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Bästa drevervänner, 

 

Jaktsäsongen börjar nu närma sig slutet och den är kanske redan till ända i delar av landet, till följd av 

de yttre förutsättningarna. Förhoppningsvis har alla fått uppleva ett antal härliga dagar i skogen 

tillsammans med era hundar. 

CS jobbar löpande utifrån de planer som finns och har uppnått de flesta av de mål och delmål vi har 

satt upp. Mer om det längre ner. 

Vad jag kan förstå, så har det varit full fart med drevproven även denna jaktsäsong. Vilket är 

glädjande och förhoppningsvis ger oss ett antal svar i vårt avelsarbete. Ett stort tack till alla 

funktionärer i lokalklubbarna som gör det möjligt att bedriva denna verksamhet. 

Klubbens tävlingar har genomförts enligt plan och har löpt av stapeln på ett bra sätt. Även här vill jag 

rikta ett stort tack till alla funktionärer som lokalt har varit engagerade i dessa tävlingars 

genomförande. Mer om dessa tävlingar och resultat finner ni på www.svenskadreverklubben.se 

När det gäller den polisanmälan som gjordes i mars -19. Har det inte skett några framsteg, med ett 

undantag. Det är att det nyligen har tillsatts en utredare, som förväntas påbörja utredningen i början 

av detta år. Mer information kommer, så snart ny information finns tillgänglig. 

Under hösten har delar av CS, jobbat vidare med ett ersättningsprogram till Jyckedata. Den del som 

gäller hantering av drevprov, är nu till stora delar färdig. Planen är att denna del skall testas i skarpt 

läge under januari månad. Även arbetet med den del som ska hantera utställningarna framöver, är 

påbörjad. Planen är att den skall testas i skarpt läge under våren/sommaren. Exakt tidplan för den del 

som skall hantera viltspåren, är ej klar i skrivande stund. 

Som säkert de flesta av er har noterat, så har vi nu flyttat över klubbens medlemshantering till SKK. 

Anledning till det är, som jag skrivit tidigare, att Lena Lindström önskat avsäga sig detta jobb, av 

personliga orsaker. Ett stort tack till Lena för alla de år du skött klubbens medlemshantering. Lena 

kommer under en övergångsperiod vara behjälplig med medlemsfrågor, men primärt skall vi 

medlemmar vända oss till SKK medlemsavdelning med våra frågor. Vi har nu säkerställt kontinuiteten 

i vår medlemshantering, vilket känns skönt. Slutligen, Lena kommer även fortsättningsvis sköta den 

löpande ekonomin. 
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Ordförande 


