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Observera! 

Medlemmar som önskar anmäla hundar till tävlan om 

poäng- och hederspriser skall skriftligen insända 

uppgifter om hundens namn och meriter till Sanna Lahenvirta, Sotingeplan 78, 

163 61 Spånga, eller via e-post lahenvirtasanna@gmail.com 

senast den 5 februari 2017. 

Kvalifikationsår 2016 (undantag för Jaktavelskedjan). 

 

  

mailto:lahenvirtasanna@gmail.com
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Kallelse 

 

Östsvenska Taxklubbens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte lördagen den 18 februari 

2017 klockan 15.00, i Gålö Jakt och Kursgård, Edholmens gård, Gålö. 

 

Dagordning 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Anmälan av styrelsen utsedd sekreterare för mötet 

3. Justering av röstlängden 

4. Val av ordförande för årsmötet 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

7. Fastställande av dagordning 

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Föredragning av revisionsberättelse 

10. Fastställande av resultat-och balansräkning 

11. Fråga om disposition av tillgängliga medel 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Val av ordförande för 2017 

14. Val av övriga styrelseledamöter för 2017-2018 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för år 2017 

16. Utseende av valberedning om tre personer, varav en sammankallande 

17. Motioner till ÖsvTk:s årsmöte 

18. Motioner till Taxfullmäktige 2017 

19. Redogörelse för 2017 års verksamhet 

20. Utnämnande av hedersmedlem 

21. Övriga frågor 

22. Utdelning av utmärkelsetecken och vandringspris 

23. Årsmötets avslutande 

 

 

Hjärtligt välkomna!    

 

 

Stockholm i januari 2017 

 

Styrelsen 
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 

 

Östsvenska Taxklubbens styrelse får härmed avge följande berättelse från klubbens 

verksamhet och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2016. 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Tommy Vestergren Ordförande  Vald för  2016 

 

Peter Ekelund Vice Ordförande ”        ” 2016 - 2017 

 

Anna Larsén  Sekreterare  ”        ” 2016 - 2017 

 

Lisa Ulltin  Skattmästare  ”        ” 2016 - 2017 

 

Sanna Lahenvirta Ledamot  ”        ” 2016 - 2017 

 

Helen Eriksson Ledamot  ”        ” 2016 - 2017 

 

Helen Redving Ledamot  ”        ” 2016 - 2017 

 

Anders Sparring  Ledamot  ”        ” 2016 - 2017 

 

Anders Hansson Ledamot  ”        ” 2015 - 2016 

 

Göran Nilsson Ledamot  ”        ” 2015 - 2016 

 

Mia Nordgren Ledamot  ”        ” 2015 - 2016 

 

 

Klubbens har inte haft någon representant i Stockholms läns Jaktvårdsförening.  

 

Prisförvaltare inom klubben har varit Sanna Lahenvirta, Spånga. 

 

Utbildningsansvarig samt vapenansvarig inom klubben har varit Leif O. Rohlin, Ekerö. 

 

Inom styrelsen har utsetts ett arbetsutskott med beslutsrätt i mindre frågor i vilket Tommy 

Verstergren, Anna Larsén och Lisa Ulltin ingått. 

 

Revisorer under året har varit Margareta Nyström Paulin och Christina Trolle med Jan 

Sixtfors och Annika Lundin som suppleanter. 

 
Valberedningen har bestått av Leif O Rohlin (sammankallande), Håkan Sjöberg och Georgios 

Panagiotidis. 

 

Under verksamhetsåret 2016 har 10 protokollförda sammanträden hållits samt ett antal ej 

protokollförda kommittésammanträden. 
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Verksamheten under året   

Under 2016 har klubben arrangerat två utställningar, två ordinarie viltspårprov, ett rörligt 

viltspårprov under hela året, två ordinarie drevprov varav ett debutantprov, ett antal drevprov, 

en viltspårkurs om tre tillfällen, ”Taxens Dag”, ett ringträningstillfälle samt deltagit med 

monter på Stockholms Hundmässa 2016, Älvsjömässan. Vi har genomfört en drevinformation 

som bestått i en teoretisk och en praktisk del. 

Medlemsvärvning har skett genom bl.a. utdelning av folders samt genom klubbens hemsida. 

Information om klubbens aktiviteter har meddelats i tidningen Taxen, på klubbens Facebook-

grupp och på klubbens hemsida. 

 

Under 2016 har vi startat två tillfälliga kommittéer: En för att utreda möjligheterna till att 

hålla en större, inofficiell utställning och en för alternativa tävlings- och aktivitetsformer. 

Kommittén för alternativa tävlings och aktivitetsformer har som uppgift att fånga intresset hos 

dem som inte ställer ut, jagar eller går viltspårsprov med sin tax. En av aktiviteterna har varit 

hundpromenader där Östsvenska Taxklubben ställde upp med ett lag i Hundlöpet. Intresset för 

alternativa aktiviteter är så stort att vi beslutade att göra den kommittén permanent. 

Kommittén för inofficiell utställning har lagts på is tills vidare. 

 

Årets resultat visar ett överskott på 25 017 SEK. Den ekonomiska ställningen framgår av 

bifogad resultat- och balansräkning per den 31 december 2016 (bilaga 1). Styrelsen föreslår 

att balanserade medel föres i ny räkning. 

 

Vid 2016 års slut hade klubben 607 medlemmar. Medlemsantalet vid 2015 års slut var 593.  

 

Utställningar  

Vårutställningen ägde rum den 21 maj i Ulriksdals Slottspark. Domare var Kjell Lindström 

(Korthår & Strävhår) och Bo Paulsson (Långhår) Bo dömde även alla valpar.  

Till dagens BIS-hund utsågs Badamtam's Visages Janus, Uppfödare: Paulina Sjöholm, 

Siuntio, Finland. Ägare: Elina Muuri & Mikael Tikander, Pyhtää, Finland.  

Till dagens BIS-valp utsågs Bellomis Izy, ägare och uppfödare Susanne Segersten, 

Fjärdhundra. 

Dagens BIS-veteran blev Zelmaas Vittra, ägare och uppfödare Kerstin Norberg, Lidingö.  

 

Höstutställningen ägde rum den 27 augusti i Ulriksdals Slottspark. Domare var Charlotte 

Jacobsson förutom för valparna som dömdes av Christian Gabler.  

Till dagens BIS-hund utsågs Impuls Man In The Mirror, uppfödare och ägare Irene Monthan 

Andersson, Mariefred.  

BIS-valp blev Red Top’s Manic Monday, uppfödare och ägare Marina Nilsson, Vendelsö. 

Dagens BIS-veteran blev Bussahagens Opra Winfrey, uppfödare: Charlotte Jacobsson, ägare: 

Kerstin Falk, Holmsund.  
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Viltspårprov 

 

Ordinarie spårprov: 

 

Den 22-25 april ägde vårens ordinarie viltspårprov rum. Domarkollegium hölls onsdagen 27 

april. 25 hundar kom till start.  

15 taxar startade i öppen klass. Av dessa erhöll 9 st. första pris ( 1 HP ), 2 st. andra pris, 

1 st. tredje pris och 3 st. intet pris. 

Av 8 taxar som startade i anlagsklass blev 5 godkända. 

 

Provets bästa hund med 75 p. och HP blev SEVCH BOCKSKALLETS TANJA S48329/2004 

SNM Ägare Leif O Rohlin Ekerö. 

 

 

Höstens ordinarie  viltspårprov  anordnades den 16-19 september. Domarkollegium hölls 

onsdagen 21 september. 12 hundar kom till start.  

12 hundar startade i öppen klass. Av taxarna erhöll 5 st. första pris, 3 st. andra pris 

och 3 st. intet pris. 

 

Provets bästa hund med 75 p. blev SEVCH SEU(v)CH KLOCKARBOL´S QLARION 

S17221/2004 SNM Ägare Agneta Ståhle Älvsjö. 

 

  

Klubbens SM representant SEVCH PLAYADEL BERGS VIDSÖKANDE VIVECA 

SE53773/2011 SNM äg. Annika Lundin Farsta placerade sig som 5:a under SM. 

 

 

Rörliga spårproven: 

 

Klubbens rörliga viltspårprov genomfördes under 1 januari – 31 december. 

 

60 hundar startade under året. 

31 taxar startade i öppen klass. Av dessa erhöll 20 st första pris, 5 st andra pris, 

3 st tredje pris och 3 st intet pris. 

Av 9 startande taxar i anlagsklass blev 3 godkända. 

 

 

 

  

Grytprov 

Klubben har ingen grytverksamhet. 
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Drevprov 

 

Ordinarie drevprov: 

 

Årets ordinarie prov avhölls 16-18 november i Hölö-Tullgarns skogarna. 

Av 5 anmälda taxar kom 4 till start. 3 tilldelades första pris och 1 KEP. 

 

Provets medelpoäng blev 3,0. 

 

Provets bästa hund med 53 p. D-Cert blev MARIEBERGS RACER SE38599/2013 SNM 

Ägare Carl & Diana Söderberg Hölö. 

 

 

Debutantprovet för debutanter genomfördes fredagen den 2 december i Grödinge- 

Näslandet skogarna. 

3 hundar kom och 3 tilldelades första pris. 

 

Provets medelpoäng blev 3,0. 

 

Provets bästa hund med 53 p. D-Cert blev MARIEBERGS RYSTA SE38598/2013 SNM 

Ägare Peter Carlsson Österhaninge. 

 

  

Drev prov  

Fem starter har genomförts under året. 

4 st tilldelades första pris och 1 st tredje pris. 

 

Provets medelpoäng blev 2,6. 

 

Drev SM 

Östsvenska Taxklubbens representant Carl Söderberg vann den 7 november Drev-SM med 

hunden Mariebergs Vilda. De vann i stor konkurrans. Carl har - tillsammans med sina döttrar 

- lagt ned mycket tid på att träna Vilda och en annan av deras hundar, Racer. Något som vi nu 

ser gett utomordentliga resultat!! 

 

 

Klubbträffar  

 

Viltspårkurs 

Klubben har genomfört en viltspårkurs under våren 2016. Under kursen ventilerades principer 

för träning samt lämplig utrustning. Reglerna för viltspårprov genomgicks och delades ut. 

Praktiska övningar genomfördes den 12/3, 19/3 samt 2/4 på Ekerö.  

 

Taxens Dag 

Taxens dag arrangerades den 29:e maj på Lida friluftsområde, där det - förutom vackert väder 

- bjöds på både information om och träning av klubbens olika aktiviteter. Viltspårträning 

lockade ett stort antal intressenter, så även agility, balansboll, ringträningen och den 

inofficiella utställningen. där vår domare Sickan Beckman arbetade med stort tålamod och fin 

pedagogik. Vi säger stort grattis till de vinnande hundarna på Taxens dag den 29:e maj! 
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Ringträning 

Vårens ringträning ägde rum den 17 maj under ledning av Jannika Wallin. Inför 

höstutställningen var det Ulla Stålnacke Vestergren som ledde ringträningen den 22 augusti. 

 

Hundlöpet 

I september anordnades Hundlöpet. Ett tiotal taxar med deras mattar och hussar deltog i 

Östsvenska Taxklubbens lag. 

 

Utbildning. 
För utbildning till drevdomare har Lisa Ulltin, Tomas Pettersson och Anders Hansson  

kallats till elevtjänstgöring. 

Anders Hansson har påbörjat elevtjänst under året. 

 

Christian Gabler har auktoriserats som viltspårsdomare. 

 

Lisa Ulltin har påbörjat sin utbildning till viltspårsdomare. 

 

Drevdomarkonferensen bevistades av Göran Nilsson och Leif O Rohlin. 

 

Helen Eriksson och Christian Gabler har genomgått CUA-utbildning. 
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Styrelsen tackar 

 

Markägare och jakträttsinnehavare för upplåtelse av mark och vänligt tillmötesgående i 

samband med klubbens jaktprov samt för upplåtelse av mark och lokaler vid klubbens 

utställningar och övriga aktiviteter. 

 

Styrelsen vill även framföra ett varmt tack till givare av vandringspriser, hederspriser och 

gåvor i samband med utställningar och prov under året. 

 

Ett hjärtligt tack riktas även till de medlemmar som i samband med klubbens verksamhet visat 

aktivt intresse och därmed medverkat till att det gångna årets aktiviteter framgångsrikt har 

kunnat genomföras. 

 

Slutligen riktas ett stort tack till våra jaktprovsdomare och funktionärer som lägger ner 

mycket tid och arbete på att möjliggöra den viktigaste biten av klubbens arbete. 

 

Stockholm i januari 2017 

 

 

 

 

   

 Tommy Vestergren 

 

 

 

 

 

Peter Ekelund  Anna Larsén  Lisa Ulltin  

 

 

 

 

 

Sanna Lahenvirta Helen Eriksson  Helen Redving 

 

 

 

 

 

Anders Sparring Anders Hansson  Göran Nilsson 

 

 

 

 

 

Mia Nordgren 

 

(Det undertecknade dokumentet kommer finnas vid årsmötet) 
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Bilaga 1  
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Bilaga 2  

 

PRISTAGARE VID UTSTÄLLNINGAR OCH PROV 2016 (Samtliga titlar utlämnade) 

 

För BIR-vinnare vid årets utställningar hänvisas till hemsidan (www.ostsvtaxar.se) eller 

tidningen Taxen.  

 

Vinnare av vandringspriser vid utställningen i Ulriksdal den 21 maj 

 

Sjustjärnans valppris   Bellomis No Problemy (SN) 

     Äg. EvaLotta Lind 

 

 

Klystorps Vp – Dryckeshornet Taxcelent Fabiola (KD) 

   Äg. Helen Eriksson, Järfälla. 

 

   

Turck-Divas Mp   Zelmaas Vittra (SN) 

    Äg: Kerstin Norberg  

 

  

Rondodrevets Vp   Mariebergs Racer (SN) 

    Äg. Carl & Diana Söderberg 

 

   

Östsvenska Taxklubbens  BISVp Badamtam's Visages Janus (LN)

  Elina Muuri & Mikael Tikander 

 

   

IntUvCh  NordUvCh S VC  Canearisto Jerrylee-Lewis (KN) 

FINV-00  KBHV-01  SUkvCh  Äg: Björn Jahncke 

Lillsjöskogens My Fair Lady’s Vp  

 

  

SoSFUgCh Havreängens    Delades inte ut  

Cindys Mp    

   

  

Bellomis Kennels Vp    Kennel Bellomis  

    Äg. Susanne Segersten 

 

 

Vinnare av vandringspriser vid utställningen i Ulriksdal den 27 augusti 

 

Sjustjärnans Vp till Bis valp    Red Top`s Manic Monday (LN) 

    Äg: Marina Nilsson 

 

  

Kennel Cairtibs Vp   Lahenvirta's Aurora (LN) 

    Äg: Sanna Lahenvirta 

http://www.ostsvtaxar.se/
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Figaros Vp    Mariebergs Racer (SN)  

    Carl & Diana Söderberg 

 

 

Ursis Vp  Red Top´s Oops (LN) 

  Äg. Marina Nilsson 

 

 

Rondodrevets Vp  Mariebergs Racer (SN) 

  Carl & Diana Söderberg 

  

 

Viltspårspokalen Vp  Kalyanas Stairway To Heaven (LN) 

  Äg. Ulla Stålnacke Vestergren 

 

   

Int,SoNUvCh,S VCH Bothnia´ HPA   Bussahagens Oprah Winfrey (LK) 

Thilia Gorthons Mp  Äg. Kerstin Falk 

 

     

Jerrys och Joppes Vp  Impuls Man In The Mirror (KN) 

  Äg. Irene Monthan Andersson 

 

 

Sjustjärnans Vp  Kalyanas Stairway To Heaven (LN) 

  Äg. Ulla Stålnacke Vestergren 

 

 

Dualis Vp till BIS-hunden    Impuls Man In The Mirror (KN)

    Äg. Irene Monthan Andersson 

       

 
      

ORDINARIE viltspårsprovet den 22-25 april 

 

Klystorparnas Vp  BOCKSKALLETS TANJA S48329/2004 

Jägarhornet   Äg. Leif O Rohlin, Ekerö 

 

 

Spårbrädan Upp-  ALTIMA´S TUMMELISA  SE12146/2014 

lands Taxklubbs Vp  Äg. Anna Plym Forshell, Solna 

 

 

Ordinarie viltspårsprovet den 16-19 september 

 

Ursprungstaxen  KLOCKARBOL´S QLARION S17221/2004 

   Äg. Agneta Ståhle, Älvsjö 

 

Quias minnespris  Utdelades ej 
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Jan Åkerbergs Vp  Utdelades ej 

 

 

Marianne Herdenstams  KLOCKARBOL´S QLARION S17221/2004 

minnespris   Äg. Agneta Ståhle, Älvsjö 

 

 

Klubbmästare 2016 spår  

    

Zelmaas Jessies minne  BOCKSKALLETS TANJA S48329/2004 

till klubbmästaren  Äg. Leif O Rohlin, Ekerö 

Drevprovet den 16-18 november 

 

 

Måsebo Vp   MARIEBERGS RACER  SE38599/2013 

   Äg. Carl & Diana Söderberg, Hölö 

 

 

SJdCh Måsebo Jo-Jo`s Vp  MARIEBERGS RACER  SE38599/2013 

   Äg. Carl & Diana Söderberg, Hölö 

 

 

Östsvenska TK VP Drev  MARIEBERGS RACER  SE38599/2013 

   Äg. Carl & Diana Söderberg, Hölö 

 

 

Kungsörnens Vp  RONDODREVETS REA SE39514/2014 

   Äg. Carina Andersson, Grödinge 

 

 

Bockskallets Hartraj Vp  Utdelades ej 

 

 

 

Drevprovet för debutanter den 2 december 

 

 

Pilas och Onduris Debutant Vp MARIEBERGS RYSTA SE38598/2013 

   Äg. Peter Carlsson, Österhaninge 

 

 

Rondodrevets Debutant Vp MARIEBERGS RYSTA SE38598/2013 

   Äg. Peter Carlsson, Österhaninge 
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Poängpriser utdelade vid årsmötet 13 februari 2016 
 

Östsvenska Taxklubbens Poängpris Vp  Susanne Segersten, Fjärdhundra (88 p.)

  

 

Zelmaas Vp  Delades ej ut  

 

  

Svenska Taxklubbens Jubileumsgryta Vp Delades ej ut  

 

   

Pomparnas Vp Agneta Ståhle, Älvsjö med Taxchéris 

Belle (30 p.) 

 

Rondodrevets Vp  Carina Andersson, 

Grödinge (56 p.) 

 

   

Jaktavelskedjan Vp  Delades inte ut 

 

   

   

 

 

 

VANDRINGSPRISER VUNNA FÖR ALLTID 2016 

 

Inga vandringspriser vanns för alltid under 2016. 

 

 

NYUPPSATTA PRISER 

 

Testamente från Monica Carlerot 

Monica Carlerot avled under 2016. Hon testamenterade sina vandringspriser till Östsvenska 

Taxklubben med önskan om att de skulle fortsätta vandra. Styrelsen kommer instifta dessa 

priser till Monica Carlerots minne och i hennes anda. Statuter kommer tas fram under våren.  
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Bilaga 3 

 

Poängpriser att utdelas vid årsmötet, verksamhetsåret 2016 
 

Om särskiljning enligt statuter ej kan ske tilldelas hundarna varsin inteckning i priset. 

Innehav av priset lottas. 

 

1. Östsvenska Taxklubbens Poängpris 

 

Priset utdelas årligen vid Östsvenska Taxklubbens årsmöte till den uppfödare, som är medlem 

i ÖsvTK och som med en grupp om fem hundar kan tillgodoräkna sig högsta poäng enligt 

nedanstående tabell. Minst två av i gruppen ingående hundar skall ha erövrat poäng på såväl 

jaktprov som utställning. Endast meriter under kvalifikationsåret erövrade i Sverige får 

medräknas. Varje hund får tillgodoräknas en merit från vardera gruppen utställningar, drev-, 

gryt- och viltspår. 

Priset tillfaller för alltid den uppfödare, som erövrat detsamma minst fem gånger med minst 

femton olika hundar, som tillgodoräknats poäng. 

Priset är skänkt av Östsvenska Taxklubben och utdelas för första gången vid årsmötet 1998 

(kvalifikationsår 1997) i samband med klubbens 40-årsjubileum. 

Styrelsen för Östsvenska Taxklubben äger rätt att ändra statuterna om särskilda skäl 

föreligger. 

 

Poängtabell 

Utställning    Drevprov 
Certifikatkvalitet  10 poäng D-certifikat  10 poäng 

1:a pris i kvalitetsklass, placering i  1:a pris     8 poäng 

Chkl, placering i vetkl+hp    6 poäng 2:a pris    6 poäng 

2:a pris kvalitetsklass, placering i  3:e pris    4 poäng 

Vetkl     4 poäng 

3:e pris kvalitetsklass    1 poäng 

 

Grytprov    Viltspårprov 

Väl godkänt grytanlagsprov 10 poäng 1:a pris ökl, Hp     10 poäng 

Godkänt grytanlagsprov    8 poäng 1:a pris ökl    8 poäng 

Godkänt karaktärsprov    4 poäng 2:a pris ökl    6 poäng 

    3:e pris ökl    4 poäng 

    Gk anlagsklass   4 poäng 
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2. Statuter för Zelmaas Vandringspris 

 

Priset tilldelas årligen den avelstik, tillhörande medlem i Östsvenska Taxklubben, vars 

avkommor under kvalifikationsåret samlat ihop mest poäng på utställningar och jaktprov i 

Sverige. Tiken måste själv tidigare erövrat lägst 2:a pris i unghunds- eller öppen klass på 

utställning samt någon jaktmerit. Hon behöver dock inte längre vara i livet. 

 

Poängtabell 

Utställning    Drevprov 

Cert, ck  10 poäng  D-certifikat  10 poäng 

1:a pris i kvalitetsklass   6 poäng  1:a pris    8 poäng 

Placering i chkl   6 poäng  2:a pris    6 poäng 

Hp veteranklass   6 poäng  3:e pris    4 poäng 

Placering i veteranklass   4 poäng 

2:a pris i kvalitetsklass   4 poäng 

3:e pris i kvalitetsklass   1 poäng 

 

Grytprov    Viltspårprov 

Godkänt grytjaktprov 10 poäng  1:a pris ökl, Hp 10 poäng 

Väl godkänt grytanlags-   1:a pris ökl    8 poäng 

Prov  10 poäng  2:a pris ökl    6 poäng 

Godkänt grytanlagsprov   8 poäng  3:e pris ökl     4 poäng 

Godkänt apporteringsprov   4 poäng  Gk anlagsklass    4 poäng 

Godkänt karaktärsprov   3 poäng 

 

Endast en merit får medräknas inom varje grupp. Dessutom erhåller hund, som under 

kvalifikationsåret erövrat svenskt utställnings-, drev-, gryt- eller viltspårschampionat, 2 extra 

poäng, och hund, som blivit godkänd apportör gryt, erhåller 1 extra poäng. 

Vid lika poäng får respektive tik varsin inteckning. Priset tillfaller för alltid den hundägare 

inom Östsvenska Taxklubben, som erövrat detsamma med tre olika tikar. 

Klubbens medlemmar skall, i samband med att årsmöteshandlingarna sänds ut, erinras om 

statuterna och uppmanas att anmäla kandidater till priset, vilket utdelas vid årsmötet. 

Priset är skänkt av Kerstin Norberg, Zelmaas kennel, Stockholm, och uppsatt till tävlan med 

år 1998 som första kvalifikationsår. Donator har rätt att tävla om priset men ej erövra det för 

alltid. 
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3. Statuter för SvTK:s Jubileumsgryta Vandringspris 

 

Priset tilldelas årligen den uppfödare, medlem i Östsvenska Taxklubben, som under 

kvalifikationsåret på officiella utställningar och spårprov med en grupp om högst fem hundar 

förvärvat högsta poäng enligt nedanstående tabell. 

För att förvärva priset för alltid krävs fem inteckningar med grupper om högst fem hundar. I 

varje grupp skall ingå minst tre nya hundar. Minst tre i gruppen ingående hundar skall ha 

erövrat Svenskt viltspårschampionat.  

Priset är skänkt av Svenska Taxklubben till Östsvenska Taxklubbens 40-årsjubileum 1998, 

samma år som viltspårschampionatet infördes, och utdelas för första gången vid årsmötet 

1999, kvalifikationsår 1998. Styrelsen för Östsvenska Taxklubben äger rätt att ändra 

statuterna om särskilda skäl föreligger. 

 

Utställning    Viltspårprov 

Cert eller ck  6 poäng  1:a pris ökl, Hp 10 poäng 

1:a pris i kvalitetsklass 4 poäng  1:a pris ökl     8 poäng 

Placering i chkl 4 poäng  2:a pris ökl    6 poäng 

Hp veteranklass 4 poäng  3:e pris ökl    4 poäng 

2:a pris i kvalitetsklass 2 poäng  Gk anlagsklass   4 poäng 

Placering i veteranklass 2 poäng 

 

Hund, som under kvalifikationsåret erövrat SVCh, tillgodoräknas ytterligare 5 poäng. 

Hund, som under kvalifikationsåret erövrat SUvCh, tillgodoräknas ytterligare 2 poäng. 
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4. Statuter för Pomparnas Vp 

 

Priset utdelas årligen till den tax, tillhörande medlem i Östsvenska Taxklubben, som under 

kvalifikationsåret samlat ihop flest poäng på utställningar och jaktprov i Sverige. Poäng måste 

erhållas från utställning och minst två olika jaktprovsformer alternativt från tre starter på 

samma jaktprovsform (som jaktprov räknas drevprov, grytprov och viltspårprov) för att 

hunden skall vara kvalificerad att tävla. Jaktproven skall ha skett i Svenska Taxklubbens regi. 

Högst tio (10) meriter inom varje grupp som hunden erövrat under kvalifikationsåret får 

medräknas, dock endast en merit från varje start. 

 

Poängtabell 

Utställning    Viltspårprov 

BIR  14 poäng  1:a Hp ökl  14 poäng 

BIM  12 poäng  1:a ökl  10 poäng 

Ck  10 poäng  2:a ökl    6 poäng 

Hp    8 poäng  3:e ökl    4 poäng 

Placering chkl   6 poäng  Godkänt anlagsprov   3 poäng 

1:a kvalitetsklass   6 poäng 

2:a kvalitetsklass   4 poäng 

3:a kvalitetsklass   2 poäng 

 

Drevprov    Grytprov 

1:a pris   14 poäng  Godkänt grytjaktprov 14 poäng 

2:a pris  10 poäng  Väl godkänt grytanlags- 

3:e pris    7 poäng  prov  14 poäng 

    Godkänt grytanlagsprov 10 poäng 

    Godkänt apporteringsprov 3 poäng 

    Godkänt karaktärsprov   3 poäng 

 

Vid lika poäng får respektive hund var sin inteckning. Priset skall vandra i 15 år och tillfaller 

för alltid den hundägare, som erövrat flest inteckningar och som fortfarande är medlem i 

Östsvenska Taxklubben. Skulle flera hundägare ha samma antal inteckningar avgör den 

högsta totala poängsumman. 

Klubbens medlemmar skall, i samband med att årsmöteshandlingarna sänds ut, erinras om 

statuterna och uppmanas att anmäla sina hundar till tävlan om priset. Priset är skänkt av 

Ulrika Langenius, Stocksund, för uppmuntran till aktivitet med våra hundar, och uppsatt till 

tävlan med år 2002 som första kvalifikationsår att utdelas på årsmötet 2003. Donator äger rätt 

att tävla om priset. Priset får ej graveras, utan foto av respektive hund, som erhåller en 

inteckning, skall tillsammans med hundens titlar och namn sättas in i den till priset 

medföljande boken. 
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5. Rondodrevets Vp. 

 

Priset är uppsatt år 2009 av Carina Andersson, Rondodrevets kennel. Donatorn har med priset 

velat främja avel och uppfödning av skalldrivande strävhåriga taxar. Priset skall utdelas för 

första gången år 2010 (kvalifikationsår 2009). Det skall vandra i 11 år (2020=kvalifikationsår) 

för att utdelas sista gången vid årsmötet år 2021. Priset tillfaller för alltid den uppfödare, som 

– oavsett ordningsföljd- har högsta poängsumman. Priset förvaltas och utdelas av Östsvenska 

taxklubben på årsmötet. 

Priset skall utdelas till den uppfödare, vars grupp omfattar samtliga av vederbörande uppfödda 

strävhårstaxar, som under det sist förflutna kalenderåret(kvalifikationsåret) tilldelats pris på 

drevprov i Sverige, Norge, Danmark, Finland, eller Åland. Gruppen skall omfatta minst tre 

(3) taxar. Ingen i gruppen ingående tax får ha mindre än 2:a pris på officiell utställning. För 

var och en av de i gruppen ingående taxarna räknas endast en (1) merit och då den högsta, 

enligt följande poängskala, under kvalifikationsåret erövrade resultat: 

Förstapris på drevprov 8 poäng, andra pris 5 poäng, tredje pris 3 poäng. 

Tilläggspoäng: Jaktprovchampionat = 10 poäng, på officiell utställning erhåller första 

pris = 1 poäng, på officiell utställning erhållit CK = 2 poäng.  

Priset skall för året tilldelas den uppfödare som för sin grupp kan tillgodoräkna sig den 

högsta enligt ovan angivna grunder beräknade poängsumma. 

 

 

 

6. Jaktavelskedjan 

 

Priset är instiftat till Östsvenska Taxklubbens 25-årsjubileum och skänkt av Erik Karlsson, 

Olle Lundberg och Anders Ericsson. Den medlem, som önskar tävla om priset, hade att till 

styrelsen senast 31 december lämna uppgifter därom. Priset utdelas vid Östsvenska 

Taxklubbens årsmöte för verksamhetsåret 2016. Statuterna har publicerats på Svenska 

Taxklubbens och Östsvenska Taxklubbens hemsidor samt i tidningen Taxen nr 5-6, 2014. 

 

 

7. Särskilt Hp till nya Champions 

 

Medlemmar i Östsvenska Taxklubben, vars taxar under kalenderåret 2016 uppnått svenskt 

championat (SUCh, SJCh eller SVCh), erhåller efter anmälan därom enligt nedan ett särskilt 

hederspris, som kommer att delas ut vid årsmötet. 

 

 

Så här gör du för att anmäla din hund till Hp för nytt championat eller till tävlan om 

poängpris   

 

Medlemmar som önskar anmäla hundar till tävlan om ovanstående poäng- och hederspriser 

skall skriftligen insända uppgifter om hundens namn och meriter till Sanna Lahenvirta, 

Sotingeplan 78, 163 61 Spånga, eller via e-post lahenvirtasanna@gmail.com senast den 5 

februari 2017. Kvalifikationsår 2016 (undantag för Jaktavelskedjan). 

 

  

mailto:lahenvirtasanna@gmail.com
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Bilaga 4 

 

Program för 2017  
Utställning 

 14 maj Ulriksdals Slottspark, domare: Carina Olsson 

(Strävhår) och Siv Bengtsson (Kort- & långhår). 

Anmälan senast 20/4 (23:e om du e-postar). 

26 augusti Ulriksdals Slottspark, domare: Ej klart. 

 Anmälan senast 3/8. (6:e om du e-postar) 

 

Viltspårprov* 

Våren, datum ej klart Ordinarie prov (maximalt 30 deltagare) 

Hösten, datum ej klart Ordinarie Prov (maximalt 30 deltagare) 

 

1 januari - 31 december Rörligt prov, anlags- och öppen klass 

 

Drevprov** 

 1 oktober 2016 -  

 31 januari 2017 Drevprov 

 

Datum för ordinarie drevprov och debutantprov meddelas senare 

 

 

Klubbträffar 

Spårkurs Som tidigare en kurs på tre lördagar under våren. 

Datumen och plats kommer att annonseras på 

hemsidan. 

Anmälningsavgift 750 kr att inbetalas till klubbens 

pg 55 86 13-6.  

Anmälan till Anna Larsén på: 

anna.larsen181@gmail.com  

 

Taxens dag   Plats och datum kommer att presenteras på hemsidan. 

 

 Ringträning  Cirka en vecka före varje utställning. 

 

 Kurs i Nosework 2+9+16+23+30 maj. Kursen är kl. 19.00 – 21.00, 

 Nybörjarkurs  max 10 deltagare. Plats Hundhallen, G:a Nynäsvägen 

   3F, Haninge. Kostnad per deltagare 1800:-. 

 

Utöver det planeras en nybörjarkurs i Agility. Närmare information om den kommer snart på 

hemsidan. 

 

 

Med reservation för ändringar. 

 

* Uttagning till SM i viltspår 2017 Sker som följer: Dom sammanlagt fyra (4) bästa hundarna 

vid ord. höstprovet samt ord. vårprovet möts i ett rörligt prov efter sammanräkningen av 
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sagda prov. Den hund med bäst sammanlagt resultat på samtliga tre prov utses till att 

representera Östsvenska Taxklubben vid Spår SM 2017. Vid lika sammanlagd poäng efter 

dessa tre prov avgör placeringen i det tredje provet. 

 

** Uttagning till SM i drev görs enligt de nya reglerna för SM fastslagna av Svenska 

Taxklubbens huvudstyrelse (se Svenska Taxklubbens hemsida för ytterligare information).  

 

Ytterligare information om verksamheten samt ändringar av programmet inom Östsvenska 

Taxklubben lämnas fortlöpande i tidningen TAXEN samt på klubbens hemsida 

www.ostsvtaxar.se.

http://www.ostsvtaxar.se/
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     Ekerö 2016 12 05 

 

 

Av valberedningen föreslagna funktionärer vid årsmötet: 
 

Ordförande: Förslag kommer presenteras då årsmötet börjar. 

 

Av styrelsen anmäld sekreterare vid årsmötet:  

  

Sekreterare: Anna Larsén 

 

 

Östsvenska tax klubbens valberednings förslag till styrelse. 

 

 

-ordförande   Tommy Vestergren  omval 

 

-ledamöter för 2017-18  Anders Hansson  omval 

 

   Caroline Karlsson  nyval 

 

   Christian Gabler  nyval 

 

-fyllnadsval för 2018  Helene Redving  omval 

 

   Anders Sparring  omval 

 

 

Övriga kvarstående ledamöter för mandattiden 2016-17 är: 

 

Peter Ekelund, Anna Larsén, Lisa Ulltin, Sanna Lahenvirta och Helen Eriksson. 

 

 

Revisorer: 

-ordinarie för 2017  Christina Trolle  omval 

   

Margareta Nyström Paulin omval 

 

-suppleanter för 2017  Jan Sixtfors   omval 

 

   Annika Lundin  omval 

 

 

 

 

Stockholm i december  2016. 

 

 

 

Håkan Sjöberg  Georgios Panagiotidis  Leif O Rohlin 
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Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter: 

 

 

Carolin Karlsson f. 1996 uppvuxen i ett jägarhem i Skåne där taxen har en framträdande 

roll och ansedd som den bästa jakthunden. Har själv en strävhårig normal tax och en engelsk 

Bulldogg.  

Ämnar framöver ta jägarexamen och har intresse av gryt och drev. 

Har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i Svenska Klubben för engelsk Bulldogg. 

 

 

Christian Gabler 43 år med ett tidigt intresse för djur och hästar som så småningom blev 

en heltidssyssla .  Hunden fanns med i familjen redan i tonåren och 2005 beslutade Christian 

sig för en egen tax. Valet föll på en korthårig dvärgtax som givit honom många lyckliga 

stunder i utställningsringar samt skog och mark. 

Han bedriver en uppfödning i liten skala med korthårs dvärgar under namnet Taxcelent. 

Har även uppdrag som spårdomare och utställningskunnig i Östsvenska Taxklubben 

 

 

 


