
 

Verksamhetsberättelse 2022 

Vårträning. 

Vårträningen 2022 kom i gång sent då det var svårt att få ner renarna från Dundret men den 8 mars 

fick vi börja träna. Träningen pågick sedan fram tom 30 april. Tillgången på ripa var god och det 

bjöds på många fina träningsdagar. 

Höstträning. 

Höstträningen inleddes lördag den 6 augusti med en linjeinventering i Länsstyrelsens regi och på 

söndagen den 7 augusti gjorde vi vår vanliga ytinventering. Resultat finns på hemsidan. 

Det var 68 ekipage anmälda och varje ekipage hade 11 träningstillfällen fram tom 24 augusti. 

Tillgången på ripa har varit god under hösten och det blev en lång höst då snön uteblev och vi kunde 

träna tom 14 november då samebyn tog upp renarna på Dundret. 

 

Antal möten 

Föreningen har under året haft 9 styrelsemöten samt 1 årsmöte. 

Projekt Ripan 

Föreningen har tillsammans med länsstyrelsen startat ett forskningsprojekt angående ripan på 

Dundret. Ett första steg var att göra en linjeinventering som kommer att genomföras varje år. Vi 

kommer också fånga in och märka ett antal ripor med sändare så vi kan följa hur de flyttar på sig. 

Mer info kan man få att Lasse Tano som är föreningens ansvarig för projektet. 

 

Skjutbanan.  

Året 2022 har mycket hänt på skjutbanan. Under våren erhölls sponsorpengar som gått till att 

utveckla skytteverksamheten genom att köpa in nya kastare och en förvaringscontainer. Under 

sommaren hölls en uppskattad utbildningskurs för en 2 dagars skyttekurs för HKD medlemmar. 

Under sensommaren arrangerades en skyttetävling som fick god respons. Förhoppningsvis leder 

detta till fler arrangemang och tävlingar. Under senhösten har en ny arbetsgrupp valts in med syfte 

att jobba enbart med frågor som angår skyttebanan. Gruppen går under styrelsen. 

 

Vi som förening vill även rikta ett särskilt tack till: 
Svea skog och Länsstyrelsen för våra arrenden. 
Samebyarna i Gällivare för gott bemötande och samarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utmärkelser. 
Årets Dundretmästare  1:a ÖKL Lasse Tano med Myrhedens P-Fille 

1:a UKL Pelle Henriksson med Skedoms Simba 
 
 

Årets klubbmästare:     
Brittiska raser:  Skedoms Simba, Pelle Henriksson  

Årets Unghund Tavvaätnos Cilla, Ingemar Johansson 

Kontinentala raser: Sarek av Tveregga, Robin Burck  

Årets Unghund Tjuvskyttens M-Kåbra, Tord Stenlund 

 

 

 

 


