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Verksamhetsberättelse för 2022 
 
Året 2022 har varit ett aktivt taxår för Skaraborgs Taxklubb. Efter att restriktionerna släpptes i 
förhållande till pandemin kunde vi äntligen börja träffas igen. Det var efterlängtat! Klubben hade 321 
medlemmar den 31 december 2022, vilket är 17 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 följande sammansättning: 
Ordförande:  Maria Nordström 
Vice ordförande: Niclas Geidvall 
Sekreterare:  Elisabeth von Ahn 
Skattmästare:  Charlotta Knutsson  
Övriga Ledamöter Emelita Persson (hemsida) 

Mikael Bolin 
Robert Johansson 
Jörgen Lindquist  
Stig Holmquist 

   
Revisorer:  Gunnar Florberger och Jan Erik Hansson 
Revisorssuppleanter:  Gunilla Hellsten Boman och Martin Johansson 
 
Valberedning: Gerhard Lilliestierna, Gunilla Hellsten Boman och Hans Lövberg. 
Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vise ordförande och skattmästare. 
 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. De olika kommittéerna har hållit 
sammanträden i erforderlig omfattning. 
 
Niclas Geidvall, Robert Johansson, Stig Holmquist, Maria Nordström samt Rolf Magnusson deltog på 
regionmötet som Skaraborgs Taxklubb arrangerade den 28 augusti vid Löfwings Ateljé och konstkafé 
i Broddetorp.     
 
Tack:  
Skaraborgs Taxklubb vill tacka alla domare och funktionärer som bidragit till verksamhetsåret 2022. 
Utan ert ideella arbete skulle vi inte ha någon klubbverksamhet. 
 
Utställning 
Klubbens utställningar i Fornbyn, Skara är nu permanent flyttade till Ekebergs Gård i Tidaholm. 
Klubben har förmånen att vara i ett välskött ridhus med ett trevligt värdskap. Där finns gott om 
parkeringsplatser, servering med god fika samt toaletter. För klubbens del blir själva 
arrangemangsbiten väldigt mycket enklare nu. Huvudansvarig för utställningarna har Mikael Bolin 
varit. Utställningskommittén har utgjorts av Mikael Bolin (sammankallande), Gunilla Hellsten Boman 
och Maria Nordström.   
 
Inför sommarutställningen arrangerades ringträning i maj vid Kjells Vapen i Götene. Det var Mikael 
Bolin, Emelita Persson och Maria Nordström som höll i aktiviteten. Till sommarutställning den 11 juni 
visades sammanlagt 77 hundar. Gertrud Hagström dömde kort- och långhåriga taxar medan Siv 
Bengtsson dömde strävhåren. Höstutställningen gick av stapeln 18 september. Domare var Carina 
Olsson som dömde alla hundar. Sammanlagt deltog 79 hundar.  

http://www.skaraborgstaxklubb.se/


Grytverksamhet 
Såväl prov som träning har genomförts i konstgrytet i Axvall under året. Grytverksamheten sköts av 
Västergötlands Grythundsklubb som också håller i provverksamheten. 
  
Viltspårverksamhet 
Klubben har under året genomfört rörligt- och ordinarie viltspårprov i perioden 1 april – 30 
september 2022. Sammanlagt 149 hundar kom till start vilket är en ökning med 16 hundar jämfört 
med fjolårets säsong. Klubben genomförde 60 anlagsprov och 89 öppenklass prov, av dem 
godkändes 50 anlagsprov och 70 startande fick ett första pris i öppen klass. Det betyder att 83 
procent av anlagshundarna blev godkända och 79 procent av de som startade öppenklass fick ett 
första pris. Sammanlagt 65 taxar kom till start vilket är att betrakta som ett rekord! Det är 44 procent 
av det totala antalet hundar. Huvudansvarig för dessa prov har varit Stig Holmqvist.  
 
Ordinarie viltspårprov, tillika klubbmästerskapet för Skaraborgs Taxklubb, genomfördes 11–14 
augusti.  Sammanlagt 12 taxar kom till start. Klubbmästare blev DK BCH(S) NO BSCH SE U(V)CH 

SE VCH Toftekaeret’s Oda med sina ägare Barbro och Rolf Zetterberg, Falköping. Huvudansvarig 
provledare har varit Stig Holmqvist.  
 
SM i Viltspår 
Skaraborgs Taxklubb fick år 2022 en SM-vinnare när SM i viltspår arrangerades av Västsvenska 
Taxklubben. Representant från Skaraborg var tiken Toftekaeret’s. Oda som stod ensam kvar som 
vinnare i en mycket hård konkurrens. Att vinna ett SM är en stor prestation! Odas förare var husse 
Rolf Zetterberg.     
 
En viltspårkurs genomfördes våren 2022 i skogarna runt Götene. Sammanlagt sju elever med hundar 
deltog. Kursen bestod av fyra kurstillfällen och målet med utbildningen var att ekipagen efter 
avslutad kurs skulle vara redo att starta ett anlagsprov. Det var ambitiösa elever och idag är fem av 
hundarna som deltog, viltspårchampions. Det var Lilliann Ljungqvist och Maria Nordström som höll i 
viltspårkursen.  
 
Viltspårskommittén har utgjorts av Mikael Bolin, Lilliann Ljungqvist och Stig Holmqvist, 
sammankallande. Vidare har klubben fått en ny viltspårdomare, Jonas Svensson. Han har under de 
tre sista säsongerna gått sin utbildning.  
 
Drevprovsverksamhet 
Klubben har under året genomfört ordinarie drevprov och drevprov (särskilt/rörligt). Januariproven 
2022 samlade 14 taxar. Där blev bästa hund Allax Isa med 1: a pris på rå och 50 ep. Ägare till denna 
tik heter Alf Olsson, Henån. Sammanlagt delades det ut sju första pris och tre andra pris och tre 
tredje pris och en nolla.  Drevproven mellan 1 oktober och 31 december samlade 9 taxar och tio 
starter. Totalt samlade 2022 års drevprov 43 startande hundar. Huvudansvarig för drevproven har 
varit Martin Johansson. 
 
Det ordinarie drevprovet genomfördes den 13–17 november. Sammanlagt 19 hundar kom till start. 
Provets bästa hund blev SE J(D)CH Råbockmossens Ruffa med 1: a hjort och 54 egenskapspoäng, ep. 
Ägare till denna duktiga tik heter Claes Dahlberg, Varberg. Då han inte är medlem i Skaraborg blev 
tvåan, J Mariebergs Åskar, klubbmästare med sin ägare Ulrik Edlund, Nossebro. Mariebergs Åskar fick 
också han 1:a hjort och 52 ep. På tredje plats kom SE J(D)CH Ubsola Doda med 1.a rå, 52 ep. Ägare är 
Maria Nordström, Götene. Samtliga startande hundar fick 1:a pris. Huvudansvarig för ordinarie 
drevprovet har varit Robert Johansson.  
 
 
 



Drev-SM på Gotland 
Sammanlagt 12 hundar deltog när SM avgjordes den första måndagen i november i de gotländska 
skogarna. Årets startande var 12 taxar som bestod av åtta strävhår och fyra korthår. Det var sex 
hanar och sex tikar som deltog. Skaraborgs Taxklubbs representant var strävhårstiken SE J(D)CH 
Ubsola Doda. Hon kom på en hedrande femte plats och kämpade ihop 49 egenskapspoäng och ett 
första pris på hare med sin förare Maria Nordström, Götene. Segrade gjorde Rågläntans Z-a med ett 
första pris på rådjur med 54 ep. Ägare till denna duktiga hund heter Jörgen Samuelsson, Visby. På 
andra plats kom den västsvenska hunden Åsabackens Diesel som fick ihop ett första pris på rå med 
52 ep, ägare heter Michael Karlsson, Sjömarken. På tredje plats kom förra årets segrare Mariebergs 
Unik, med ägare Helena Gustavsson, Nyhammar.  
 
Gränskampen 
Skaraborgs Taxklubb representerades av strävhårshanen SE J(D)CH Ubsola Ernst med sin förare 
Christian Hansen, Axvall när Gränskampen avgjordes. Det är bästa hund på de särskilda proven under 
jaktsäsongen som får äran att delta. Det var den norska klubben Glåmdal Romerike stod som 
arrangör av tävlingen. Gränskampen är en landskamp mellan Sverige och Norge och hålls mellan 
klubbarna Follo-Östfold, Glåmdal-Romerike, Vestfold-Buskerud, Telemark och Aust-Agder i Norge och 
Bohuslän-Dals, Västsvenska, Värmland, Halland och Skaraborgs taxklubbar.  
 
Träff för drevprovsdomare 
I slutet av september arrangerades en domarträff vid Kjells Vapen i Götene för att gå igenom de nya 
drevprovsreglerna. Gerhard Lilliestierna gav domarkåren en gedigen föreläsning om de nya reglerna. 
Det blev en intressant dag med många konstruktiva inspel och diskussioner. Tanken med träffen var 
att skapa en samsyn i dömandet.  
 
Drevprovskommittén har utgjorts av sammankallande Niclas Geidvall, Martin Johansson, Robert 
Johansson, Maria Nordström och Hans Lövberg.  
 
Kurs i jakthundslydnad 
Två kurser i jakthundslydnad genomfördes våren 2022. Den var förlagd vid Kjells Vapen i Götene. 
Kursledare var Maria Nordström och Erik Wilsson. Sammanlagt 26 hundar deltog med sina ägare.  
 
Taxdag  
Efter tre års uppehåll, orsakat av pandemin, kunde Skaraborgs Taxklubb hälsa välkommen till Taxdag 
i början av september vid Kjells Vapen i Götene. Under mottot; ”Det finns en tax för alla”, fick 
besökarna prova på vattenviltapportering, testa grytgång och viltspår samt lära sig visa hund på 
utställning. Vidare hölls det föredrag om hur ett grytprov går till samt hur man jagar in sin hund och 
hur man lyckas på jaktprov.  
 
Sammanfattning 
Skaraborgs Taxklubb har haft ett aktivt taxår. Det finns ett stort intresse för att utbilda och meritera 
sina taxar inom de olika disciplinerna. Sammanlagt 156 taxar var anmälda till utställningarna. Det 
kom 43 taxar till start på våra drevprov och 65 taxar på våra viltspårprov. Ekonomiskt hade klubben 
ett saldo på drygt 62 500 kr på kontot den 31 december 2022.  
 
 
 
 
Styrelsen för Skaraborgs Taxklubb 
Maria Nordström, ordförande 


