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Hej medlem i UGK,
Det drar ihop sig till en ny tränings- och provsäsong för oss med grythundar i Uppland, Södermanland
och Östergötland. I fjol bedrev UGK en välbesökt grytträningsverksamhet med god geografisk
spridning på tre träningsanläggningar. Ludgo revs som bekant i höstas och Vikbolandet bedriver ingen
verksamhet i år.
Vi inleder således denna säsong med blott ett provgryt up-and-running. Det är UGK:s mångårige och
rutinerade samarbetspartner Pelle Löfström och hans provgryt i Skogstibble som gör att vi kan
upprätthålla träningsverksamhet fram till det att vi har vårt nya provgryt är installerat, invigt och klart på
Svenska Jägareförbundets Öster Malma, norr om Nyköping.

SKOGSTIBBLE
Vi kommer att ha träningar på lördagar, med start den 2 maj kl 9.00. Vi tränar även den 9 och 16
maj. Därefter återkommer vi på hemsidan med nya träningsdatum fortlöpande.
Anmälan till träningarna görs till Annica Andersson på onsdag kväll inför respektive träning mellan kl
18-19, på tel. 08-5101 33 01. Antalet platser är som ni förstår begränsat. På träningarna i maj har
hundar som ska startas på grytprovet i juni förtur.
Driftsråd för Skogstibble är Pelle Löfström och Annica Andersson. Ytterligare funktionärer efterlyses,
vid träningar och kommande prov – om intresse finns, sänd e-post till annicaa@gmail.com.
Säsongens första prov i UGK:s regi hålls lördagen den 13 juni i Skogstibble. Domare är Ingvar
Sahlberg. Efter samråd med gryttränaren är ni välkomna att göra er webbanmälan (öppnas den 10/5)
på http://www.grythundklubben.se/lokalklubbar/ugk/Prov.aspx >>

ÖSTER MALMA
Arbetet är i full gång med att få vårt nya tränings- och provgryt på Svenska Jägareförbundets
anläggning Öster Malma redo för att tas i bruk. Den utsedda platsen för vårt gryt är naturskön och
kommer att bli helt perfekt, sett ur alla perspektiv.
I samband med Svenska Grythundklubbens ordförandekonferens och årsmöte i slutet av mars hade
vi - UGK:s Pelle Wallner och Annica Andersson, centralstyrelsens Fredrik Nilsson och Per-Ola
Olofsson - ett möte med Öster Malmas chef Ulf Sterler och yrkesjägaren Tobias Andersson.
Ambitionen var att gå igenom vad som gjorts och vad som nu återstår att göra innan Jägareförbundets
grävlingshägn och Grythundklubbens provgryt kan invigas. Mötet genomfördes i en väldigt positiv
anda från båda håll och kändes bra inför framtiden. Det som återstår nu för vår del är att i kontakt med
Länsstyrelsen planlägga och därefter bereda marken och montera upp grytet.

Driftsrådet för Öster Malma kommer att bestå av Berit Burmeister-Lindgren (sammankallande),
Johan Axelsson och Helena Schnackenburg (kontaktperson för medlemmarna).
Finns det medlemmar som är beredda att bistå med arbetskraft eller andra insatser på Öster Malma
så är ni välkomna att kontakta Berit via e-post parsonrussell@telia.com.

VILTSPÅR
I fjol genomfördes ett rekordstort antal viltspårprov i UGK:s regi, till stor del bars det av vår i dubbel
bemärkelse yngste spårdomare, Kalle Westerberg, uppe på Gräsö. Vi fortsätter på den inslagna
vägen och kommer arrangera tre fasta spårprov på Gräsö – den 30/5, 28/6 och 22/8.
Vi har en ny viltspåransvarig, Linda Westerberg. Hon kommer ta emot alla anmälningar till spårprov
som görs och vara den som när det gäller de rörliga proven bokar lämplig domare och tar hand om all
administration runt spårproven. Viltspåransvariga Linda Westerberg nås på tel. 0173-35035 alt 073-99
47 772 och info@mortaros.se.
Vi söker fler spårdomare – inte minst i Stockholmstrakten, Sörmland och Östergötland. Så finns det
redan utbildade domare som vill arbeta i UGK:s regi är Linda angelägen om kontakt.
Webbanmälan till rörliga prov och till det första fasta spårprovet den 30/5 är nu öppnade och ni
anmäler er här - http://www.grythundklubben.se/lokalklubbar/ugk/Prov.aspx >>
Vi håller fast spårprov på Gräsö den 30 maj.
Anmäl er på http://www.grythundklubben.se/lokalklubbar/ugk/Prov.aspx >>

Årsmötet
Som bekant hölls vårt årsmöte i Heby Folkets Hus den 12 februari och det genomfördes under ledning
av mötesordförande Christian Brandt. I korthet kan vi rapportera att det gångna året 2008 gicks
igenom och lades till handlingarna, styrelsen valdes enligt valberedningens förslag, med nytillskottet
Helena Schnackenburg som ersätter Niklas Carlberg. Den senare avtackades efter tre års
styrelsearbete. Framtidsplanerna fick årsmötets gillande.
Styrelsen ställde en fråga till årsmötet med motionen ”Lägga ner årets UGK-hund?”. Detta primärt mot
bakgrund av att vi som specialklubb inte bör stimulera tävlingsliknande former runt grytmeriteringen. Vi
får inte helt enkelt inte längre tävla i gryt, vilket bland annat innebär att vi inte längre heller utser
provbästa hund. Mötet valde att gå på styrelsens linje och lägga ner Årets UGK-hund.
Det förhindrade sannerligen inte mötet från att fira den siste i raden - Årets UGK-hund 2008,
Jackville’s Alfons – i närvaro av hans ägare Sara Johansson och uppfödare Anna Hansson.
Styrelse för 2009
Ordförande Per-Olov Wallner, vice ordförande Annica Andersson, kassör Karl-Erik Westerberg,
sekreterare Anneli Westerlund, ledamot Helena Schnackenburg, suppleanter Anja Svensson och
Hans Hagberg. Valberedningens sammankallande är fortsatt Christian Brandt.
För UGK:s styrelse,
Annica A
PS. Du får detta meddelande som medlem i UGK per 2009 eller för att du var medlem under 2008. För att få
tillgång till grytträningen är det viktigt att du har betalat din medlemsavgift för innevarande år. Vill du inte ha
nyhetsbrevet i fortsättningen meddelar du oss det via annicaa@gmail.com DS.
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Ordförande
Jaktsamordnare
Per-Olov Wallner
Tel: 0224/961 40
Mobil: 070/787 53 69
E-post: stymnegardens@telia.com
Vice ordförande
Informationsansvarig
Kontaktperson Skogstibble
Annica Andersson
Tel: 08/510 133 01
Mobil: 073/831 44 90
E-post: annicaa@gmail.com
Sekreterare
Anneli Westerlund
Tel: 08/579 726 33
Mobil: 070/244 89 63
E-post: anneli.westerlund@telia.com
Kassör
Karl-Erik Westerberg
Tel: 0173/350 35
Mobil: 070/443 12 30
E-post: info@mortaros.se
Ledamot
Kontaktperson Öster Malma
Helena Schnackenburg
Mobil: 076/648 33 61
E-post: helena_schnackenburg@hotmail.com
Första suppleant
Anja Svensson
ETel: 0155/701 39
E-post: s.anja@telia.com
Andre suppleant
Hans Hagberg
E-post: hans.hagberg@tyreso.se
Revisor
Annika Rönnings
Tel: 0155/721 17
Mobil: 070/479 47 38
E-post: eiaro@hotmail.com
Valberedning
Christian Brandt
Mobil: 070/340 18 45
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Driftsråd Skogstibble
Pär Löfström, sammankallande
Annica Andersson, kontaktperson för UGK:s
medlemmar
Driftsråd Öster Malma
Berit Burmeister, sammankallande
E-post: parsonrussell@telia.com
Johan Axelsson
Helena Schnackenburg, kontaktperson för
UGK:s medlemmar
Viltspåransvarig
Linda Westerberg
Tel. 0173/35035
Mobil 073/99 47 772
E-post: info@mortaros.se

