
Verksamhetsberä  elsen 
             hi  ar du på hemsidan -
www.ostergotlandstaxklubb.dinstudio.se
Om du inte har  llgång  ll internet så kan 
du beställa handlingarna av
Åsa Swenson på tel. 070 - 296 58 18

Årsmötet
Torsdagen den 1 mars kl 18.30

Restaurang Be   na
på Brunneby Musteri

(ligger längs väg 34 på höger sida innan 
Borensberg om man kommer från Linkö-
ping och på vänster sida e  er Borensberg 

om man kommer från Motala.)

Årsmötesförhandling
Prisutdelning

Buff é
Kaff e och kaka.

bordsva  en
Pris 175:-

Anmälan senast 23 februari 
 ll Ylva Hagman

070-659 51 44 el 013 - 39 51 44

1:a prisplake  er
Om din hund tagit 1:a pris på viltspår 
eller drevprov i Östergötland under 2017 
erhåller du plake  er på årsmötet.

Har din hund blivit champion under 2017? 
Då är du välkommen a   hämta pris och diplom på årsmötet. 
Förutsä  ningen är a   minst 2 starter av proven och 1 start på 
utställning är gjorda i ÖTKs regi.
Anmälan senast 23 februari  ll
Ylva Hagman, 070-659 51 44 el 013 - 39 51 44
(Glöm inte a   anmäla di   championat  ll SKK, det sker inte med 
automa  k)

Du vet väl a   du numera kan hi  a Östergötlands Taxklubb 
på Facebook.

Jackor, T-shirts och dekaler
Du har väl inte missat våra snygga klubbjackor och T-shirts som du 
kan köpa  ll subven  onerat pris. De fi nns e   fåtal kvar jackor kvar.
Jackor och T-shirts fi nns a   prova på årsmötet.

Viltspårsträning
Ydre Jaktvårdskrets och Östergötlands Taxklubb inbjuder  ll viltspår-
träning med start i månadsski  et mars/april. Se hemsidan för mer 
informa  on i mars.
Spårträning för alla hundraser, nybörjare såväl som erfarna hundar 
och hundförare är välkomna. 
Vi träff as vid macken i Österbymo.
Anmälan inför varje  llfälle med e   sms  ll Torbjörn Krig på telefon 
0702 - 90 40 01 minst en dag i förväg. 
Kostnad 70 kr/  llfälle och då ingår blod å klöv 
OBS! Vill man ha na  gammalt spår kostar det 100 kr
Viltspår- och dressyrkurser - i Finspång
Kontakta Ulla Stockberg tel 0702-621174 eller 0705-241483

Drev                               
Vill du anmäla din hund som kandidat för a   representera ÖTK på 
SM i Drev? Skicka in det  ll John Hammar 
HammarsSkog.AB@hotmail.se senast den 15 mars 2018. 
Du hi  ar u  agningreglerna på hemsidan 

Taxträff ar
I vår kommer vi a   hålla taxträff ar i Linköping.
Vi kommer a   samlas vid 
minigol  anan i Valla, Linköping kl 18:30.
Pris 20 kr/ekipage och gång.
Måndag 5 mars: Ak  veringspromenad
Måndag 9 april: Allmänlydnad
Måndag 7 maj: Hundvård och kloklippning 
Måndag 14 maj: Utställningsträning
Måndag 21 maj: Utställningsträning
Har du frågor eller funderingar, ta då kontakt med 
Ida Sörensen, 070-301 47 49 eller med Ylva Hagman, 
070-659 51 44

En uppfödarutbildning kommer a   starta under 
hösten. För mer infoma  on ring Åsa Swenson på tel. 
070 - 296 58 18 och håll utkik på hemsidan.

Ak  viteter 2018
• Rörliga viltspårprov 
   15 mars-10 juni samt 30 juli - 31 december
• 2 juni ordinarie viltspårprov i Ydre
• 3 juni utställning i Mjölby – domare Jill Rhodin
• Ringträning -se taxträff arna
• Viltspårintroduk  oner -se hemsida
• Taxträff ar -se hemsida
• 18 augus   Taxens dag vid Medevimässan på 
Medevi Brunn mer informa  on kommer i Taxen och 
på hemsidan
• 25 augus   utställning i Söderköping -
   domare Bo Paulsson
• Särskilda drevprov 1 okt—31 jan 2019
• Ordinarie drevprov i november och i januari 2019

          Hoppas a   vi ses på årsmötet och på
                      någon av årets ak  viteter.
                                  Välkomna!

Kallelse  ll årsmöte i Östergötlands Taxklubb 2018



Avsändare
Östergötlands Taxklubb
c/o Åsa Swenson
Lilla Farsbo 1
590 53 Ulrika

Bildekalen fi nns a   köpa på årsmötet - 100kr


