
 

     SDK:s valberedning 

 

 

 
 

Efter en gedigen sökprocess har vi i Lars Rydstedt hittat en erfaren ledare som också 

haft sin huvudsakliga hemvist i dreverkretsar när det gäller hunderfarenheter. 

 

Han började sin bana i taxvärlden 1982 men övergick 1994 till drever. Lars har varit 

aktiv i Sörmlands dreverklubb mestadels som kassör fram till 2009 då han flyttade till 

Dalarna och blev medlem i Dalarnas Dreverklubb och har varit sekreterare där i snart 10 

år.  

Lars har dömt jaktprov för drivande hundar sedan 1984 och dömt ett antal både tax-SM 

och drever-SM under sin domarkarriär och aktivt varit med att arrangera både Tax-SM 

och Drever-SM i de båda Sörmlandsklubbarna. 

 

Till yrke är Lars räddningschef sedan 1999, nu senast i Dorotea i Västerbotten. Trots det 

är han fortfarande sekreterare i Dalarnas Dreverklubb. Han har varit en aktiv förenings-

människa under hela sin vuxna tid med styrelseuppdrag i huvudsak. Det mesta inom 

jaktkretsar och hundklubbar. De senaste tre åren har han varit sammankallande i 

Svenska Dreverklubbens valberedning.  

Det vi sökt och prioriterat är i första hand en person med goda erfarenheter och 

kompetens att vara ledare (Goda ledaregenskaper och strukturerad). Vi har också sökt 

en person med goda insikter i hur jakthundar i allmänhet och drevern i synnerhet 

fungerar och brukas. Att Lars suttit som sammankallande i valberedningen i 3 år har gett 

Lars en bred insikt i vilka stora frågor där åsikterna bland medlemmarna går isär. I våra 

diskussioner har Lars klart redovisat hur han kommer att försöka ena medlemmarna 

med ett antal konstruktiva förslag. Lars tänker sig bl.a en större grupp både från Cs och 

utifrån invalda personer med bred kompetens som får till uppgift att utvärdera och ev 

omarbeta jaktprovsreglerna och därigenom vinna en ännu större acceptans från 

dreversverige.   

 

Nu när valberedningen enats om en person ska vi här informera lokalklubbarna om vårt 

förslag och önskar inhämta ev kritik samt få förslaget förankrat hos lokalklubbarna och 

därigenom delegaterna till stämman. 

 

Synpunkter och kritik mailas till Bo Lindström i valberedningen på 

lindstrom.bo@hotmail.com 
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