
Verksamhetsberättelse Smålands Taxklubb 2022 

Vid årsmötet den 10 april under ledning av mötesordförande Ulla Eckerberg gick åren 2020 
0ch 2021 igenom, eftersom Corona pandemin omöjliggjort årsmöten om dessa innan dess. 
Den nya styrelsen fick följande sammansättning. 

Ordförande. Mikael Davidsson. Landsbro 

Vice Ordförande. Rebecka Lönnqvist. Malmbäck 

Sekreterare. Anders André. Nässjö 

Kassör. Patric Jacobsson. Huskvarna 

Ledamöter. 

Stefan Carlsson. Jönköping.   Anna André Nässjö 

Mia Petersson. Sävsjö.   Kristoffer Klaesson. Malmbäck 

Markus Carlsson. Bodafors.   Filip Österlind. Reftele 

Klubbens medlemsantal har ökat under året med 20 personer, från 566 (2021) till 586 (31/12 
2022) Några nya provmedlemmar men även några som flyttat sitt medlemskap från annan 
lokalklubb. 

Styrelsen har under året förutom ett stort antal telefonkontakter haft fem protokollförda 
styrelsemöten. Dessa har varit både fysiska och via digitala medier. I stort sett var hela 
styrelsen på plats och involverade i genomförandet av Nordisk Drevkamp för Taxar i 
november. 

Den 22 juni 2022 eldhärjades ordförandes hem och tyvärr fanns inget i huset som kunde 
räddas ur lågorna. Ej utdelade vandringspriser, arkiverade pärmar från tidigare 
verksamhetsår och ordförandeklubban från 1956 blev lågornas rov. 

Utställningar i Hultsfred och Skillingaryd har anordnats utan pandemirestriktioner och samlat 
ungefär 200 starter sammanräknat. Bengt-Åke Bogren var ensam domare i Hultsfred, Jill 
Rhodin dömde kort, långhår, valpar och Hans Almgren strävhår i Skillingaryd. 

Viltspår har under säsongen varit svajig vad gäller startfrekvens, oavsett om det gäller 
ordinarie eller rörliga spårprov. Marie Jacobsson har under senare delen av året varit viltspår 
kommittén behjälplig som sidekick och kommissarie. 

Viltspårs-SM i viltspår anordnades av Västsvenska Taxklubben under augusti månad. 
Klubbens representant var Utorax Ingo. Äg: Anna & Anders André. Nässjö. Som blev 
oplacerad i resultatlistan. 

Startfrekvensen på våra drevprov har legat på en stabil nivå jämfört med föregående år. 
Klubben ligger klart före alla andra lokalklubbar vad gäller antal starter. Några av våra egna 
domare har varit indisponibla under året av olika anledningar. Så vi har vi några tillfällen 
lånat domare från andra lokalklubbar för att få till ett antal starter. Drev-SM anordnades 



under året på Gotland. Klubbens representant var Ubsola Oscar IV. Äg: Anders Oscarsson. 
Jönköping. Han blev placerad som 7:a med ett 1:a pris på rådjur med 45 egenskapspoäng. 

Två drevprovsträffar genomfördes under hösten, en i Hultsfred och en i Malmbäck med både 
drevdomare och intresserade hundägare. Något som tydligen tilldrar sig intresse och som vi 
gjort i ett antal år nu. 

Utbildning av nya, presumtiva drevdomare har skett under ledning av ordförande. Tre 
stycken har under hösten varit ute på sina elevtjänstprov och en har i skrivande stund även 
gjort aspirantprov. Ordföranden har dessutom varit inbjuden av Jämtland/Härjedalens 
Taxklubb som fullmäktige för deras drevprov under 2022! 

Nordisk Drevkamp för Tax. 

Klubben har genomfört detta evenemang 20-21/11 med utgångspunkt Ullinge Värdshus.Tre 
hundar från våra nordiska grannländer + vinnande hund från 2019 släpptes på nästa 2 dm 
nysnö måndagen den 21/11. Klubben har fått mycket fina ord om genomförandet av detta 
evenemang som vi fick tilldelats oss från Svenska Taxklubbens huvudstyrelse. Prisbordet blev 
dignande med ett stort antal sponsorer, tyvärr blev väl den ekonomiska förlusten större än 
beräknad. SvTK´s Huvudstyrelse har aviserat att de kan kompensera detta åt klubben. 

Tre Grytjaktprov har genomförts inom klubben och alla har blivit godkända. 

Två representanter från klubben deltog vid en regionsträff som Skaraborgs Taxklubb 
anordnade i slutet av augusti. En träff som alltid genomförs året innan Taxfullmäktige för att 
diskutera gemensamma motioner. 

 

Drevprovsverksamhet Smålands Taxklubb 2022-23  

Ordinarie drevprov november 2022  

Lennart Eckerbergs VP 
Provets bästa hund tilldelas:  

Landagårdens Irma 

Skånska Taxklubbens debutantpokal VP  

Bästa debutant tilldelas:  

Bleckbeck Tikka 

Klöver Knekts Championkavel  

Till bästa hund som under provet blir SEJ(D)CH tilldelas: 

Leabo Qrut 



Rågläntan August Minnespris  

Bästa korthårs hane på Smålands ordinarie prov.  

NotterydsZorro 

Kennel Holavedskogens VP  

Bästa korthårs tik på provet.  

Landagårdens Irma 

Nomineringar till VP som sträcker sig över hela säsongen.  

Enrisets Immas Jubileumskanna  

Tilldelas den yngsta strävhårstik m 1:a pris över hela året.  

Drevsäkers Lusa 

Kajsas Minnespris  

Tilldelas den bästa strävhårstiken över hela året.  

Alvarstäppen´s Maxa 

 
Östgöta Hornet VP 
Tilldelas den hund som har bästa Räv eller Hjortdrev under året.  

Ubsola Wilding 1a Räv 

 

Smålands Bästa Harhund  

Tilldelas den hund som har högsta egenskapspoängen på prisvärt drev på hare under säsongen 
oktober – januari  

Gemlinge mossens glossa 1a 51ep Hare 

Kennel Enrisets Nybörjare pris  

Hundförare pris till person som nomineras av domare.  

Henrik Karlsson 

Bargos Passa VP  

Tilldelas hund som har 6X6 i skallmomenten och högsta poäng  



Ubsola Oscar IV 54 EP  

Leabo Kennel VP  

Högsta poäng sammanställt + viltspårsmerit  

Drevsäkers Leon 

Kurt och Irma Ericson ́s VP  

Bästa hund på rörliga drevprov  

NotterydsFideli 

Debutant pokalen  

Bästa debutant på rörliga drevprov 

NotterydsFideli 

 
Niclas Petersson ́s VP 
Till bästa hund under rörliga drevproven i Januari  

Ubsola Oscar IV 

Övrig verksamhet inom drevprovsverksamheten i Smålands Taxklubb 2022-23.  

Sista helgen i september anordnade klubben två drevprovträffar, en i Malmbäck och en i Hultsfred. 
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 ökar för varje år som går med lite över 120 starter under säsongen. 
Odp:t i november 2022 var vi förberedda för många hundar, vi hade redan innan delat upp på provet 
under två veckor då vi inte fick ihop alla startande på en vecka året innan, detta fick vi ägen väga på 
Odp:t i Januari 2023, 40 hundar anmälda bara på det provet.  

Vi har hade också äran att anordna den Nordiska drevkampen detta året under November 2022 där 
nordens 13 bästa taxar gjorde upp lagvis. Vädret var inte på våran sida då det kom väldigt mycket snö 
till provet. Finland tog hem segern med fina resultat, den individuella tävlingen vann den Norska 
hunden D-Buster med fina 52ep 1 Rå. 

Drev-SM arrangerades av Gotlands taxklubb denna säsong. Våran representant var Ubsola Oskar IV, 
ägaren Anders Oscarsson. 
Vi tackar för en fina prestation och Göte Roman som dömde.  

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

 



VILTSPÅRVERKSAMHETEN SMÅLANDS TAXKLUBB 2022 

 

Antal starter 2022-04-01 – 2022-11-30 75 st varav 53 Taxar och 22 övriga raser 

Anlagsklass 18 starter – 4 ej godkänd  14 godkänd 

Öppen klass 46 starter – 28 förstapris 3 andrapris 3 tredjepris och 5 nollor  

 

Vårens ordinarie prov hölls i Jönköpingstrakten och lockade fem Taxar till start. 

Vann gjorde Utorax Ingo, Strävhårig Normaltax, ägare Anna André Nässjö. 

Klubbmästerskapet anordnades i år i Hultsfredstrakten den 11-12 augusti i mycket torra 
marker. 

Klubbmästare blev Aftonskallets Frost, Strävhårig Normaltax ägare Elisabeth och Claes Sköld 
Hultsfred. 

 

Följande vandringspriser kommer att delas ut på Smålands Taxklubbs årsmöte i Nässjö den 5 
mars: 

Bussahagens VP (Tennfat) 

Till bästa hund, övriga raser, i öppen klass under vårens rörliga prov: 

Vargjägarens GB Birka, Norsk älghund grå, ägare Johan Blomqvist Kristdala. 

 

Hammarskallets spårkanna 

Till bästa hund, oavsett ras, i öppen klass under vårens rörliga prov med minst VG på 
utställning: 

Aftonskallets Frost, Strävhårig Normaltax ägare Elisabeth och Claes Sköld Hultsfred. 

 

Skaraborgs Taxklubbs jubileumsgåva 

Till bästa Tax i öppen klass under våren: 

Aftonskallets Frost, Strävhårig Normaltax, ägare Elisabeth och Claes Sköld Hultsfred. 

 

Skaraborgs Taxklubbs VP 

Till bästa Tax i öppen klass under hösten: 



Tostareds Helga, Långhårig Normaltax, ägare Marie Jacobsson Skillingaryd. 

 

Kennel Bussahagens VP (Horn) 

Till bästa Tax i anlagsklass under hösten: 

Sally, Strävhårig Normaltax, ägare Magnus Alexandersson Burseryd. 

 

Jönköpings Läns Jaktvårdsförenings VP 

Till bästa hund, oavsett ras, i anlagsklass sammanlagt under året: 

Tostareds Helga, Långhårig Normaltax, ägare Marie Jacobsson Skillingaryd. 

 

Kronobergs Taxklubbs jubileumskanna 

Till bästa Tax i öppen klass under hösten: 

Tostareds Helga, Långhårig Normaltax, ägare Marie Jacobsson Skillingaryd. 

 

Kennel Bussahagens spårtallrik 

Till Klubbmästare öppen klass: 

Aftonskallets Frost, Strävhårig Normaltax, ägare Elisabeth och Claes Sköld Hultsfred. 

 

Årets spårhund 

Aftonskallets Frost, Strävhårig Normaltax, ägare Elisabeth och Claes Sköld Hultsfred. 

 

Smålands Taxklubb tackar samtliga domare och markägare för ert engagemang under 

2022 års viltspårsäsong!! 

 

 

 

 

 



Mikael Davidsson  

 

______________________________________________________ 

Rebecka Lönnqvist 

 

______________________________________________________ 

Anders André 

 

______________________________________________________ 

Patric Jacobsson 

 

______________________________________________________ 

Stefan Carlsson 

 

______________________________________________________ 

Anna André  

 

______________________________________________________ 

Mia Petersson 

 

______________________________________________________ 

 Kristoffer Klaesson 

 

______________________________________________________ 

Markus Carlsson  

 

______________________________________________________ 

Filip Österlind 

______________________________________________________ 



 


