
 

 

         

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JHTK 2020 

 

 

Styrelsen för Jämtland/Härjedalens Taxklubb lämnar följande redogörelse för vad 

som tilldragit sig under verksamhetsåret 2020 

 

Föregående årsmöte 

 

Ägde rum den 7 mars 2020. Vid årsmötet valdes styrelseledamöter, suppleanter och 

övriga funktionärer som nedan beskrivet. 

Ordförande: Håkan Winblad 2020 

Ledamöter omval: 

Astrid Malm 2020-2021 omval 

Pävi Nilsson 2020-2021 omval 

Ulrika Zetterholm-Vestlund 2020-2021 omval 

Gunilla Josefsson 2020-2021 nyval 

 

Ordinarie revisorer: 

Per Sallin 2020 

Torbjörn Norrlund 2020 

Revisorssuppleanter:  

Ingrid Engström 2020 

Ulf Sterner 2020 

 

Valberedning:  

Björn Kraft 

Rickard Zetterholm Vestlund,  

Dan Björklund 

väljer sammankallanden inom sig. 

 

Årsmötet överlät till styrelsen att välja lokala avelsråd. 

 

 



 

 

 

Årsmötet öppnades av ordf. Håkan Winblad som hälsade alla välkomna och 

förklarade årsmötet öppnat 

 

Håkan Winblad, då tillfrågad årsmötesordförande insjuknat. valdes att leda årsmötet 

tillsammans med mötessekreterare Susanne Wännström. 25 medlemmar deltog i 

årsmötet och alla punkter avverkades 

Efter att mötesordförande Håkan Winblad avslutade mötet delades vandrings- och 

hederspriser ut. En god middag och trevligt umgänge avslutade kvällen. 

 

Covid-19 med tillhörande pandemi har inneburit att många aktiviteter såsom nästan 

alla utställningar och samtliga fysiska styrelsemöten har fått ställas in. 

De ordinarie viltspårproven har genomförts på domarnas hemmamarker och 

domarkollegiet har genomförts via Skype. Rörliga viltspår och alla drevprov har 

kunnat genomföras som de brukar så samtliga viltspårprov och drevprov har 

genomförts på ett smittsäkert sätt.  

 

Styrelsemöten har hållits via telefon, Messenger och Skype 

 

På konstituerande styrelsemöte 20200513 valdes följande: 

Vice ordförande: Åsa Thunberg 

Kassör: Marie Kvenild 

Sekreterare: Astrid Malm 

Ordförande och kassör utsågs att teckna firma, var och en för sig. 

 

Kommiteér och avelsråd 2020 

 

Avelsrådsansvariga:  

Korthår – Pävi Nilsson 

Långhår – Susanne Sandberg 

Strävhår – Karin Grandics 

Drevkommitté: Håkan Winblad, Torbjörn Norrlund, Björn Kraft 

Grytkommitté: Ulf Sterner 

Viltspårkommitté: Åsa Thunberg, Astrid Malm, Carole Adolfsson 

Utbildningsansvarig jaktkommitten Torbjörn Norrlund 

Utställningskommitté: Astrid Malm, Marie Kvenild, Susanne Sandberg 

Materialförvaltargre: Susanne Sandberg -Vandringspriser och Carole Adolfsson 

Redaktions- och Informationskommitté: Styrelsen 

Tidningen Taxen : Varje kommitte lämnar sitt bidrag till Päivi Nilsson som 

sammanställer och skickar till Birgitta Sterner (tidningen Taxen) 

Som webbmaster utsågs Björn Nilsson 

 

 



 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten.  Ett antal övriga frågor 

har också diskuterats via telefon och e-mail mellan styrelsemedlemmarna. 

 

De vandringspriser som varit möjliga att dela ut samt erhållna inteckningar i J/HTks 

minnes- och vandringspriser, samt de hundar och hundägare som erhållit J/HTKs 

hederspris, redovisas i särskild bilaga. Fysiskt är dessa priser inte utdelade än när 

denna verksamhetsberättelse skrivs. 

 

Genomförda aktiviteter  

 

Årets första och enda utställning 

Hölls den 14 mars på Bringåsens bygdegård. Domare var Arvid Göransson som 

dömde 46 taxar under dagen.  

Best in Show blev strävhåriga normalstora taxen Bellomis Storm Ägare Maria och 

Magnus Hellström 

 

Första ordinarie viltspårprov 

9 maj deltog nio ekipage i årets första ordinarie viltspår. På grund av Covid-19 

geniomfördes samtliga prov på domarens hemmamarker. 

Bästa hund blev Nova Scotia Duck Tolling Retrievern Hummelviksgårdens Vinston, 

Tillsammans med förare och äg Åsa Ramsell, Östersund spårade Vinston ihop ett 1:a 

pris med HP! Domare var Eva Toresson  

Bästa tax blev korthårig normalstora taxen Kokopellis Felice som hade sällskap i 

skogen av sin förare och ägare Torbjörn Norrlund, Orrviken. Domare Peter Knutsson  

 

Årets andra ordinarie viltspårprov  
Åtta ekipage deltog vid andra ordinarie spårprov 15 augusti som även denna gång 

genomfördes på domarens hemmamarker  

Provets bästa hund och tax blev normalstora långhårstaxen Kalyanas Mahindra som 

med sin matte och förare Maria Meijer, Sundsvall , fick ett 1:a pris och ett HP  

 

Sammanfattning av Viltspårssäsongen 2020 

Viltspårsäsongen 2020 blev inte som den brukar på grund av en viss omskriven 

pandemi  

Våra två ordinare prov i maj och augusti gick alldeles utmärkt att genomföra i och 

med att domarna dömde på egen mark, deltagande ekipage fick göra utflykter runt 

om i Jämtland och ett digitalt domarkollegie med hjälp av telefoner, datorer och 

Skype. Nio deltagare i maj och åtta i augusti. 

 

 

 



De rörliga proven kunde genomföras på vanligt vis och visst märktes det att många 

andra aktiviteter ställdes in då våra domare har fått gott om motion då många ville gå 

ett spår i vår regi. 

Ett gäng entusiaster ordnade en hundträffshelg i Härjedalen där 49 spårprov 

genomfördes, snöbristen innebar att vi hade 27 genomförda prov i november och med 

21 prov så tidigt som i maj innebar det att vi hade väldigt många prov under 2020. 

Det genomfördes 201 stycken vilket måste vare rekord för JHTK. I 52 stycken deltog 

tax och resten var det hundar av andra raser. Dessa 201 prov bidrog till att JHTK, 

trots Covid -19, fått ett positivt ekonomiskt resultat detta ovanliga år 

 

Stort tack till alla domare och de som ser till att allt fungerar bakom kulisserna för 

dessa prov ska kunna genomföras och som har gjort ett otroligt bra jobb och ett lika 

stort tack till alla deltagande hundar med hussar och mattar som ville gå ett 

viltspårprov hos oss. 

 

Bästa debutant viltspår 2020 och bästa tax viltspår 2020 – se särskild bilaga. 

 

Taxens Dag 22 augusti 2020, Västbyn  

En mycket trevlig dag med flera prova-på aktiviteter såsom spår, gryt samt 

utställningsträning. Det fanns även agilityhinder samt en tipsrunda med fina priser. 

Föredrag med Frida från Åre Hundrehab. Fika fanns att köpa till självkostnadspris. 

Stort tack till familjen Winblad som lånar ut sin gård, fixar fika och ser till att allt 

fungerar smidigt! 

 

Grytverksamheten 2020 

Verksamheten har varit igång från maj då Klas Svensson gjort en insats och lappat 

ihop grytet. Har varit en handfull hundar blandat med tax samt övriga raser. De som 

varit engagerad i verksamheten har varit Björn Nilsson till största delen. 

Undertecknad har också haft några träningar. Vi får hoppas att fler provar på denna 

aktivitet så länge vi har denna möjlighet. Inte bara för tränandets skull utan för den 

sociala samvaron. Jag vill samtidigt tacka alla medlemmar för de stunder vi haft ute i 

Räcksjön för nu tar Björn över ansvaret för verksamheten. 

Ulf Sterner/Björn Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drevprovsverksamheten 2020  

Vi har som vanligt haft tre drevprovsperioder plus två ordinarie drevprov. Vi tycker 

det är bra för våra medlemmar att kunna få sina prov registrerade hos SKK så snabbt 

som möjligt. 

På vårt Drevprov 1 ( oktober ) hade vi 5 taxar till start. Bästa resultat med 48 poäng 

och 1:a pris RÅ Quickmatch Lojala Loke äg: Håkan Winblad Frösön. 

Ordinarie drevprov 1, Storsjöprovet. (Slutet oktober) Inställt 

Drevprov 2 ( slutet oktober – början november ) hade vi 10 prov med 8 startande 

taxar. Här hade vi 3 taxar som fick 46 P 1:a Rå Skogslettas OS Stina äg: Dag 

Lihuvudh Krokom. Senia Vom Einstein äg: Andre Nordström och Gunilla Fransson 

Umeå. Quickmatch Trygga Tia äg: Fredrik Armandt Österskär. 

Ordinarie drevprov 2 ( November) Här kom det 6 taxar till start. Två av dessa fick 

ihop 51 P 1:a Rå Hopsasas Nikita äg: Björn Kraft Frösön. Quickmatch Lojala Loke 

äg: Håkan Winblad Frösön. 

Dreprov 3 (November-december) 6 taxar kom till start. Här var det två taxar som fick 

47 P 1:a Rå Quickmatch Raffiga Rajja äg: Verinika Erkki Burträsk och Stella Horalka 

äg: Jeanette Birgersson Bräcke 

Vi har haft väldigt mycket bra taxar till start om man ser till resultaten. 27 drevprov 

har genomförts av dessa har 23 st erhållit 1:a pris. 1 st 2:a pris 1 st 3:e pris 2 st 0:a 

pris 

Bästa debutant drevprov 2020 och bästa tax drevprov 2020– se särskild bilaga. 

Torbjörn Norrlund 

 

1985-års klubben 

Även 2020 har JHTK haft 6 st sponsorer som via 1985-klubben har stöttat klubben 

ekonomiskt (1985 kr/företag) och deltagit i våra sponsoraktiviteter. I år har det varit 

ICA Nära Blå Center, ICA Nära Kode, Bilbolaget; INAB, Pelle skog och Fria skog. 

Jaktdagen gick av stapeln i oktober och vi jagade med Quickmatch Lojala Loke och 

Quickmatch Listiga Skade. Mitt på dagen serverades lunch där det gavs möjlighet 

också till social samvaro. 

Inget vilt fälldes men dagen gav många goda jaktupplevelser och fina taxdrev på 

rådjur. 

 

 

 

 

Medlemmar 2020 



Medlemsantalet i J/HTK var 31 december 2020 142 stycken 

 

Avslutning 

Styrelsen för J/HTK framför ett varmt tack till alla medlemmar, funktionärer, domare 

och övriga deltagare som på olika sätt bidragit till att genomföra klubbens 

arrangemang och aktiviteter under det mycket udda verksamhetsåret 2020. 

Styrelsen tackar också de företag och enskilda personer som med gåvor, priser och 

sponsring eller på annat sätt bidragit till vår verksamhet. 

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

respektive drevprov. 

Östersund den 7 april 2021 

Styrelsen för Jämtland/Härjedalens Taxklubb 

 

Håkan Winblad ordförande         Åsa Thunberg, vice ordförande 

 

 

Marie Kvenild, kassör                  Astrid Malm, sekreterare 

 

 

Susanne Sandberg Morin, ledamot          Carole Adolfsson, ledamot 

 

 

Gunilla Josefsson, ledamot                     Päivi Nilsson, ledamot 

 

 

Ulrika Zetterholm Vestlund, ledamot 

 

 


