
Verksamhetsberättelse för Skåne-Blekinge Taxklubb år 2022. 
 
Styrelsen för Skåne-Blekinge Taxklubb lämnar härmed följande berättelse 

för år 2022, klubbens 69:e verksamhetsår: 
 

Årsmöte hölls den 18 april och ett trettiotal medlemmar deltog. P g a 
rådande pandemi försköts årsmötesdatumet framåt från det ursprungliga 

datumet  
 

Styrelsens sammansättning har varit följande: Kim Norlin ordförande, 
Elisabeth Iregren vice ordf., Christina Wahlberg kassör, Eva Bermsjö 

sekreterare, Görel Ljungberg, Anita Turesson-Wickberg, Jessica Nilsson, 
Johanna Ilvonen och Karolina Göransson. Christian Gabler har varit 

adjungerad på några möten. 

 
Aktiviteter under 2022: (Inom parentes avser föregående år) 

  
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året. 

Medlemsantalet den 31 december 2022 var 539 (538) medlemmar. 
  

Klubbens två utställningar drog 241 (265) anmälda taxar. Vidare 
arrangerades fyra ordinarie viltspårprov med 117 (131) startande hundar, 

rörliga viltspårprov med 73 (107) startande hundar, ordinarie drevprov 
med 15 (6) startande taxar och särskilda drevprov med 27 (15) startande 

taxar och två grytprov med totalt 15 (8) startande hundar varav 5 taxar 
 

Klubben har haft ett i övrigt flitigt år med flertalet grytträningar, 
viltspårkurs under vårterminen samt ringträningar och Taxens Dag som 

firades den 6/6 i Vedemaskogen där ett 70-tal medlemmar deltog i de 

olika aktiviteterna. I juni arrangerades även en Prova-på-dag i konstgrytet 
i Resåkra dit nyfikna medlemmar var välkomna. I januari anordnades 

även ”Taxen i centrum” med fyra olika föreläsare som kom och berättade 
om sina specialämnen. Mycket uppskattat och trevligt.  

  
SEVCH SEUvCH DKVCH Peppersaint’s Wiesel, KN, ägare Kim Norlin,  

representerade SBTK vid Spår-SM som gick under Västsvenska TKs regi i 
augusti. Tiken tilldelades 1:a pris och placerade sig på en mycket 

hedersam bronsplats med 104/105 p. På Drev-SM i Gotlands TKs regi 
representerades SBTK av Landala Ida, SN, ägare Tomas Westman och 

tiken tilldelades 2:a pris och placerade sig på en fin 11:e plats. Varmt 
grattis till båda hundarna och tack till ägarna för att ni representerade vår 

lokalklubb med bravur! 
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