Sammanlagt 93 taxar var anmälda till utställningarna. Det kom 47 
taxar till start på våra drevprov och 34 taxar på våra viltspårsprov. Ekonomiskt hade klubben ett saldo 
på drygt 59 948 kr på kontot.  
 
Skaraborgs Taxklubb tackar alla funktionärer och medlemmar som ställt upp och arbetat för klubben 
under 2021. 
 
 
 
Styrelsen för Skaraborgs Taxklubb 
Maria Nordström, ordförande 

 
 
 
 
 


