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Årsberättelse 2020 

Upplands Taxklubb 

 
Ordinarie spårprov i Gimo 29 aug 2020 

Topp 3, från vänster, 1. Saymore’s Lux Adrian KD, äg. Andrea Bengtsson 1:a pris 61 
p.2. Zelmaas Gaia, SN, äg. Kerstin Norberg, 1:a pris 61 p 

3. Tusöksori-Ugrasztö Henna, SN, äg. Bengt-Olov Almén,1:a pris 61 p 

 

 

 

Sponsorer för klubbens aktiviteter: 

                         AGRIA Djurförsäkringar och Royal Canin 
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UPPLANDS TAXKLUBB, verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsberättelse avseende Upplands Taxklubbs 49:e verksamhetsår.  

Upplands Taxklubbs styrelse får härmed avge följande berättelse över klubbens 

verksamhet och styrelsens förvaltning under år 2020.  

Styrelsen som valdes vid årsmötet 2020 i Uppsala, har under året haft följande 

sammansättning:  

Maria Johansson Ordförande   Vald på ett år  

Göran Sjöblom Kassör    Vald till 2022  

Ockie Skaaret sekreterare  Vald till 2021  

Mårten Sjöblom Jaktprovskommittén   Vald till 2022  

Fredrik Lövberg  -”-   Vald till 2022  

Viktor Waldner  -”-   Vald till 2021  

Torbjörn Ivarsson  - ” -   Vald till 2021  

Karl-Erik Westerberg  - ” -   Vald till 2022  

Kristina Lagerblad Utställningskommittén  Vald till 2021 

Ing-Marie Jonsson  - ” -  Vald till 2021  

Mia Dahlberg  - ” -   Vald till 2022 

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden, tre ordinarie samt två 

telemöten. Under mellantiden har löpande ärenden handlagts av AU, vilkas beslut alltid 

förelagts styrelsen för godkännande.  

Årsmötet, som enligt plan skulle avhållas i mars 2021, ställs in med anledning av rådande 

coronasituation. Svenska Kennelklubben och Svenska Taxklubben har meddelat att årsmöte 

2021 får ställas in under förutsättning att regelrätt årsmöte hölls 2020. 

 Årsberättelsen för 2020 är utlagd på hemsidan www.upplandstaxklubb.com. enligt TF 

beslut.  

Utställningskommittén och jaktprovskommittén har haft ett antal möten inför utställningar 

och jaktprov. Vår- och höstutställningen ställdes in pga coronasituationen samt även vårens 

Gimoprov i spår.   

Revisorer för året har varit Bo Wallin och Gunilla Nilsson med suppleanterna Bror Muhr 

och Rolf Larsson.  

Avelsråden har varit Ing-Marie Jonsson, Strävhår och Maria Johansson, Korthår samt 

Långhår Maria Dahlberg. Alla valda till 2021.  

Valberedningen har bestått av Christer Larsson på 1 år, Kim Gjerdingen på 2 år samt 

Torgny Edin på 2 år.  

Klubbens medlemsantal uppgick 2020-12-31 till 353 st.  

Klubbens ekonomiska ställning framgår av bifogad balansräkning per 31 dec 2020 samt 

vinst- och förlusträkning för 2020.  

Vi önskar våra medlemmar LYCKA TILL och hoppas att så många som möjligt vill ta del 

av Upplands Taxklubbs aktiviteter under kommande år.  

 

Uppsala januari 2021  

 

Maria Johansson, Göran Sjöblom, Torbjörn Ivarsson, Fredrik Lövgren, Ockie Skaaret, 

Kristina Lagerblad, Mia Dahlberg Gjerdinger, Ing-Marie Jonsson, Viktor Waldner, Mårten 

Sjöblom och Karl-Erik Westerberg. 
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UPPLANDS TAXKLUBB RESULTATRÄKNING 2020-01-01--2020-12-31 

       

       

INTÄKTER   2019  2020 

       

MEDLEMSAVGIFTER  12906,00  12978,00 

UTSTÄLLNINGAR   40252,00  0,00 

VILTSPÅRPROV   43350,00  33150,00 

DREVPROV   16400,00  23850,00 

GRYTPROV   13250,00  9200,00 

FÖRSÄJNING VAROR  815,00  200,00 

ÅRSMÖTET   3219,00  1500,00 

KURSER    5500,00  0,00 

       

SUMMA INTÄKTER  135692,00  80878,00 

       

       

KOSTNADER      

       

UTSTÄLLNINGAR   33477,11  0,00 

VILTSPÅR   13680,91  5050,00 

DREVPROV   12697,70  7821,82 

GRYTPROV   2905,00  2500,00 

INKÖP VAROR   18105,10  8412,00 

ÅRSMÖTE   12245,00  3059,00 

STYRELSEN   3059,00  2533,00 

TAXFULLMÄKTIGE   1014,00  0,00 

PORTO    5130,00  5788,90 

DATA     2537,00  2537,00 

FÖRSÄKRING   570,00  570,00 
DRIFT O UNDERHÅLL 
SLÄPKÄRRA 0,00  464,00 

SPÅR-SM    1800,00  0,00 

DREV-SM   2000,00  0,00 

DIVERSE ÖVRIGA KOSTNADER 0,00  678,00 

ARKIVKOSTNADER   800,00  900,00 

BANKKOSTNADER   1722,00  1389,40 

BILERSÄTTNINGAR   981,00  0,00 

ÅRETS FÖRLUST/ VINST  19209,95  39174,88 

       

SUMMA KOSTNADER  131933,77  80878,00 
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TILLGÅNGAR   ING. BALANS PERIODEN UTG.BALANS 

       

KASSA    2086,15 -336,00 1750,15 

PLUSGIRO   2123,87 30368,88 32492,75 

FÖRETAGSKONTO   81822,99 -40000,00 41822,99 

SWISHKONTO   149956,00 49142,00 199098,00 

       

SUMMA TILLGÅNGAR  235989,01 39174,88 275163,89 

       

       

SKULDER OCH EGET KAPITAL    

       

EGET KAPITAL   -210561,83 -25427,18 -235989,01 

REDOVISAT RESULTAT  -25427,18 -13747,7 -39174,88 

       

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL -235989,01 -39174,88 -275163,89 

       

       
 

KASSÖRENS RAPPORT 

Efter ett år utan några utställningar och bara ett ordinarie spårprov kan jag konstatera att vår 

klubb återigen går ett jättebra resultat.  De rörliga viltspåren var ”motorn” i ekonomin under 

2020. Både drevproven och grytproven är stabila. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 

det inte är några problem att sköta ekonomin i en välmående klubb. 

Som ni ser på de bifogade balans- o resultaträkningarna är 2020 års resultat betydligt bättre 

än föregående år.  

Göran Sjöblom, Kassör 
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Utställningar. 

Under året var det inplanerat två utställningar, vår och höst. Båda blev tyvärr inställda pga 

rådande coronasituation. Vi får ta nya tag och hoppas att vi kan genomföra utställningarna 

under 2021. 

Utställningskommittén. 

Kristina Lagerblad, Mia Dahlberg Gjerdingen, Ing-Marie Jonsson. 

 

Viltspårprov 

Under året har en del aktiviteter på Viltspårsidan blivit inställda: viltspårdomarkonferensen, 

viltspårkursen tillsammans med Olands JVK, Ordinarie Gimoprovet 1 och Länskampen i 

viltspår mellan Gävleborgs Taxklubb, Västmanlands Taxklubb och UTK.  

UTK var arrangör av KM i viltspår för Olands och Östhammars JVK. Vi har anordnat KM i 

viltspår för Rodresian Ridgeback och Mohagets kennelcup, även det för Rodresian 

Ridgeback.  

Uttagning till dreverkampen i spår brukar vara på Gimo 1. I år fick vi anordna en separat 

uttagning, där 7 ekipage startade. De tre bästa fick representera UTK: Trollkraft’s Frida KN 

äg Torgny Edin, Playadel Bergs Unika Ulrika SN äg Patrik Cadenius och Manaca’s 

Constance Spry KD äg Camilla Von Walden.  

Klubbkampen arrangerades av Dreverklubben, vid deras jaktstuga i Domarbo. Kampen 

vanns av taxarna där Trollkraft’s Frida med husse Torgny Edin blev vinnare och tog hem 

vandringspriset. 

Ordinarie Gimoprovet 2, genomfördes 29 augusti. 17 deltagare med ett mycket bra resultat. 

2 anlag godkända, 15 öppenklass, 14 1a pris. 1 2a pris. Vinnare: Saymore’s Lux Adrian KD 

äg Andrea Bengtsson som fick inteckning i ZELMAAS KENNELS VP.  Tvåa Zelmaas Gaia 

SN äg Kerstin Norberg och trea Tusöksori-Ugraztö Henna SN äg Bengt-Olov Almén som fick 

inteckning i KRISTINA LILJAS VETERANPRIS. 

Totalt har allt fungerat mycket bra på viltspårsidan under coronan. Vi har haft en minskning 

med starter från rekordåret 2019 med 211 starter till årets 149 starter. Under året har vi fått 3 

nya viltspårdomare som vi välkomnar i klubben. Mia Gerdinger Dahlberg, Patrik Lanner och 

Per Ulander. 

 

Grytverksamheten 

Grytträningar 

Grytverksamheten har vi tillsammans med Almungehundcenter i Almunge. Under årets 

träningar har det varit hundar från alla grytraserna representerade, taxarna har ökat i år och 

representerat ungefär hälften av alla tränade hundar. Träningarna startade i maj och 

avslutades i september, det har varit ca en träning i veckan. Alla träningar har i princip varit 

full bokade. Karl-Erik Westerberg är grytansvarig och har gjort ett utmärkt jobb tillsammans 

med sin familj.  
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Grytproven 

Under året har vi haft 3st grytprov med Johan Axelsson och Björn Johansson som domare. 

Totalt har 25st hundar startat på prov. Varav 16st på Ga-prov, 8st på karaktär och 5st 

apporteringsprov. Av dessa så var det 11st taxar som starta på dom olika proverna. 

 

Drevprov 

Den årliga domarträffen hölls som vanligt i Billerud-Korsnäs jaktstuga i oktober. Även i år 

lades tonvikten på den kommande revisionen av våra drevprovsregler. Vi redogjorde för 

jaktprovskommitténs förslag till ändringar i de nya reglerna. Dessa förslag ventilerades. Även 

de domare som inte kunde deltaga har fått möjlighet att lämna synpunkter på vad som 

behöver förändras. Efter genomgången har vi skickat in vår remiss till HS.  

Gimoprovet  

På Gimoprovet den 13-15/11, som i år innehöll en nyhet, nämligen premiären för en ny 

klubbkamp mellan UTK, Västmanland och Gävleborg. Varje klubb startar med två hundar. 

Kampen skall sedan alternera mellan klubbarna. Vi deltog med Källstigens Pixla och Utorax 

Kiwi. Pixla jagade ihop till ett 1:a pris medan Kiwi inte fick upp något vilt. Det betydde att UTK 

hamnade på tredje plats. Segrade gjorde Gävleborg som representerades av Källstigens 

Ojva och Ovansjöskallets Revange på andra plats Västmanland med Smens Bertha och 

Ängomdrevets Wild Mountain Ceasar. Totalt startade 12 hundar fördelade på 8 st 1:a prist,2 

st 2:a pris och 2 st 0:or.  Av de åtta ettorna segrade Källstigens Ojva äg. Magnus Stenberg   

med 1:a Rå 51 ep. Ojva vann hela provet även ifjol. Tvåa blev Smens Bertha äg. Peter 

Nyberg med 1:a Rå 48 ep och trea blev Ängomdrevets Wild Mountain Ceasar äg. Mats 

Gradin med 1:a Rå 47 ep. Deltagarna bjöds på sopplunch efter dagens vedermödor i 

skogen. 

Upplandsprovet 

Arrangerades 2/-4/12. Tio hundar deltog. Sammanlagt utdelades åtta förstapris, ett tredjepris 

och en nolla. Segrade gjorde Blixtra med 1:a Rå 48 ep. På delad andraplats kom Jaktvet 

Aslaug, Rondodrevets Omega och Trästabos Doris samtliga med 1:a Rå 46 ep. 

Särskilda prov 

Har fram till nyår genomförts av tretton taxar. Av dessa erhöll 8 st 1:a pris, 2 st 2:a pris, 1 st 

3:e pris och 2 st O pris. Bästa resultat uppnådde Trästabos Doris äg. Per-Åke Niska 1:a Rå 

48 ep. Reo Ella äg. Alexander Hecksén 1:a Rå 46 ep. Rondodrevets Wenatrix äg. Ellinor 

Jansson 1:a Ha 45 ep och Åsabackens Freja äg. Thomas Johansson 1: Rå 45 ep. Särskilt 

roligt var att Wenatrix jagade till ett 1:a pris på hare. Det är inte alltför vanligt med duktiga 

”hartaxar”. 

Övrigt under året   

Även i år hade vi en representant som skulle starta i drev-sm. Det var Källstigens Pixla men 

p.g.a. den rådande pandemisituationen ställdes ju årets drev-sm in. Samtliga kvalificerade 

får dock en ny chans nästa år om smittoläget tillåter. 
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Av samma skäl kunde vi inte åka till Åland för att försvara vår seger i klubbkampen där. 

Gränserna var stängda så vi fick snällt stanna hemma. 

Utan duktiga domare och markägare som låter oss disponera provmarker skulle ju inte 

provverksamheten kunna genomföras. Ett särskilt tack till er som dömer och ställer era 

marker till förfogande. 

 Jaktprovskommittén tackar för det gångna året och hoppas på god uppslutning på 2021 års 

spår- och drevprov. 

 Jaktprovskommittén 

Göran Sjöblom, Wiktor Waldner, Mårten Sjöblom, Torbjörn Ivarsson, Fredrik Löfberg, Kalle 

Westerberg, Maria Johansson 
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UPPLANDS TAXKLUBBs aktiviteter 2021 

Viltspårdomarkonferens    25 mars  

Viltspårprov, rörligt    1 april – 30 september  

Grytprov     6 Juni,11 Juli, 29 augusti och  

25 september  

Hundens Dag, Almungehägnet   2 maj  

Vårutställning    9 maj  

Gimoprovet Vår, Viltspår  22 maj, SM-kval & uttagning till 

klubbkamp mot Dreverklubben  

Klubbkamp Dreverklubben Viltspår   6 juni  

Gimoprovet Höst, Viltspår    28 augusti, SM-kval  

Höstutställning    26 september  

Drevprov Särskilt    1 oktober – 31 december  

Drevprov Särskilt    1 jan – 31 jan 2022  

Drevdomarkonferens    25 september  

Gimoprovet Drev    12-14 november  

Upplandsprovet Drev    1-3 december  

Dreverkampen i drev    15 december  

Januariprovet, drev    14-16 januari 2022  

Klubben kommer att hålla en kurs i jakthundsdressyr på Lunda flygfält, Alunda, våren 2021, 

tillsammans med Olands jaktvårdskrets. Kursledare Agneta Karlsson, Östhammars 

brukshundklubb.  

Planer finns även för kurser i trimning, ring- och koppelträning samt viltspårkurs.  

Vi vill gärna ha fler domare för drev och viltspår. Kontakta någon i jaktprovskommittén så får 

du veta mera.  

VÄLKOMMEN till klubbens aktiviteter! 

 

Planeringen av aktiviteter kan förändra sig beroende på eventuella restriktioner pga rådande 

coronasituation. Håll koll på klubbens hemsida. 
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TAXÅRET 2020 

Vi såg fram emot år 2020, men vilket år vi fick! Det kom ett litet virus, Corona, som har 

påverkat all verksamhet på ett eller annat sätt. Ingen har varit opåverkad av detta. 

Hundaktiviteter, socialt umgänge, hälsan mm. Flera av oss har förlorat någon vi känner i 

corona. 

Årsmötet kunde vi genomföra på Agrias lokaler i Uppsala. I samband med 

mötesförhandlingarna hade vi utdelning av Championatpokaler, rosetter, vandringspriser från 

drevproven och avelspriser. Vår lilla specialare ” Trösttaxen” delades ut till vår Gryt-Kalle 

som haft lite otur på grytstarter med sina egna hundar. SVTk bruksavelspriser och 

förtjänsttecken blev högtidligt utdelade till duktiga uppfödare och avelsdjur. 

De flesta aktiviteter under året har varit inställda. Årsfesten, Viltspårkurs, Jakthundslydnad, 

Hundens dag i Almunge, Ordinarie viltspårprov i maj, utställning i maj och sep, Jaktmässan i 

Harg, Länskampen i viltspår, Ålandskampen drev och Dreverkampen Drev. Även SM i 

viltspår och Drev för tax har ställts in. 

Viltspårsäsongen har rullat på med Rörliga viltspårproven 1 april – 20 sep, KM i viltspår 

tillsammans med Östhammars och Olands JVK anordnade UTK, Uttagning till Dreverkampen 

i viltspår, där de tre bästa fick representera UTK. Klubbkampen i viltspår anordnades av 

Dreverklubben i år, taxarna tog hem segern i år. Med corona säkerhet har vi anordnat KM i 

spår för Rodresian Ridgeback och kennelkupp för samma ras. Höstens ordinarie Viltspårprov 

kunde vi genomföra ute i skogarna runt Gimo. 

Grytverksamheten har varit i full gång. Grytlägret i juli blev inställt och ett grytprov. 

Samarbetet med Almunge Hundcenter fungerar utmärkt. Alla grytträningar har varit 

fullbokade, där alla grytraser varit representerade. Glädjande är att taxarna har ökat rejält. 

På drevsidan har vi under året haft Särskilda drevprov 1 okt – 31 dec. Länskampen i drev 

mellan Västmanlands Taxklubb, Gävleborgs Taxklubb och UTK. Där tog Gävleborgs 

Taxklubb hem segern. Av de ordinarie drevproven har både Januariprovet, Gimoprovet och 

Upplandsprovet gått att genomföra. På drevsidan har vi haft en ökning av starter, vilket är 

riktigt roligt. 

Startande på våra aktiviteter: 

 2018 2019 2020 +/- 

Viltspår 127 211 149 - 62 

Utställning 133 146 0 -146 

Drev 37 59 72 + 13 

Gryt 25 44 29 - 15 

 

TAXEN är en underbar ras att arbeta och umgås med, finns bara möjligheter och GLÖM inte 

alla härliga taxmänniskor vi möter och knyter kontakt och byter erfarenhet med. Vilket vi 

hoppas att vi kan göra 2021, som vi inte hade möjlighet i samma utsträckning 2020. Vi ska 

utnyttja taxens möjligheter! Bara fantasin sätter stopp för det! 
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Ett stort TACK till alla mina kollegor i styrelsen för ett utmärkt samarbete under året! 

Det är kanon att arbeta med er! 

Vad har TAXÅRET 2021 att bjuda på? Det börjar lite lugnt men vi blickar framåt med positiv 

inställning! 

 

                         Ordförande Maria Johansson 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

                                       CHAMPIONAT 

 

 

 

Enligt 1975 års beslut tilldelas klubbmedlem vars tax under året, nu gällande 

2020, erövrat U-, J-, G- eller V- championat en tennbägare. 

Anmälan om erövrat championat med en meritförteckning sändes skriftligen till 

Göran Sjöblom senast 1 mars 2021. 

OBS ! Hund vilken tidigare tilldelats championatbägare äger ej rätt att 

ytterligare erhålla ett pris. 

Anmälan till:  

Göran Sjöblom, Pålsmora 136, 747 95 Gimo 

070-6730981,   

mail: gran.sjblom@gmail.com 


