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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021/2022 
 
STYRELSEN   
 
Styrelsen har under 2021/2022: 
▪ Bestått av: ordförande – Eva Gärdsmo Pettersson, vice ordförande – Nilla Lundberg*, 

sekreterare – Kerstin Nygren, kassör – Yvonne Hansén, Ledamöterna: Anna-Lena 
Malén, Lena Halvars, Anders Bengtsson samt suppleanterna Lars Ledin, Ingegerd Aulén 
Frederiksen och Merja Tolonen. 

▪ Utsett verksamhetsvariga för: jakt, viltspår, prov– Yvonne Hansén, utställning, 
aktivitetssamordnare/PR – Nilla Lundberg* (sammankallande Utställningsgruppen),  
avel - Anna-Lena Malén (sammankallande Avelsrådet), digitala kanaler – Lars Ledin, 
valphänvisare - Lena Halvars, representant i SKF – Yvonne Hansén, redaktör – Eva 
Gärdsmo Pettersson samt vandringspriser – Ingegerd Aulén Frederiksen. 
Styrelsen har haft följande representation i Avelsrådet: Anna-Lena Malén 
(sammankallande), Nilla Lundberg*, Anders Bengtsson, adj. Kim Mortensen, adj. 
Catherine Gyllenbrandt respektive i Utställningsgruppen: Nilla Lundberg* 
(sammankallande), Yvonne Hansén, Anders Bengtsson. 

▪ Haft åtta protokollförda styrelsemöten via Teams. Har också vid behov verkat genom 
telefon- och e-postkontakt. 

▪ Deltagit i SKK:s verksamhet, genom att väcka förslag och besvara remisser gällande 
frågor som rör gammel dansk hönsehund. 

▪ Utvärderat arbetet med RAS (rasspecifik avelsstrategi) för GDH.  
▪ Vidarebefordrat information och resultat till klubbens medlemmar. 
▪ Genomfört klubbens service och förvaltning. 
 
*Ingick i styrelsen fram till 5/4 2022. Slutade på egen begäran. 
 
REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT 
Revisorer har varit Sandra Sund och Mariana Lackmann. Båda revisorsuppleantposterna var 
vakanta under året. 
 
VALBEREDNINGEN 
Har bestått av Marcus Halvars (sammankallande), Kim Mortensen och Rasmus Halvars. 
 
MEDLEMSANTAL 
2021-12-31 var medlemsantalet 80 st. fördelat på 61 ordinarie och 19 familjemedlemmar. 
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PROVVERKSAMHET/UTSTÄLLNINGAR 
 
Jakt/viltspår 
Under året har klubben anordnat rörliga viltspårprov under hela den snöfria perioden. Antalet 
starter var totalt 78. Sex hundar startade vid klubbmästerskapet i spår, som har kravet att 
deltagande hundar ska ha minst godkänt i anlagsklass för att få starta. Mer om mästerskapet 
under klubbträffen/aktiviteter. 
 
Endast en GDH har startat prov genom klubben med Gk i anlagsklass. Har inga rapporter från 
andra klubbar.  
 
GDHK:s avelsråd har närvarat vid jaktprov och träningar samt utställningar i Sverige och 
Danmark, sett olika individer av rasen i arbete och kunnat följa dess jaktliga och exteriöra 
utveckling.  
 
Utställning 
Totalt 25 starter på officiell utställning gjordes av rasen under verksamhetsåret.  
Starterna gjordes av 22 olika individer, varav tre kom från Danmark. 

Klubbens officiella utställning på Gammelkroppa, hölls under klubbträffen den 31 juli 2021. 
Utställningen lockade 20 startande hundar. Domare var Sjoerd Jobse. 

Till BIR utsågs SE JV-19, SE V-19 Nei’s Winna Af Rönne, ägare Jessika Karlsson.   
J, NORD V-15, SE UCH, SE V-18 Simsalas Nils Holgersson utsågs till BIM, ägare Maria 
Erhenberg. BIR veteran blev Sille med ägare Lars Brattén. Bästa unghund blev SE VCH 
Östjädra Alvar av Ametist med ägare Lisa Tefke Ahrnberg. Bästa uppfödargrupp blev Kim 
Mortensen (numera med kennelnamnet Taffelgaard).  

 
KLUBBTRÄFFAR/AKTIVITETER 
 
Covidpandemin präglade även verksamhetsåret 2021 varför få klubbaktiviteter kunde 
genomföras. 
 
Den 30/7–1/8 kunde dock den årliga GDH-träffen åter hållas på Gammelkroppa Skogsskola i 
Värmland, efter ett års pandemiuppehåll. 
Ett KM i viltspår för GDH avhölls där på sedvanligt vis med ca 3-400 meter långa spår som 
hunden och föraren skall gå själva, utan medföljande domare. Under spårningen skall 
markeringar hittas och plockas med tillbaka till domaren. Spårningen sker under tidtagning. 
Klubbmästare, och mottagare av Niels Nygaard Nielsens minnespokal, blev Simsalas Baltakk 
(Aksel) med förare Anders Pettersson.  
Under träffen fick deltagarna prova på Nosework vilket uppskattades mycket av såväl hundar 
som hussar och mattar. Aktiviteten leddes av Susanne Järhed. 
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Den 20-21/11 2021 arrangerade klubben ett fågelträningstillfälle hos Viijägarna på Kungs 
Husby utanför Enköping med sex deltagande GDH:er och deras mattar och hussar.   
 
Den 19-20 mars 2022 genomförde klubben via GDH Väst en fälträningskurs vid Skåne 
Hundskola & jakt med sex deltagande GDH- ekipage samt två settrar med förare. 
 
 
VANDRINGSPRISER 
Niels Nygaard Nielsens VP (utdelas klubbmästaren i viltspår vid träffen) – Simsalas Baltakk 
(Aksel) med förare Anders Pettersson.  
Skäggets VP (årets viltspårhund) – Östjädras Alvar av Ametist, ägare Ann-Louise Tefke 
Ahrnberg. 
Morten Bak-Pokalen (årets utställningshund) – Logslund Bessie, ägare Elisabeth Ströberg. 
Flade Revdal-pokalen (årets jaktprovshund) – Ingen medlemshund startades under året. 
 
 
MEDLEMSTIDNING 
GDH-DIREKT utkom med fyra nummer under det gångna året. Redaktör för tidningen var 
Eva Gärdsmo Pettersson. 
 
 
HEMSIDAN 
Hemsidan uppdaterades och sköttes av klubbens digitala kanaler-ansvariga Lars Ledin. 
 
 
RAS (RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER) 
Avelsrådet och styrelsen arbetar fortlöpande med att utvärdera arbetet med - och observera 
behov av uppdateringar av RAS. RAS behandlas också under en egen punkt vid samtliga 
årsmöten i klubben. 
 
 
ÖVRIGT 
Styrelsen beslutade under året om att gå över till Svenska Kennelklubbens (SKK) 
administrering av klubbens medlemsregister. Den förändrade administrationen kommer att 
gälla fr o m medlemskap 2022. Övriga systerklubbar i vår specialklubb SKF har lagt över 
eller håller på att lägga över sin medlemsadministration till SKK. Det innebär, utöver enklare 
administration för oss som klubb, bland annat att medlemsdata enklare kan kopplas till ett 
gemensamt digitalt jaktadministrationssystem som håller på att utvecklas. 
 
 
Bromma, mars 2022 
 
Styrelsen 
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Ledamot Suppleant Supplent 
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 Suppleant  

 
 
 
 
 

*Ingick i styrelsen fram till 5/4 2022. Slutade på egen begäran. 
 


