
Gammel dansk hönsehund-klubben
en rasklubb inom

Specialklubb för kontinentala Fågelhundar

Verksamhetsplan för 2022-2023

Styrelsen skall:

– leda klubben, företrädesvis genom Team´s möten.
– Arbeta för rasen inom SKF och SKK, bl.a. genom att lyfta fram olika aktuella 

frågeställningar och förslag som rör vår ras, samt genom att deltaga i av 
specialklubben och SKK anordnade konferenser och möten.

– Vidarebefordra information till medlemmar genom klubbtidning och hemsidan, 
www.gdhklubben.se

– ansvara för utgivning av klubbtidningen GDH-Direkt.
– sprida kunskap och kännedom om rasen genom att till exempel (i så stor 

utsträckning som ekonomin tillåter) tillse att rasen finns representerad på mässor 
och andra aktiviteter som lockar en stor, hundintresserad publik.

– ansvara för att det finns aktuella riktlinjer för en sund och hållbar avelspolitik.
– ansvara för arbetet med RAS samt redovisa detta vid årsmötet varje år.
– ombesörja utdelning av vandrings-och hederspriser samt andra utmärkelser.

Träningsverksamhet/utbildning
Vi har som mål att kunna anordna träningar i viltspår och träningar på fält samt i 
eftersöksgrenar.
Följande aktiviteter är planerade eller under planering: Viltspårsträning -prova på- i 
Kolsvaskogarna 7 maj, ev eftersöksträning i juli i Skåne, dagskurs eftersöksgrenar Elsarbo
Hund &Jakt 9 juli, Sören Mulvads jakt- och hundträning i augusti.

Klubbträff
Den årliga klubbträffen kommer att hållas den 5-7/8 2022 på Gammelkroppa 
Skogshögskola utanför Filipstad i Värmland. Bland annat kommer en officiell utställning att
arrangeras under träffen, liksom det årliga viltspårmästerskap.

Provverksamhet/utställning
Möjlighet finns för medlemmar att ansöka om att anordna särskilt prov i både 
eftersöksgrenar och fält/skog/fjäll. Rörligt viltspårsprov anordnas under hela den snöfria 
delen av året.

http://www.gdhklubben.se/


Mässor
Om bemanning går att ordna så kommer vi att ansöka om monterplats på Stockholm 
Hundmässa i december 2022.
 Om förutsättningarna för bemanning finns, önskar vi deltaga med representanter i de 
montrar som SKF eventuellt kommer att ha på mässor runt om i landet.

Tidningen
Rasklubbens tidning skall ges ut med fyra nummer under året. I tidningen skall 
medlemmar kunna finna information om aktiviteter och aktuella händelser som gäller vår 
ras.

Hemsidan
På hemsidan skall det läggas ut information om aktiviteter och händelser som rör 
Gammel Dansk Hönsehund.

RAS  
Arbetet med att uppnå de mål som satts i RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) och 
utvärdering av dessa, sker fortlöpande.

Konferenser/utbildningar
En avelskonferens, planeras att hållas på Strömsholms vandrarhem den 23-24/4 2022, i 
anslutning till årsmötet för verksamhetsåret 2021/ 2022.

Utmärkelser/vandringspriser
Innom klubben finns det fem vandringspriser att tävla om: Morten Bak-pokalen (årets 
utställningshund), Skägget VP (årets viltspårshund), Flade Revdalpokalen (årets 
jaktprovshund) och Niels Nygaard Nielsens minne (utdelas till vinnare av 
klubbmästerskapet i viltspår).
Utöver dessa priser kan klubben också utdela Niels Nygaard Nielsens Minnestecken till 
den eller de personer som under en längre tid gjort för rasen särskilt gagnade insatser. 


