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Vi i styrelsen i Gävleborgs grythundklubb vill arbeta 

för att alla medlemmar känner till våra aktiviteter 

och dessutom kan påverka dem och önska hur GGK 

ska arbeta framledes. 

Vi ser mer än gärna våra medlemmar som aktiva 

och medbestämmande i klubbens aktiviteter. Vår 

historia är intressant. Vi var en gång i tiden den 

bästa lokalklubben men den dog så småningom ut. 

När eldsjälen Danne Andersson 2003 bestämde sig 

för att väcka liv i klubben valde följande personer 

att haka på och styrelsen såg ut så här: Ordförande 

Danne Andersson, sekreterare Monica Vikner Staf-

berg, ledamöter Jocke Fredriksson, Kassör Micke 

Ivarsson och ledamot Roger Jonsson. Vi hade då en 

domare i klubben på viltspår och gryt. Idag har vi 

fyra grytdomare och fem viltspårdomare. Klubben 

startade med knappt tjugo medlemmar. Förra året 

var vi över 70 stycken. Häng med du också och gör 

2008 till det femte framgångsrika året!  

Har du ett OB (obetald) eller ett FOB (Familjemed-

lem obetald) på din adressetikett betyder det att 

du glömt betala för 2008, passa på att göra det nu 

innan säsongen startar så att du kan ta del av 

GGKs aktiviteter även i år.   

AKTIVITETER 2008 

1a maj – arbetsdag vid grytet. Packa fikaväskan och 

kom till grytet. Vi behöver händer till allt möjligt. Vi 

startar klockan 10. Anmäl att du kommer till Micke 

Ivarsson, 0278/66 57 50. 

11 maj – Grytprov och viltspår. Som vanligt be-

gränsat antal viltspår. Först till kvarn. Anmälan kan 

göras redan nu.   

15 juni – Grytprov och viltspår. 

9-10 augusti – Grythelg med grytträningar och 

prov på lördagen och viltspår på söndagen. 

13 september – Grytdag med träningar och prov. 

14 september - KM i viltspår för Borderterriersälls-

kapet. 

21 september – Avslutningsdag med grytprov och 

viltspår. 

TRÄNINGAR 

Efter 11 maj startar träningar i år på söndagar kl. 

16:00 hela försommaren ända till 30 juni. På prov 

ska vi försöka lägga upp anmälan via nätet som ett 

alternativ till telefon till Micke Ivarsson – missa inte 

det. 

FÖRTJÄNSTTECKEN TILL GGK 

Vid Svenska Grythundklubbens årsstämma tilldela-

des följande personer förtjänsttecken för förtjänst-

fullt arbete inom klubben: Peter Hökby, Brons, 

Barbro Wigren, Brons, Roger O Nilsson, Brons, 

Mikael Ivarsson, Silver, Monica Vikner Stafberg, 

Silver, Roger Jonsson, Silver och Danne Andersson, 

Silver. Grattis alla! 

 

Roger Jonsson tv och Micke Ivarsson th med sina 

förtjänsttecken i Silver. Foto Danne Andersson. 

Väl mött och på återseende hälsar GGKs styrelse 

gm sekreterare Monica Vikner Stafberg!  

OBS Se hela styrelsen på  

http://grythundklubben.se/lokalklubbar/ggk/ 


