Årsberättelse för Smålands Taxklubb 2021.
Den 31/12 2021 var medlemsantalet för klubben 566 en ökning från motsvarande
tid 2020 då klubben kunde visa ett medlemsantal på 539.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.
Ordförande. Mikael Davidsson. Landsbro
Vice Ordförande. Rebecka Lönnqvist. Malmbäck
Sekreterare. Anders André. Nässjö
Kassör. Patric Jacobsson. Huskvarna
Övriga ledamöter.
Filip Österlind. Reftele
Thomas Rydholm. Vaggeryd
*Adjungerade till styrelsen 2021.
Anna André. Nässjö
Kristoffer Klaesson. Malmbäck.
Årsmöte 2021?
Detta lät sig inte göras och med en dispens från SKK så förlängdes alla
förordningar från årsmötet 2020 gällande styrelse ledamöter, revisorer, avelsråd
och valberedning med ett år. Av olika skäl valde tre ledamöter avsäga sig sina
uppdrag för styrelsen. Därefter adjungerades två personer som föreslagits av
valberedningen inför det från början planerade årsmötet 2021.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten, samt ett stort antal telefon
och mejlkontakter. Under rådande pandemi restriktioner har dessa möten oftast
skett digitalt.
Styrelsen har under året införskaffat en ny logotype för klubben och tagit fram
profilkläder som finns att köpa. Klubben har även införskaffat en ny dator och
färgskrivare som skall finnas hos klubbens sekreterare framöver, oavsett vem som
innehar den befattningen.

Verksamheten.
Utställningen i Hultsfred fick ställas in och en dispens från SKK gjorde att vi kunde
fördela över 200 hundar till Skillingaryd på två dagar. Domare var Siv Bengtsson
för kort och långhår. Gunnar Furvik tog sig an alla strävhår.
Viltspårs prov hamnade något under det vanliga med 70 starter.
Drevprov starter låg ungefär på samma nivå som 2020 nämligen 115 starter.
Ingen utdelning av Årets Tax kommer att ske för 2021.

Drevprovsverksamhet Smålands Taxklubb 2021
Ordinarie drevprov november 2021
Lennart Eckerbergs VP
Provets bästa hund tilldelas:
Mapletwig Hans. 1:a rå/ 56 ep +D-cert.
Skånska Taxklubbens debutantpokal VP
Bästa debutant tilldelas:
Järbäckens Elsa 1:a rå 46ep
Klöver Knekts Championkavel
Till bästa hund som under provet blir SEJ(D)CH tilldelas:
Bäckaby Övergårds Dacke 1:a rå 47ep
Rågläntan August Minnespris
Bästa korthårs hane på Smålands ordinarie prov.
Ubsola Wilding 1:a rå 49ep
Kennel Holavedskogens VP
Bästa korthårs tik på provet.
Slättaskallets Bira 1:a rå 47ep

Nomineringar till VP som sträcker sig över hela säsongen.
Enrisets Immas Jubileumskanna
Tilldelas den yngsta strävhårstik m 1:a pris över hela året.
Långarums Beata 1:a rå 47ep

Kajsas Minnespris
Tilldelas den bästa strävhårstiken över hela året.
Råbockmossens Prillan 1:a rå 54ep + D-cert
Östgöta Hornet VP
Tilldelas den hund som har bästa Räv eller Hjortdrev under året.
Belgian Joy Harry 1:a Räv 51ep

Smålands Bästa Harhund
Tilldelas den hund som har högsta egenskapspoängen på prisvärt drev på hare under
säsongen oktober – januari
Långarums Bea 1:a Hare 54 + D-cert

Kennel Enrisets Nybörjare pris
Hundförare pris till person som nomineras av domare.
Markus Carlsson
Bargos Passa VP

Tilldelas hund som har 6X6 i skallmomenten och högsta poäng
Mapletwig Hans 1:a rå 56ep + D-cert

Leabo Kennel VP
Högsta poäng sammanställt + viltspårsmerit
Långarums Bea
Kurt och Irma Ericson´s VP
Bästa hund på rörliga drevprov
Långarums Bea 1:a Hare 54ep + D-cert

Debutant pokalen
Bästa debutant på rörliga drevprov
Landagårdens Irma 1:a rå 51ep
Niclas Petersson´s VP
Till bästa hund under rörliga drevproven i Januari
Ada 1:a Hare 54ep + D-cert

Övrig verksamhet inom drevprovsverksamheten i Smålands Taxklubb 2021.
Sista helgen i september anordnade klubben två drevprovträffar, en i Malmbäck och en
utanför Eksjö. Träffarna var ämnade såväl för taxägare som för drevprovdomare. Det släpptes
taxar och vi diskuterade hur en domare bedömer de olika momenten på ett drevprov.
Dessutom ett gemytligt tillfälle att diskutera allt som rör jakttaxen, injagning med mera.
Intresset för drevproven enormt med lite över 100 starter under säsongen.
Odp:t i november 2021 fick vi dela upp på två veckor då vi inte fick ihop alla startande på en
vecka.
Årets länskamp blev tyvärr inställd, det var kylan som tyvärr satte käppar i hjulen denna dag.
Drev-SM arrangerades av Skaraborg, förra året blev inställt kördes dubbelt antal taxar. Våra
representanter var Mossekes Zlatan, ägaren Tomas Edström och Ada, Ägare Joakim
Arvidsson.
Vi tackar för fina prestationer och dem fyra domarna ifrån SMTK som dömde.

Stort TACK till hundförare, domare, vägvisare och markägare för det gångna året.

Viltspårverksamhet Smålands Taxklubb 2021
Rörliga prov, sammandrag:
Antal starter 2021-04-01 – 2021-11-30, 69 st varav 52 taxar.
Anlagsklass 24 starter varav 22 godkända. 2 st ej godkända.
Öppen klass 28 förstapris, 5 andrapris,1 tredjepris och 10 nollor.
Klubbmästerskapet anordnades i år i Jönköpingstrakten. Provet lockade 6 taxar till start i
öppenklass. Klubbmästare blev Teleborgs Winner,

Vandringspriser:
Bussahagens VP (Tennfat)
till bästa hund, övriga raser, i öppen klass under vårens rörliga prov:
Ingen utdelning 2021.
Hammarskallets spårkanna
till bästa hund, oavsett ras, i öppen klass under vårens rörliga viltspårprov med minst VG på
utställning:
Rådyrtangens Sia.
Skaraborgs Taxklubbs jubileumsgåva
till bästa tax i öppen klass under våren:
Rådyrtangens Sia.

Skaraborgs TK VP
till bästa tax under hösten
Långarums Basta.
Kennel Bussahagens VP (horn)
till bästa Tax i anlagsklass under höstens rörliga prov:
Långarums Basta,
Jönköpings Läns Jaktvårdsförenings VP.
till bästa hund, oavsett ras, i anlagsklass sammanlagt under året:
Ivan.
Kronobergs Taxklubbs jubileumskanna
till bästa Tax i öppen klass under hösten:
Långarums Basta.
Kennel Bussahagens Spårtallrik
till bästa Tax i öppen klass och klubbmästare på det ordinarie provet:
Teleborgs Winner.
Årets spårhund
Långarums Basta.

