
VERKSAMHETSBERÄTTELSE JHTK 2013 

 

Styrelsen för Jämtlands/Härjedalens Taxklubb, lämnar till årsmötet den 22 feb. 2014 följande 

redogörelse för vad som tilldragit sig under verksamhetsåret 2013. 

 

Föregående årsmöte 

Ägde rum i Rådhusrestaurangen. Vid mötet valdes styrelseledamöter, suppleanter och övriga 

funktionärer enligt nedan: 

Ordförande:  Karin Grandics, Östersund  2013 

Ledamot:  Marie Kvenild, Ås  2013 – 2014 

  Åsa Thunberg, Mattmar  2013 – 2014 

  Berit Henlich Wretman, Östersund 2013 – 2014 

  Rickard Zetterholm, Lit  2013 – 2014 

  Susanne Sandberg, Bräcke  2013 – 2014 

  Jonny Jernström, Frösön  2013 

  Emil Bengtsson, Stugun  2013 

  Torbjörn Nilsson, Ångsta  2013 

  Susanne Anderö Wännström 2013 - 2014 

Inga suppleanter valdes. Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter. 

Under 2013 har Ulf Sterner och Torbjörn Norrlund fungerat som ordinarie revisorer, och 

Bengt Widegren och Peter Gardmo som revisorssuppleanter. 

 

Årsmötet 

Årsmötet hölls den 23 feb. Vår ordförande Karin Grandics hälsade alla välkomna och därefter 

avverkades alla punkter med Jonny Jernström som mötesordförande och Astrid Malm som 

mötessekreterare. 

Vid årsmötet och den därpå följande middagen, deltog 26 medlemmar. 



Till valberedning inför årsmöte 2014 valdes Anders Wännström (sammankallande), Kristina 

Swahn – Hennesy och Erik Eriksson. 

Beslut togs att från år 2013 skall resultat från viltspårprov, jaktprov och utställningar finnas 

med i verksamhetsberättelsen. 

Inga lokala motioner har inkommit. 

13 motioner från taxklubbar i landet hade inkommit inför Taxfullmäktige. Efteruppläsning 

valde årsmötet att liksom styrelsen, rösta nej på samtliga. 

Torbjörn Norrlund redogjorde för de tre förslag till nya drevprovsregler som 

jaktprovskommitt’en tagit fram. Huvudstyrelsens tankar om de tre förslagen, redogjordes för 

av Kicki Andersson, dåvarande sekreterare i SVTk.  

Som övrig fråga lyfte Torbjörn Norrlund att ingen drevprovsinsatt representerade JHTK vid 

taxfullmäktige. 

Vid konstituerande möte direkt efter årsmötet valdes följande: 

Ordförande:   Karin Grandics, Östersund, omval enl. årsmötesbeslut 

Vice ordförande: Åsa Thunberg, Mattmar 

Kassör:  Marie Kvenild, Ås 

Sekr.:  Susanne Anderö Wännström, Frösön 

Övriga ledamöter: Berit Henlich Wretman 

  Emil Bengtsson 

  Torbjörn Nilsson 

  Jonny Jernström 

  Susanne Sandberg 

  Rickard Zetterholm 

Lokalt avelsråd 

För korthårstax: Marie Kvenild 

För långhårstax: Berit Henlich Wretman 

För strävhårstax: Karin Grandics 

 



Av styrelsen utsedda områdesansvariga för 2013, jaktprovs kommitté’ för gryt, 

viltspår och drev 

Drev:  Torbjörn Nilsson och Jonny Jernström 

Viltspår:  Åsa Thunberg och Emil Bengtsson 

Gryt:  Rickard Zetterholm och Åsa Thunberg 

 

Utställningskommitté 

Består av Karin Grandics, Åsa Thunberg, Susanne Sandberg, Astrid Malm, Marie Kvenild och 

Berit Henlich Wretman. Den sistnämnda är också materialförvaltare och hanterar priser.  

Kommissarie för drevprov och viltspårprov 

Drevprov:  Torbjörn Nilsson 

Viltspårprov:  Peter Knutsson, ord. prov 

  Emil Bengtsson, ord. och rörliga prov 

Webbmaster 

Hemsidan har under en del av året varit under omstrukturering. Styrelsen har under denna 

tid stått gemensamt som webbmaster. Från att sidan har bedömts funktionell, har Berit 

Henlich Wretman fungerat som webbmaster. 

Redaktions och informationskommitté 

Detta uppdrag har Astrid Malm haft tillsammans med styrelsen. 

Styrelsesammanträde 

Det har under året hållits 7 s t protokollförda styrelsesammanträden. Ett antal frågor har 

också diskuterats via email och telefon inom styrelsen. 

Taxfullmäktige 

J/HTK representerades av ordförande Karin Grandics och sekr. Susanne Wännström på 

Taxfullmäktige, som hölls i Göteborg. 

Vandringspriser  

Erhållna inteckningar i J/HTks minnes- och vandringspriser, samt de hundar och hundägare 

som erhållit J/HTks hederspris redovisas i särskild bilaga.  



 

Genomförda aktiviteter 

Årets första utställning  

hölls på Travet den 9 mars, med domare Mats Jonsson. 47 taxar deltog. Resultat med BIR 

och BIM för utställningen finns redovisat i särskild bilaga. 

Rörliga viltspårprov 

Pågick mellan 1 jan till 31 dec. 

Viltspårsträning 

Vi möttes på Torsta lantbruksskola den 5 maj, en kylig vårdag. 16 taxar med vidhängande 

familjer deltog. Efter genomgång av teori av Rickard Zetterholm, lade vi spår åt varandra. 

Korvgrillning och kaffe passade bra i väntan, innan vi tog oss an spåren. Både taxar och ägare 

trivdes bra, och kom hem genomblåsta med frisk luft! 

Utställningsträning 

Gick av stapeln den 7 maj. Karin Grandics guidade intresserade utställare, genom tekniken. 

Fika serverades förstås! Både taxar och ägare verkade uppskatta att möta varandra och 

träna tillsammans. 

Ordinarie spårprov nr 1 

Hölls den 12 maj på Molund trafikskola. Bästa tax blev långhåriga kanintaxen Privé Certo Cito 

med matte Birgitta Anderheim, Östersund. Som två kom Bengt Widegren från Kall med sin 

strävhårstax Hunnabackens Elvis. 11 taxar och 5 andra raser deltog. Detta var SM-uttagning 

för Spår-SM 2013. 

Vardagslydnad 

Med Ulrika Andersson som inspirerande coach på Torsta lantbruksskola. Kursen började i 

mitten på maj och 6 hundar drillades i lydnadens konst. Vi hann också leka en del och prova 

på rallylydnad, en tävlingsform där man använder koppel. 

Årets andra utställning 

I samarbete med specialhundklubbarna, hölls på Torsta den 19 maj. Som domare fungerade 

Vigdís’ Nymark. Vädret var vackert och 37 taxar deltog, varav en del långväga ifrån.  Resultat 

redovisas i bilaga. 

Samarbete med Jämtlands grythundsklubb 



22 maj startade träningssäsongen i konstgrytet för Jämtlands grythundsklubb. Varje onsdag 

med undantag för 3 veckor i juli/aug fanns möjlighet att träna i konstgryt i Räcksjön. 

Trimning och pälsvårdskurs 

Hölls av Annes Hundtrim den 1 juni. 7 hundar och deras frisörer deltog, taxarna med mer 

blandad entusiasm! Det var en grundlig genomgång av teknik som uppskattades mycket. Alla 

hundarna blev mycket fina! 

Ungdomsläger på Öster-Malma 

JHTk valde att ge stipendier till två ungdomar för att delta i ungdomsläger på Öster-Malma, 

nämligen Maja och hennes tax Morris, samt Per och hans tax Privé Certo Cito. Ungdomarna 

har tagit bilder från lägret, som man kan ta del av på hemsidan. Det ser fantastiskt ut, med 

sol, ungdomar och taxar som hittar på roliga saker. 

Fäviken Game Fair 

Där JHTk deltog med monter. Det kräver bemanning med ett antal personer mitt i 

sommaren, vilket befanns vara lite knepigt, det blev långa dagar för dem som deltog. 

Montern var dock mycket uppskattad och välbesökt. 

Årets tredje utställning 

Med domare Ann Carlström på fantastiskt vackra Frösövallen! 61 hundar från olika delar av 

landet deltog i vackert väder. Resultat redovisas i särskild bilaga. 

Ordinarie spårprov nr 2 

Hölls den 11 augusti. 8 taxar och 3 andra raser deltog. Guldsmedsgårdens Queen L kammade 

hem förstapriset åt ägaren Lotta Magnusson, Hälle medan Birgitta Anderheims Privé Certo 

Cito, Lottas Hälles Varenne och Annika Karlssons Almskogens Maserati från Åsarna delade på 

andrapriset. Detta var även SM-uttagning för Spår-SM 2014. 

Taxens dag  

Gick av stapeln i Lugnvik på elljusspåret den 25 aug. Det var vackert väder och ung.30 

personer deltog. Ett snitslat spår hade lagts, med frågor för husse/matte och händelser för 

hunden. Anders Wännström höll ett kort introduktion till viltspår för dem som ville, det 

fanns möjlighet att prova olika hundspel och Ulrika Andersson pratade och visade aktivering 

av hunden. Vi grillade också korv, och drack Festis och kaffe. En lyckad dag för hundar och 

folk! 

Särskilda drevprov 

1 okt – 31 dec hade medlemmar möjlighet att gå ett särskilt drevprov. 9 taxar med ägare 

valde den möjligheten, och dömdes av 6 domare. 



 

Ordinarie drevprov 

Hölls vid två tillfällen, den 7-11 okt och den 4 – 8 nov. Bägge tillfällen var samtidigt uttagning 

till Drev-SM 2014.  Sammanlagt 6 domare dömde 7 ordinarie prov. 

Surströmmingsfest 

Där vi åhörde Patric Ragnarsson från Eira Djurklinik, föreläsa om akutsjukvård, allt från små 

sår till tarmomvridningar. Mycket duktig och inspirerande föreläsare, som glatt svarade på 

alla våra frågor. Därefter åt vi surströmming, och det är inte dumt det heller!17 personer 

deltog på denna trevliga afton. 

Sammanfattning viltspårsäsong 2013 

J/JHTk har under säsongen genomfört ordinarie viltspårprov där 19 taxar och 8 övriga 

hundraser deltagit. Säsongen för rörliga viltspårprov har engagerat 102 ekipage. Sammanlagt 

10 domare har varit aktiva under säsongen. 

Vi vill varmt tacka alla som på olika sätt generöst delar med sig av sin kunskap och tid till 

J/JHTk för vår viltspårverksamhet, både domare och övriga funktionärer samt alla hundägare 

som med intresse och engagemang tränar och prövar sina taxar i viltspårsammanhang. 

Bästa debutant viltspår 2013: Lillsjöskogens Gypsy Girl KN SE67013/2010

   äg. Therese Sterner, Östersund & 

   Quickmatch Innovativa Izac SN SE200013/2012

   äg. Andreas Persson, Lit  

Bästa tax viltspår 2013:  Guldsmedsgårdens Queen L KN SE26385/2010

   äg. Lotta Magnusson, Brunflo  

JHTk representerades hedrande under viltspår-SM av Hound´s Menichetti, ägd och förd av 

Berit Henlich Wretman, Östersund. Ekipaget kom på 14 plats och fick ett 1:a pris och 71 p. 

Sammanfattning Drevprovssäsong 2013 

JHTk har under säsongen genomfört 16 drevprov, 7 ordinarie prov och 9 rörliga. Dessa har 

dömts av 6 domare, och ligger alltså till grund för uttagning till Drev-SM 2014. Tyvärr har vi 

fått säga nej till ekipage som velat pröva sin drevförmåga, då p g a domarbrist. Ett problem i 

fokus för J/HTks arbete under året har varit att arbeta för återväxten av domarkåren, som 

hittills varit låg. Att taxen skall bibehålla sin kvalité som jakthund, ser vi som oerhört viktigt, 

och detta i sin tur kräver återväxt hos både taxar och domare.  



Vi vill varmt tacka våra drevdomare, som ställt upp med kunskap och tid, för att ge taxarna 

möjlighet att pröva sin drevförmåga, samt alla intresserade taxägare som lägger ned intresse 

och engagemang. 

Bästa debutant drevprov:  Torbax Kim KN SE63669/201 

   äg. Björn Kraft, Frösön 

Bästa tax drevprov:  Skogsråa’s Inez SN SE46591/2011 

   Äg. Alexander Backlund, Norge 

På Drev-SM i Halland, 2013, representerades JHTk hedrande av Kolmilans Lamborghini L-son, 

ägd av Ann-Louise Larsson, Ånge och förd av Morgan Larsson. Ekipaget tog en 10:e plats med 

43 p. 

Bästa tax gryt  Kolmilans Lamborghini L-son SE 35534/2011 

 äg. Ann-Louise Larsson, Ånge 

 

Medlemsantal i JHTk 31/12 2013 är 131 personer 

 

Avslutning 

Styrelsen för JHTk framför ett varmt tack till medlemmar, domare och övriga deltagare som 

på olika sätt bidragit till att genomföra klubbens arrangemang och aktiviteter under 

verksamhetsåret 2013.  

Styrelsen tackar även de företag och enskilda personer, som med gåvor och priser, eller på 

annat sätt bidragit till verksamheten det gånga året. 

Ett särskilt tack riktas till de markägare som ställt marker till förfogande för viltspår resp. 

drevprov. 

 

Östersund den 26 jan 2014 

Styrelsen för Jämtland/Härjedalens Taxklubb 

 

 

Karin Grandics, ordf. Åsa Thunberg, vice ordf.  Marie Kvenild, kassör 



 

Susanne A Wännström, sekr. Berit Henlich Wretman, led. 

 

Jonny Jernström, led. Torbjörn Nilsson, led. Emil Bengtsson, led 

 

Rickard Zetterholm led.  Susanne Sandberg led.  

 

 

 

 

 

 

 

 


