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Hej medlemmar i UGK, 
  
Grytträningssäsongen närmar sig sitt slut och detsamma gäller viltspårandet, åtminstone i provform. 
Jakten tar över för många av oss. Följande aktiviteter återstår under hösten: 
  

LUDGO 
  
I Ludgo erbjuds ytterligare en träning nästa tisdag den 9 september. Ring Anja Svensson på tel. 
0155/701 39 eller mobil 070/511 72 08 senast på söndag kväll och boka in din hund. 
  
Lördagen den 13 september körs det sista grytprovet i Ludgo i vår regi. Domare är Markus 
Olsson, Kommissarie Helena Schnackenburg och provledaren Marianne Andersson. Anmälan till 
provet görs via webbanmälan http://www.grythundklubben.se/lokalklubbar/ugk/Prov.aspx >> 
  

SKOGSTIBBLE 
  
Vi tränar ytterligare tre lördagar efter uppehållet nu den 6 september. Anmälan till träningarna den 13, 
20 och 27 september görs till Annica som vanligt på onsdagskvällarna mellan kl 18-19. På tel. 08-5101 
33 01. Vi kommer prioritera de hundar som står för prov och nybörjarhundar tas endast emot i mån 
plats så här sent på säsongen.  
  
Säsongens sista prov i UGK:s regi hålls lördagen den 4 oktober i Skogstibble. Domare är Niklas 
Carlberg. Vi räknar med hårt tryck så bered er på att det kan bli begränsningar i antalet startande 
hundar. Efter samråd med de ni gryttränar för är ni välkomna in med er webbanmälan 
http://www.grythundklubben.se/lokalklubbar/ugk/Prov.aspx >> 
  

SPÅRPROV PÅ GRÄSÖ den 20 september 
 
Vi håller fast spårprov på Gräsö den 20 september. Sex hundar är nu anmälda. Det går bra att 
anmäla in fler hundar, men från och med nu tar vi in hundar i mån av domartillgång. Vi kommer 
meddela vilka som erbjuds att starta, senast direkt efter sista anmälningsdagen den 14 september. 
Anmäl er här http://www.grythundklubben.se/lokalklubbar/ugk/Prov.aspx >> 
  



 

NEDLÄGGNING AV ANLÄGGNINGEN I LUDGO 
  
På grund av skilsmässa har familjen som upplåtit marken i Ludgo (där vi i förfjol byggde vårt hägn och 
gryt) sagt upp UGK (enligt avtal med 3 månaders varsel). Hela anläggningen kommer därför att 
monteras ner direkt efter det sista provet i september. UGK:s styrelse kan inte annat än beklaga att 
detta för klubbens så dyrbara projekt måste demonteras just som vi börjat finna formerna för 
verksamheten och samverkan med vår medpart i anläggningen, Sörmlands Taxklubb.  
 
Vi vill tacka alla som arbetat och tränat vid anläggning under den gångna säsongen och hoppas att vi 
enligt de planer som ligger på bordet nu kan erbjuda en fortsatt verksamhet i det gryt som ska 
iordningställas på Svenska Jägarförbundets Öster Malma till nästa år. Svenska Grythundklubben har 
tecknat ett samarbetsavtal med Jägarförbundet om den anläggningen och vi i UGK kommer att bli 
ansvariga för grytverksamheten där, emedan hägn och grävlingar kommer att handhas av SJF:s 
personal.  
 
Vi kommer att behöva krafter som är beredda att hjälpa till att demontera i Ludgo och eventuellt bygga 
upp senare i Öster Malma. Intresserade som vill bidraga med tid och kraft kan anmäla sig till vår 
grytansvariga i Södermanland - härmed utnämnd ;-) - Anja Svensson på tel. 0155/701 39 eller mobil 
070/511 72 08 alternativt e-post: s.anja@telia.com. 
  
För UGK:s styrelse, 
Annica A 
 


