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Verksamhetsberättelse för 2020 
 
Året 2020 har varit ett annorlunda år. I vintras var det knappt någon som visste vad Covid-19 var för 
något och när Coronapandemin slog till i mitten av mars var det ingen som trodde att det skulle få 
särskilt stora konsekvenser.  
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:  Maria Nordström 
Vice ordförande: Jörgen Lindqvist 
Sekreterare:  Ambulerande 
Skattmästare:  Charlotta Knutsson  
Övriga Ledamöter Emelita Persson 

Mikael Bolin 
Robert Johansson 
Niclas Geidvall  
Stig Holmquist 

   
Revisorer:  Gunnar Florberger och Elisabeth von Ahn  
Revisorsuppleanter:  Jan-Erik Hansson och Martin Johansson 
 
Valberedning: Gerhard Lilliestierna, Gunilla Hellsten Boman och Ronny Hjalmarsson 
 
Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vise ordförande och skattmästare. 
 
Klubben hade 304 medlemmar den 31 december 2020, vilket är sex 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. De olika kommittéerna har hållit 
sammanträden i erforderlig omfattning. 
 
Niclas Geidvall och Niklas Karlsson deltog på regionmöte förlagt vid Tallnäs kursgård utanför 
Skillingaryd i Småland.   
 
 
Utställning 
Klubbens utställningar i Fornbyn, Skara i juni och september brukar vara populära. I år fick vi ställa in 
båda dessa arrangemang orsakat av Coronapandemin. Inte heller någon ringträning har kunnat 
genomföras. Huvudansvarig för utställningarna har varit Mikael Bolin. Utställningskommittén har 
utgjorts av Mikael Bolin, Gunilla Hellsten Boman och Maria Nordström.   
 
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. 
  

http://www.skaraborgstaxklubb.se/


 
Viltspårverksamhet 
Klubben har under året genomfört rörligt- och ordinarie viltspårsprov i perioden 1 april – 30 
september 2020. 
 
Ordinarie viltspårsprov, tillika klubbmästerskapet för Skaraborgs Taxklubb, genomfördes 6 - 9 
augusti.  Sammanlagt 12 taxar kom till start. Klubbmästare blev tiken Klevhults Nyx SE46611/2018 
med sin ägare Stig Holmquist, Lidköping. Klevhults Nyx kvalificerade sig därmed till SM 2021.  
Huvudansvarig provledare har varit Stig Holmqvist.  
 
Årets SM i viltspår blev inställt på grund av pandemin. Där skulle Aftonskallets Ebbot SE40732/2018 
med sin ägare Stig Meijner ha representerat Skaraborg.   
 
Det rörliga viltspårprovet anordnades under tiden 1 april-31 december. Det är extra glädjande att 
proven samlade 171 startande hundar, varav 43 stycken var taxar. Huvudansvarig för dessa prov har 
varit Stig Holmqvist.  
 
En viltspårskurs genomfördes under året under ledning av Sven-Åke Persson och Emelita Persson.  
 
Viltspårskommittén har utgjorts av Mikael Bolin, Liliann Ljungqvist och Stig Holmqvist, 
sammankallande. 
 
 
Drevprovsverksamhet 
2020 års SM i drev skulle arrangerats av Skaraborgs Taxklubb. Men pandemin satte stopp för detta 
arrangemang. Klubbens representant skulle ha varit Ubsola Doda SE 37051/2017 med sin ägare 
Maria Nordström.  
 
Vidare fick klubben i år ännu en gång dispens för att släppa tax i utbildningssyfte för våra 
drevprovsdomare. Detta skedde 26 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.  
 
Klubben har under 2020 utexaminerat tre drevprovsdomare; Erik Wilsson, David Andreae och Rickard 
Holst.   
 
En kurs i jakthundslydnad genomfördes hösten 2020. Den var förlagd vid Kjells Vapen i Götene. 
Kursledare var Maria Nordström. Sammanlagt sju taxar och en jack russel deltog med sina ägare.  
 
Klubben har under året genomfört ordinarie drevprov och drevprov (särskilt/rörligt). Det ordinarie 
drevprovet genomfördes den 15 - 19 november. Det var 20 taxar anmälda och 18 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 16 stycken 1:a pris, ett 2:a pris 
och ett 3:e pris. Huvudansvarig för ordinarie drevprovet har varit Robert Johansson. 
 
På det ordinarie drevprovet i januari 2020 startade 22 taxar. Det delades ut sexton 1:a pris, ett 2:a 
pris, ett 3:e pris och tre nollor, en hund ströks. Högst poäng fick Klavreskogens Frazze med 53 
egenskapspoäng och D-cert och ett första pris på rådjur. 
 
Drevproven mellan 1 oktober och 31 december samlade 23 taxar med sammanlagt 29 starter. Här 
delades det ut 21 1:a pris, fyra 2:a pris och ett 3:e pris samt tre nollor. Här blev Ubsola Finlandia 



bästa hund med 1.a hjort 53 ep och D-Cert. Ägaren till denna strävhårstik heter Robert Johansson, 
Mariestad. Totalt samlade 2020 års drevprov 83 startande hundar. Det är en ökning med 21 hundar 
jämfört med året innan. Huvudansvarig för drevproven har varit Martin Johansson. 
 
Den årliga Gränskampen, en drevprovskamp mellan Norge och Sverige blev i år inställd då pandemin 
satte stopp för det.    
 
Drevprovskommittén har utgjorts av sammankallande Robert Johansson, Maria Nordström, Gerhard 
Lilliestierna, Niclas Geidvall och Hans Lövberg. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har pandemin satt sordin på verksamheten i Skaraborgs inga taxar kunde starta 
på någon utställning då det inte var möjligt att genomföra ett sådant arrangemang.  Det kom 83 taxar 
till start på våra drevprov och 43 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 2020. 
 
 
 
Styrelsen för Skaraborgs Taxklubb 
Maria Nordström, ordförande 

 
 
 
 
 


