
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 

2021 

Hallands Taxklubb styrelse vill härmed avge följande berättelse 

för klubbensverksamhet år 2021. 
  



Årsmötet. 
 

Föregående årsmöte inställt pga Covid-19. 
 

Verksamheten år 2021. 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 st protokollförda sammanträden. 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 206 st. En ökning mot föregående år. 

En önskan är att uppfödare tar ut blanketten från Svenska Taxklubbens hemsida 

eller fyller i direkt på hemsidan. Alternativ tar kontakt med Ann Bengtsson. Och 

upplyser de nya valpköparna om medlemskap i Svenska Taxklubben, och 

informerar att 1:a året är gratis om de inte tidigare varit medlemmar. 
 

Viltspårskurser. 
 

Ett 20 tal hundar har deltagit på viltspårskurser i Sibbarp. 

 

Dressyrkurser. 
 

Inga dressyrkurser har anordnats.  
 

 

 

 

Ordinarie drevprov. 
 

I vårt ordinarie drevprov den 22-25 november så startade 8 st hundar. 

Provets bästa hund blev KN Källstigens Nixon Äg. Tommy Samuelsson, 54 

poäng med 1:a pris Rå D-cert. 

2:a: KN Källstigens Olivia, Äg. Stig Larsson, 52 poäng 1:a Rå D Cert                                                                                                                                                                 

3:a: SN Lassos Gissa, Äg: Madeleine Severinsson, 45 poäng 1:a Rå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rörligt drevprov. 
 

Vårt rörliga drevprov gick av stapeln 1 oktober till 31 december med 22 starter o                                                                                     

Bästa hund vid provet blev: KN Källstigens Nixon Äg. Tommy Samuelsson, 1a 

Rå D-cert, 55p. 

2:a  SN  Råbockmossens Ruffa Äg,Claes Dahlgren.1a Rå  D-cert 54p. 

3:a  SN Klavekulla Chili  Äg,Bengt Grönlund o Lisa Rossi, 1a Rå 48p.                                                                                                                                                                  
 

Drev-SM. 
 

Årets Drev- SM avhölls i Skaraborgs TK vinnare blev. 

1.SE J(D)CH Mariebergs Unik SE23418/2017 54ep D-cert 

Äg. Helena Gustavsson, Nyhammar. Dalarnas Taxklubb 

2.SE J(D)CH Råbockmossens Pang SE28256/2018 54ep D-cert 

Äg: Göran Meisjö, Karlskoga. Örebro Läns Taxklubb 

3.SE J(D)CH Rekyls Tina SE39957/2019 52ep 

Äg: Anders Wikström, Boxholm. Östergötlands Taxklubb. 

 

HTK deltagare kom på en hedrande  

17:e plats SE J(D)CH Källstigens Olivia SE33497/2014 42ep 

Äg. Stig Larsson, Träslövsläge. Hallands Taxklubb. 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

 

 
 



Uttagningsregler för Drev-SM 

 

 Det ska fortfarande vara ett ordinarie drevprov. 

 Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är 

direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga max 3 gånger. 

 Antalet domare ska vara 2 st / hund (totalt 22st). 

 Varje lokalklubb som önskar anmäler en (1) hund (klubbens bästa enligt regler 

nedanför): 

Varje hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 

2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av 

resultaten Ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som 

helst inom SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa 

provresultaten räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de 

tre (3) slutresultaten. 

 HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i 

poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta 

Gäller vid uttagning. 

Förbehåller sig fri prövningsrätt. 

 Tävlingsdag: Den första måndagen i november. 

 Ekonomi: De arrangerande klubbarna bestämmer själva anmälningsavgift och 

om en (1) eller två (2) nätters logi ingår i denna. SvTK/HS bidrar med 20 000:-/ 

drev-SM. 

 Sponsorer: SvTK:s sponsorer f.n Agria och Severa Pet Foods ( Eukanuba) skall 

användas som de enda sponsorerna i sina kategorier, i övrigt är det fritt val för 

lokalklubbarna att välja. 

 Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev 

SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna 

anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller. 

 Val av SM-arrangörer: Tillsvidare gäller den turordningslista som används sen 

tidigare. 

 

Gränskampen. 

 
Gränskampen 2021 inställt pga. Covid -19. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Spår SM. 

 

Spår SM regi var i Dalarnas TK 7-8 Augusti. 

 

1:a med 1:a pris och 61 poäng Jämtland/Härjedalens taxklubb Lekoll Bobbi 

Sharm Nattfari- Susanne Morin Sandberg Bräcke 

2:a 1:a pris och 61 poäng Bohuslän-Dala taxklubb Hjorthults Cello- Birgitta 

Johansson Bengtsfors 

3:a 1:a pris och 60 poäng Upplands taxklubb Saymore Lux Adrian - Andrea 

Bengtsson Stockholm. 

 

HTK representanter på hedrande:  

10:e plats Peppersaints Zoo – Magdalena Lubera &  

12:e plats Koppargläntans Ryan Lochte- Viktor& Malin Parnebo Ahnbo. 

 
 

Regler för uttagningen till Spår-SM 

 
Viltspår-SM för tax  – gemensamma uttagningsregler  

  

 Varje lokalklubb utser en ordinarie representant och en reserv.  Följande krav 

gäller:  

  

1. Varje tax ska ha startat på två viltspårprov i sin lokalklubbs regi. Minst ett 

prov ska vara ett ordinarie viltspårprov.  Proven ska vara dömda av två olika 

domare. 2. Båda starterna ska vara från de två senaste säsongerna. 3. 

Poängprotokoll max 61 poäng ska användas.  

  

 Lokalklubben tar ut sin ordinarie representant samt reserv enligt reglerna ovan   

och anmäler dessa till HS senast 15 juni det år som viltspår-SM skall 

genomföras.  

  

 Enbart svenskregistrerad tax har rätt att delta i viltspår-SM.  

  

 De nya gemensamma uttagningsreglerna börjar gälla fr o m 1 januari 2020.  Det 

betyder att reglerna kommer att tillämpas första gången vid viltspår-SM 2021. 
 

Bedöms 2 hundar lika vinner den yngsta hunden. 

 

 

 

 
 



Viltspårsprov. 
 

2021 startande totalt 58 st varav 9 st taxar med 9 st på anlag och 11 st i öppen 

klass. 
 

Bästa anlags hund på rörliga provet: Glada äg: Christa von Limburg Stirum.  

Bästa tax på rörliga provet blev Nyrells Hjalle, äg. Therese Andersson 

Bästa hund på rörliga spåret oavsett ras Basset Artésien Normand, Myrkullens 

Akilles, äg Kim Klint 

 

Hallands TK poängpris. 
 

Poäng på av klubben anordnade arrangemang enligt följande: 
 

Utställning: Drevprov: 

Cert / Ck    10 poäng D-cert 10 poäng 

E Jkl,Chkl      7 poäng 1 9 poäng 

V Ökl, Jkl,Chkl 2 poäng 2 7 poäng 

E Junkl,Ukl,ökl 4 poäng 3 4 poäng.  
 

Utställning champ +3 poäng 

Jaktprovs champ   +3 poäng Viltspårprov 

Viltspårs champ    +3 poäng      1 ökl                       7 poäng  

  2 ökl 5 poäng 

  3 ökl 4 poäng 

  Gk anlagsklass 4 poäng 

 

OBS!! Priset skall bevakas själva av hundägare och sända in resultaten 

innan den 31/12 varje år, för att tävla om poängpriset. Intresse anmälan 

sändes till HTK sekreterare. 
 

Priset delas ut till den hallands ägda tax som samlat mest poäng, under årets 

arrangemang i HTK regi. Vid lika resultat vinner den yngsta hunden. 

 

Tack till Sponsorerna. 
 

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra sponsorer vilka på olika sätt bidragit till att 

hålla vår verksamhet igång. Ett särskilt tack till: Royal Canin som är vår 

huvudsponsor. Alla sponsorer finns på vår hemsida.  
 

Avelshanar samt valpkullar. 
 

Avelsråden i Hallands Taxklubb efterlyser att de uppfödare som har valpkullar 

under året tar kontakt med vårt avelsråd i Halland så dessa kan informera 



valpköpare vem som har valpar till salu. 

Samt de som har meriterade hallands ägda hanar i de olika hårlagen och 

storlekarna att sända in en bild samt en liten text som vi kan sätta in på vår 

hemsida under avelshanar. 

 

Hur får vi en ännu bättre verksamhet? 
 

Vi i styrelsen ser gärna att klubbens medlemmar ställer upp på våra aktiviteter 

framförallt drevproven och gärna att medlemmar kommer med synpunkter på 

verksamheten och gärna lämnar förslag till utökad verksamhet som kan komma 

alla våra medlemmar till gagn. Mejla till Ann Bengtsson sekreterare i HTK. 

Avslutningsvis vill vi i styrelsen framföra ett stort, varmt och innerligt tack till 

alla som hjälpt till vid våra arrangemang eller på annat sätt bidragit till 

verksamheten.  

Och grattis igen för alla framgångar till alla taxar med ägare. Nu satsar vi på 

2022 aktiviteter.  

 
 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

                                                                                                                          

Östen Elg, Ordförande Mandattiden utgår                2021 

      Hans- Åke Ottosson ,Vice ordf                 ”      2021 

Ann Bengtsson, Sekreterare           ”                                  2022 

Lennart Andersson, ledamot           ”                                  2022 

Helen Bengtsson, ledamot                         ”                                  2022 

Magdalena Lubera styrelsesuppleant.        ”                                 2021 

Viktor Ahnbo Parnebo styrelsesuppleant   ”                                 2021  

Clas Stjärneving, tillf. kassör tills vi hittar en ordinarie kassör. 
 

Revisorer: 

Revisorer har bestått av Alf Andersson. Samt Peter Diding som suppleant. Dessa 

på en tid av 1 år. 
 

Valberedning: 

Valberedningen har bestått av Madeleine Severinsson som(sammankallande) på 

en tid av 2 år samt Thomas Nilsson, Bengt- Arne Nybell på en tid av 2 år. 
 

Avelsråd och valphänvisare: 

Klubbens lokala avelsråd och valphänvisare för samtliga hårlag har varit Siv 

Bengtsson. 

 


