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Så var det dags för en ny säsong att starta. Vi börjar i 

år med att ha en aktivitetsdag den andra maj med 

start kl. 10:00 med inslag av fast spårprov för de som 

önskar samt kommer några borderterrieruppfödare 

också ha valpträff och även genomgång av grytträning 

och prova-på-viltspår. Det blir en trevlig dag i grytet. 

Mat och kaffe finns att köpa, ta gärna med en ham-

mare eller lite spik, eller kontakta Micke Ivarsson så 

berättar han vad som behövs. Micke har telefon-

nummer 070-6688217. 

 

ÅRSMÖTET 

Vi har ju också haft årsmöte. Det hade vi redan i slu-

tet av februari. Enligt stadgarna skall lokalklubbarna 

ha sina årsmöten före februari månads utgång. De 

senaste åren har vi haft våra årsmöten den tredje 

helgen i februari och om inget annat händer så är det 

väl ungefär så det kommer att fortsätta. Det är inte 

särskilt välbesökt årsmötet, men vi brukar vara den 

”inre” kretsen om tio personer som deltar. Det är 

alltid lika trevligt. Vi ska passa på att hälsa Marie 

Löfstrand välkommen som viltspårdomarelev och 

Gunnar Löfstrand välkommen som revisor. Vi ska 

också hälsa Urban Söderlund lycka till med kassörs-

uppdraget och sända ett varmt tack till Barbro för allt 

slit med den sysslan under åren. Vi vill också passa på 

att avtacka Peter Hökby som slutar på egen begäran 

som viltspåransvarig. Ditt jobb har varit guld värt! Ett 

tack också till Roger O N som varit engagerad i GGK 

genom åren. Välkommen tillbaka vill vi säga till Jörgen 

Söderholm som nu ska bli både gryttränare och gryt-

domarelev – lycka till! Och välkommen som en av 

gänget Magnus Simonsson! Som nu går in som träna-

re och elevtjänstgöring för grytdomare.  

 

ÅRET SOM GÅTT 2008 

Vi har haft ett trevligt och händelserikt år med många 

höjdpunkter. Det som varit lite tråkigt är kanske att 

medlemsantalet sjunkit. Men tittar vi runt om oss så 

ser det likadant ut hos andra klubbar inom hunderiet. 

Så det kan helt enkelt vara ett slag av finanskrisen 

som drabbar oss. Medlemspengar är något som 

snabbt får stryka på foten när ekonomin är sämre. 

Men nu talas det om ljusare tider igen, så vi håller 

tummarna att vi kan få några nya medlemmar i år. 

SGK har dessutom fått igång sin hemsida igen och 

även en ny medlemsansvarig så snart kan vi sprida 

informationen på vanlig väg. Det finns också en sida 

som tillfälligt lämnar GGK information. Adressen dit 

är http://www.ggk.nu. Det finns som sagt många 

höjdpunkter vi kan blicka tillbaks på genom året, att 

nämna kan vara vårt läger som blev väldigt trevligt 

men även klubbmästerskapet i viltspår för borderter-

rier är en givande tillställning.  

 

AKTIVITETER 2009 – NU KÖR VI  

2a maj – Valpträff för några borderterrieruppfödare, 

aktivitetsdag, viltspår och prova-på-gryt. En heldag 

vid grytet med andra ord! Se till att vara där ☺ 



17 maj kl. 18:00 – Nu börjar träningarna på allvar. 

Träningarna som förlades till söndagar redan förra 

säsongen visade sig vara välbesökta då många före-

drog att komma på en söndag. Anmäl att ni kommer 

till Micke 070-6688217. Vi fortsätter med samma 

koncept i år men ändrar om lite inledningsplaner och 

skjuter fram första grytprovet till…  

25 juni – Årets första grytprov. Möjlighet till viltspår-

prov kommer att finnas i begränsad upplaga.  

Juli – sommaruppehåll. Möjlighet till rörliga viltspår-

prov.  

7-8-9 augusti – Vi satsar på en fullspäckad helg med 

inslag av praktisk jakt. Därför har vi planerat att ha 

lägret i dagarna tre. Kom redan på torsdag kväll. Vi 

inleder helgen med en fredagsjakt i gryt. Här kan du 

ha chans att meritera din hund på ett prov i naturen. 

Domare finns tillhands. Gemensamma middagar både 

fredag och lördag med mycket ljug och trevlig samva-

ro. Prov, viltspår och gryt. Träningar och introduk-

tionskurser till viltspår. Distriktsmästerskap i Grytpi-

stol. Tävlingar och mycket annat skoj kommer vi att 

göra under dessa dagar. Boende kan du boka redan 

nu på Hägers 0278-66 71 01 eller pensionatet Glöss-

bo, 0278-24454 eller vid Ohlandersgården 0708-

102966. Möjlighet till husvagnsplats och husbilsplats 

finns både vid grytet och vid Hägers. Det kommer att 

finnas enklare lunch och kaffe att tillgå alla dagar. 

Mer information kommer. Vi kommer också att lägga 

ut en anmälan på nätet som vi vill att ni fyller i så att 

vi kan tillmötesgå så långt det är möjligt era önske-

mål! 

18-19 september – Vi har de senaste åren haft en 

avslutningshelg där vi från början hade en dag med 

grytprov och styrelsemöte. Det har nu utökats till att 

även innefatta arrangemanget Klubbmästerskap i 

Viltspår för Borderterriersällskapet. Även i år har vi 

fått äran att arrangera mästerskapet. Det blir klub-

bens tredje omgång.  Så vi kombinerar denna avslut-

ningsdag med att på söndagen genomföra detta KM.  

Vintern 2009/2010 - Under vintern 2009/2010 kom-

mer jaktdagar att arrangeras både i norra och södra 

hälsingland eventuellt i gästrikland också. Dessa kan 

komma att annonseras ut ganska nära inpå själva 

tillfället så här gäller det att hänga med på hemsidan 

eller anmäla e-postadressen till vår sekreterare så 

håller hon dig uppdaterad med löpande information 

kring dessa jaktdagar. Sekreterarens adress är moni-

ca@stafberg.com.  

STYRELSEN 2009 

Vill du ha kontakt med någon av oss i styrelsen. I så 

fall kan du ringa någon av oss, eller maila till Monica 

så får du mailadress till respektive person. Styrelsen 

2009 är sammansatt enligt nedan: 

Ordförande Roger Jonsson, 0650-71117 

Kassör Urban Söderlund, 026-131509  

Sekreterare Monica V Stafberg, 070-6071111 

Ledamot Micke Ivarsson, 070-6688217 

Ledamot Barbro Wigren, 0270-287835 

Suppleanter Danne Andersson och Magnus Simons-

son.   

 
Väl mött 2009! Hälsar GGKs styrelse 
 

 

 


