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Styrelsen har bestått av ordinarie: Martin Rydiander (Ordf.) Robert Hovnell (kassör), Mats Bengtsson 

(sekreterare), Erik Bergström, Jonas Kraft och Joakim Berggren. Suppleanter: Jonas Olsson, Magnus 

Danielsson och Martin Davidsson. 

Under DP-säsongen har vi haft ca 50 drevprovsstarter. Lite färre starter i år, men extra roligt med 

unghundarna som verkar lovande. 

På vårat klubbmästerskap segrade Friljusets Bea I med 1+1 rå 35 ep före Viltstigens Frasse 1+2rå 37 

ep och Slagstigens Önska 1 räv+2 rå+2 rå. Stort grattis Bea och Martin! 

Succén fortsatte på SM kvalet då alla Kronobergshundar tog sig till SM på Gotland, grattis! Där gjorde 

Frasse en stark 1 räv+1 rå 35 ep och blev första hund från Kronoberg att vinna allround-SM.  Stort 

grattis Erik Bergström och Frasse! Slagstigens Önska tog en fin fjärdeplats och gick vidare tillsammans 

med Frasse till Nordiska mästerskapet, bra jobbat! 

På NM visade det sig att Frasse och Erik ingalunda var mätta, utan tog även hem detta mästerskap! 

En makalös bedrift att ta hem ”dubbeln” samma år! Jacob och önska placerade sig på 8:de plats. 

Något som också är värt att notera är att samtliga ovan är från Kronobergs kennlar, och uppfödarna 

kan känna stolthet över deras avelsarbete. 

Kronobergs DK var även representerat av en hund på Har -SM, Ekarpsgårdens Yto äg: Göran 

Svensson, bra jobbat! 

På exteriörutställningen i Lagan startade 23 hundar. 

I Åseda startade 53 st hundar och där blev BIR och BIM erövrade . Grattis!  

Under säsongen för viltspår startade 3 st ekipage. 

Ekonomin hänvisas till revisorernas berättelse. 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 276 st 

Tusen tack alla funktionärer som hjälper till med att genomföra drevprov och utställningar, utan er  

går det inte! Men även stort tack till ni medlemmar som stöttar genom att betala in medlemsavgift 

och starta på dp, ställa ut och köpa lotter. Ni är jätteviktiga! 

KRONOBERGS DREVERKLBB genom 

Martin Rydiander Ordförande 

 


