
Södra Älvsborgs dreverklubb  
Dagordning 2018-02-01 

Närvarande: Per, Holm, Lennart, Torgny, Beleen, Jan B, Magnus, Cissi 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av sekreterare 
Beleen 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Godkänd 
 

4. Val av justeringsmän 
Jan och Per 
 

5. Föregående mötesprotokoll 
Gicks igenom. Lagd till handlingarna 
 

6. Kassarapport 
Bankkonto: 28556 kr 
Kassa samma som föregående möte dvs. 4537 kr. 
 

7. Utställningar 
Fyra hundar anmälda hittills. Det kommer förmodligen fler anmälningar närmare 
utställningen i mars. Frivilliga som kan hjälpa till är hjärtligt välkomna.  
Per och Helena tar över ansvaret för utställningarna under hösten 2018. Per 
söker nu efter en domare till höstens utställning.  
 

8. Drevprov 
15 hundar har startat.  
Unghundsgranskning har diskuterats då flera av hundarna redan innan provet 
startats på ordinarie öppet drevprov med förstapris. Frågan är hur Södra 
Älvsborgs dreverklubb ställer sig till huruvida unghundar som redan startats ska 
beviljas deltaga på unghundsgranskningen. Förslag har framkommit som skulle 
innebära att det på unghundsprov skulle startas två hundar samma dag. Lottning 
på morgonen om vilken hund som får starta först och den andra hunden startas 
då när den första är färdig alternativt att provdagen är slut. Fördelen vore då att 
domaren får dubbel ersättning för samma dag och antalet domare utnyttjas på ett 
effektivare sätt.  
 

9. Övriga frågor 
 
a. Planering av klubbmästerskap inför Wästgötakampen 2018 
Uttagning av hundar skulle kunna göras genom att man granskar resultaten från 
årets startade hundar. De intresserade skulle i så fall deltaga i en lottning. 



Alternativt att man genomför ett klubbmästerskap i november. Man skulle kunna 
lägga om planeringen så att klubbmästerskapen varje år genomförs innan årets 
Wästgötakamp. Frågan ska lyftas på årsmötet.  
 
Klubbmästerskapet 2018 kommer att genomföras 29 okt - 2 nov. 
 
b. Planering Wästgötakampen 2018 
Wästgötakampen 2018 kommer att gå 8-9 nov 
Per kontrollerar om vi kan vara på Väla.  
 
Samtliga klubbar tar med sig domare till proven.  
 
c. Domardag 
Under våren kommer vi att sätta ett fast datum för höstens domardag. 
Förslagsvis släpps två hundar och domarna delar upp sig för att föra protokoll 
som sedan diskuteras.  
 
d. Utställningsansvarig samt drevprovsansvarig 2018 
Per tar över utställningsansvaret från och med september. Magnus tar över 
drevprovsansvaret från och med oktober.  
 
e. SM 2019 
Magnus har varit i kontakt med Lars som ställer upp. Per pratar med Skottek för 
att se om vi kan vara där. Normalt sett ska varje startande hund ha med sig 
domare inför starten. Förhoppningsvis kan vi få in sponsorer för priser i ett 
större lotteri.  
 
Per berättar att centralstyrelsen har planer på att försöka få till en större sponsor 
som kan deltaga på varje SM. Pengarna skulle då gå direkt till central styrelsen 
för att sedan delas ut som stöd till lokalklubbarna som anordnar SM. 
 
f. Vandringspriser 
Bästa harhund: Slagstigens Milla 1+3 ha och 1ha, ägare Kjell Bergström 
Bästa rådjurshund: Kiwi 1+1 rå 26 p, ägare Per Åstrand 
Bästa unghund: Kiwi 1+1 rå 26 p, ägare Per Åstrand 
Bästa viltspårshund: Biabis Lyra anlag 1 öppenklass, ägare Rolf Axcel 
Bästa rävhund: Hela 2 räv, Torgny Larsson 
Bästa allroundhund: Hela 2 räv + 2 rå, Torgny Larsson  
 
Nya graverade plaketter beställs till ovanstående priser.  
 
g. Diplom 
Diplom för prisvärda drevprov behöver skrivas och skickas ut till ägarna.  
 
Nya diplom måste tryckas upp då de börjar ta slut.  
 
h. Valberedningen 
Lars Wallen är sammankallande, Christer Karlsson och Thomas Karlsson är med i 
valberedningen.  



10. Mötets avslutande 
 
 
Justeringsman:   Justeringsman: 
 
_________________________________  _________________________________________ 
 
Datum:    Datum:   


