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Kallelse till årsmöte
23 april 2022

på Ånnaboda Nordic Camping, Örebro
Preliminärt program

Fredag  22/4
Från 18  Grillkväll i paviljongen nere vid sjön, (var och en tar med sitt eget) 
	 	 Grillar	finns	på	plats.

Lördag  23/4
07-	08.30	 Frukost
8.30	-10	 Hanhundsvisning 
10	-13	 Inofficiell utställning för korthårig	normalstor	tax
13	-14	 Lunch
14	-16	 Årsmöte 
16.00	 Eftermiddagsfika
18.30	 Middag	med	utdelning	av	priser	och	utmärkelser

Söndag 24/4
8-9	 	 Frukost
9.	30		 Föreläsning, mer information kommer på hemsidan

   Anmälan senast 3 april på Korthårsgruppens hemsida 
       http://www.kortharsgruppen.org/                                     

Logi avser del i flerbäddsstugor. 
Logi och frukost en natt: 500:- / person

Logi och frukost två nätter: 1000:- / person
Lunch: 150:-

Middag (subventionerad): 250:-
Betalning sker på plats till Kristoffer Nohrborg.

Frågor:	Kristoffer	Nohrborg,	070-6569370eller	
e-post:	kristoffer.nohrborg@asplundsbygg.se

Välkomna!
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Alla nya valpköpare får gratis medlemskap
första året i Korthårsgruppen.

Därför	vill	 vi	 att	 alla	uppfödare	 ska	anmäla	 sina	valp-
köpare	 till	 oss	 så	 vi	 kan	 skicka	 ett	 välkomstbrev,	 lite	
information	om	vår	förening	och	några	tidningar	där	de	
kan	läsa	om	oss	och	våra	taxar.	

Använd	blanketten	här	bredvid	eller	hämta	den	på	vår	
hemsida.	Skriv	annars	uppgifterna	på	en	lapp	och	skicka	
den till:

Korthårsgruppen
Ida	Sörensen
Gamla	Kalmarvägen	14,	583	37	Linköping
Tel:	070-301	47	49
idasorensen@live.se

Skickas	till:	Ida	Sörensen
Gamla	Kalmarvägen	14,	583	37	Linköping

Blankett	för	nya	valpköpare,
fritt	medlemskap	första	året:

Valpköpare: Adress: Tel:

Namn	på	uppfödare

Kennelnamn

Storlek	på	kullen

Glöm inte att !

INOFFICIELL  UTSTÄLLNING
för  KORTHÅRIG NORMALSTOR TAX  från 4 mån

Lördag  23/4 2021 kl 10.00,  på  Ånnaboda Nordic Camping, Örebro

för Korthårsgruppens medlemmar

Domare : Thomas Eriksson

 Klasser:	Valp	4	–	9	mån,	Unghund		9	–	15	mån,	Vuxen	från	15	mån,	Veteran	från	8	år	

 Anmälan & info:  
	 Anna	Månsson,	Tel:	070-89	95	576,	mansson.anna@outlook.com

 Avgift	:	150	kr,	betalas	på	plats.		

 Anmälan senast 10 april på Svenska Taxklubbens blankett

VÄLKOMNA !
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Ordförande har ordet

Inför årsmötet
Dagordning och verksamhetsberättelse kan hämtas på hemsidan 
http://www.kortharsgruppen.org/
Ekonomisk rapport kan beställas av kassör

Uppfödaren Ida Sörensen, stjärnan Rekyls Lexi och 
ägaren Mia Skymbäck. 

Att	vara	hunduppfödare	är	ångestfullt,	slitigt,	
förtvivlat,	hoppfullt	och	alldeles,	alldeles	
underbart.	Det	är	i	alla	fall	min	ganska	blyg-

samma	erfarenhet	av	att	föda	upp	hundar.		

Att	ta	valpar	på	sin	tik	är	att	utsätta	henne	för	en	risk.	
Om	det	vittnar	inte	minst	sammanställningen	av	vår	
stora	valpundersökning,	som	ni	kan	läsa	mer	om	på	
annan	plats	i	den	här	tidningen.	Enligt	den	under-
sökningen	slutar	en	av	fem	valpningar,	19,2%,	med	
kejsarsnitt	på	tiken.	Dock	är	det	bara	en	av	de	73	
kullarna	som	undersökningen	omfattar,	som	vittnar	
om	att	tiken	har	avlidit.	

Vad	varje	uppfödare	har	för	syfte	med	sin	avel	är	
upp	till	var	och	en,	och	kan	alldeles	säkert	variera	
mellan	olika	personer.	Jag	tror	och	hoppas	att	varje	
uppfödare	har	sitt	syfte	definierat	för	sig,	vare	sig	det	
är	medvetet	eller	ej.	Om	inte	annat	så	kan	det	vara	
en	bra	idé	att	ta	sig	en	funderare	över	varför	man	vill	
ta	en	kull	valpar	på	sin	tik,	och	vad	man	har	för	mål	
och	mening	med	den	tilltänkta	kullen.	

En	stor	och	rolig	del	av	att	vara	uppfödare	är	att	
planera	och	tänka	ut	vilken	kavaljer	som	kan	vara	
lämplig,	för	att	bäst	komplettera	den	tik	man	har.	
Tikens	och	hanens	gener	kommer	ju	att	kombineras	
50/50	i	avkomman,	men	hur	de	kombineras,	det	vet	
man	inte.	Det	man	kan	försöka	göra	är	att	se	till	så	
att	inte	samma	hundar	förekommer	i	stamtavlan	för	
många	gånger	(inavel).	Finns	möjlighet	så	är	det	
ingen	dum	idé	att	höra	av	sig	till	de	tikägare	som	
har	använt	hanen	tidigare,	och	fråga	dom	om	vad	de	
har	för	erfarenheter	av	sina	valpar	efter	den	aktuelle	
hanen.	Det	ger	en	fingervisning	om	vad	hanen	kan	
tänkas	nedärva.	Kanske	även	prata	med	hanhundens	
uppfödare,	för	att	tydligare	bilda	sig	en	uppfattning	
om	hanhunden.	

Det	är	också	klokt	att	prata	med	kunniga	personer	
inom	avel,	för	att	få	hjälp	med	att	bedöma	om	tiken	
och	hanen	kan	vara	en	bra	kombination	eller	ej.	Till	
er	tjänst	med	det	finns	Korthårsgruppens	avelsgrupp,	
och	också	Svenska	Taxklubbens	avelsråd.	 
Kunskap	är	som	bekant	lätt	att	bära,	och	ju	mer	man	
vet	om	de	två	tilltänkta	föräldradjuren,	desto	enklare	

är	det	att	bedöma	om	kombinationen	blir	bra	eller	ej.	

Extra	kul	är	det	såklart	när	det	visar	sig	att	ens	teo-
rier,	funderingar	och	förhoppningar	faller	väl	ut	och	
valparna	blir	så	där	bra	som	man	har	hoppats	på.	

I	år	har	jag	haft	förmånen	att	få	jaga	med	11	taxar	
som	vi	har	fött	upp,	inklusive	de	två	som	bor	hemma	
hos	oss.	Det	ska	sättas	i	ljuset	av	att	vi	inte	har	fött	
upp	mer	än	22	hundar	under	kennelnamnet	Rekyls.	

Det	är	en	stor	känsla	att	få	fälla	ett	rådjur	för	en	hund	
som	man	själv	har	varit	med	och	förlöst	och	fött	upp.	
Som	på	bilden	här	intill,	andra	rådjuret	någonsin	
för	Rekyls	Lexi,	15	månader	gammal	vid	tillfället.	
Oklart	om	det	var	uppfödaren,	ägaren	eller	hunden	
som	var	lyckligast	över	det	fällda	djuret!	

Vi	i	styrelsen	för	Korthårsgruppen	hoppas	att	du	som	
sitter	med	den	här	tidningen	i	din	hand,	är	nöjda	med	
föreningens	arbete	för	att	främja	den	jagande	kort-
hårstaxen.	Om	du	inte	är	nöjd	–	låt	oss	veta	det!	Utan	
dialog	kan	vi	inte	bli	bättre.	

   
   Text ochFoto: Ida Sörensen
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Redaktörens
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12-13.	Drev-SM	och	NM	drev	2021
14-15.	Sammanställning	valpundersökning
16.	Dagen	då	Diana	somnade	om
17.	Uppföljning	av	RAS
18.	Grytjaktsprov	med	Xavi´s	Saco	av	Jaerdachs

Som	ny	redaktör	för	Korthårstaxen	tar	jag	öd-
mjukt	vid	det	fina	arbete	som	Ulf	Granström	
gjort	med	tidningen	sedan	många	år.	Ett	spän-

nande	och	roligt	uppdrag	som	jag	åtog	mig	efter	att	
ha	tillfrågats	av	Ida	Sörensen,	som	hört	ryktas	att	jag	
inte	är	helt	främmande	för	tidningsbranschen.	För	lä-
sare	med	anknytning	till	jord-	och	skogsbruk	klingar	
namnet	kanske	bekant.	
Jag	och	min	sambo	blev	med	tax	för	första	gången	

2014	då	det	efter	avhopp	blev	en	valp	över	 i	kullen	
från	vilken	sambons	mamma	och	hennes	man	skulle	
ha	valp.	Jag	minns	det	än	i	dag,	det	var	kväll	och	jag	
körde	 skogsmaskin	 utanför	 Sundsvall	 när	 sambon	
ringde	och	frågade	om	vi	skulle	slå	till.	Det	var	snab-
ba	puckar	då	välstammade	valpar	är	hårdvaluta	som	
ni	vet.	Vi	tog	valpen,	Akke	som	han	kom	att	heta,	och	
sedan	dess	är	vi	fast.
Efter	ett	par	fina	jaktsäsonger	och	viss	framgång	i	

jaktprovssvängen	kände	jag	att	Akke	inte	skulle	be-
höva	gå	lördag	och	söndag	varje	helg,	jag	ville	ju	inte	
slita	ut	hunden	i	förtid.	Sagt	och	gjort,	jakten	på	nästa	
avlånga	familjemedlem	började.	Att	det	blev	ett	kort-
hår	beror	mycket	på	den	väl-	 och	ökända	Rut,	 vars	
framgångar	jag	följt	via	sociala	medier.	Genom	kon-
takter	 i	 taxbranschen	var	 jag	 också	mycket	 nära	 att	
få	en	avkomma	efter	denna	formidabla	fröken,	men	
det	blev	bara	två	valpar	i	kullen	och	sökandet	tog	fart	
igen.	
På	Orust	fanns	en	vildsint	jagande	taxmadame	vid	

namn	Lisen	 som	 skulle	 ha	 sin	 första	 valpkull	 2017	
och	där	hittade	vi	Arn,	som	gett	mig	och	många	andra	
otaliga	fina	jakter	då	jag	under	en	period	medverkade	
ganska	frekvent	på	diverse	säljjakter	i	Småland.	
Att	 köpa	 hund	 är	 pirrigt,	 spännande,	 utmanande	

och	ansvarskrävande.	Det	 innebär	också	en	kostnad	

som	 inte	 är	 att	 förakta.	För	mina	 taxar	gav	 jag	 runt	
13	000	kronor.	I	fjol	fick	en	bekant	ge	19	000	kronor	
för	 sin	 valp.	 En	 prisutveckling	 som	 jag	 finner	 oro-
ande.	Trenden	med	coronahundar	där	blandrasvalpar	
kan	säljas	för	ofantliga	summor	kanske	väcker	tankar	
hos	seriösa	uppfödare	om	att	också	de	ska	kunna	tjäna	
mer	 på	 sina	 hundar.	Uppfödare	 är	 visserligen	också	
företagare,	men	 jag	hoppas	att	de	flesta	 ser	värdet	 i	
att	de	som	brinner	för	jakten	ska	ha	råd	att	köpa	hund	
framför	maximerad	ekonomisk	vinning.	
Själv	skulle	 jag	definitivt	 fundera	både	en	och	 två	

gånger	 ifall	 jag	 ska	 köpa	 en	 till	 hund	 om	 jakttaxar	
börjar	passera	20	000	kronors-sträcket.	Att	då	äga	två	
hundar	skulle	 innebära	en	smärre	förmögenhet	sam-
tidigt	som	riskerna	ökar	med	växande	rovdjursstam-
mar.	För	att	jakt	ska	fortsätta	vara	den	fantastiska	folk-
rörelse	som	den	är	får	inte	pengar	vara	en	avgörande	
faktor.	Det	går	att	spara	pengar	på	att	exempelvis	köpa	
en	begagnad	bössa.	Men	när	det	gäller	jakthundar	lig-
ger	bollen	och	ansvaret	enligt	min	mening	hos	uppfö-
darna	att	inte	skapa	ekonomiska	klyftor	i	jägarsverige.			

Text & foto: Björn Schubert

Lurkeröds Arn köptes 2017 och är mitt första, men 
förhoppningsvis inte mitt sista korthår. Han är en av 
sammanlagt tre jakthundar i familjen.  
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Korthårsgruppen	är	inte	en	ersättning	för	Svenska	
Taxklubben,	utan	ett	komplement	till
denne	för	de	som	värnar	en	sund	avel	av	mentalt,	

exteriört	och	jaktligt	förstklassiga	korthårstaxar.

Detta får du för ditt medlemskap:
• Den	här	tidningen,	fullproppad	med	information	om	

framstående	korthårstaxar
• Årets	hanhundslista,	som	finns	både	här	i	tidningen	

och	på	hemsidan.	Listan	omfattar	hanhundar	som	
under	aktuell	säsong	tagit	tre	förstapris	på	drevprov,	
som	meriterar	för	drevchampionat,	eller	två	grytjakt-
prov	som	meriterar	för	grytchampionat.

• Förslag	på	val	av	täckhund	till	din	tik,	och	parnings-
hänvisning	till	lämpliga	hanhundar	via	vår	avels-
grupp.

• Parningslistan,	som	listar	alla	(för	oss	kända)	parning-
ar	med	jaktprovsmeriterade	korthårstaxar	i	Norden,	
inklusive	kontaktuppgifter	till	uppfödarna.

• Valphänvisning	via	vår	avelsgrupp.
• Bevakning	av	hälsoläget	inom	vår	rasvariant,	i	år	ge-

nom	vår	stora	valpundersökning	som	omfattar	valpar	
födda	2017,	2018,	2019	och	2020.

• Årsmötet,	Nordens	största	mötesplats	för	likasinnade	
korthårstaxnördar!

• Inofficiell	utställning	i	samband	med	årsmötet,	och	
hanhundsvisningen	i	samband	med	årsmötet.	Ett	
tillfälle	att	få	se	så	många	jagande	korthårstaxar	som	
möjligt	på	ett	och	samma	ställe!

• Föreläsning	i	samband	med	årsmötet,	ett	tillfälle	att	
lära	sig	mer	om	ett	korthårstaxrelaterat	ämne.

• Bevakning	av	korthårstaxrelaterade	händelser	på	fa-
cebook	och	på	hemsidan	www.kortharsgruppen.org

• Provjakt	av	hanhundar	och	grytjaktsträff,	för	att	vaska	
fram	intressanta	hanhundar	som	kan	vara	aktuella	
täckhundar.	Både	hundar	som	främst	används	som	
drivande	hundar,	men	även	hundar	som	används	vid	
grytjakt.

Korthårsgruppen	är	en	ideell	förening	som	har	som	sin	
uppgift	att	verka	för	den	jagande
korthårstaxen.	Vi	finns	för	att	konsolidera	och	utveckla	
en	bra,	förhoppningsvis	i	framtiden	en	bättre	och	sundare	
jagande	korthårstax.

Allt	vi	gör	är	inte	gratis	och	vi	behöver	ditt	stöd	i	form	av	
engagerade medlemmar och att
alla	betalar	medlemsavgiften.

Medlemsavgift:	200:-,	Famlijemedlem	75:-
Bankgiro:	5376-9014	eller	Swish:	123	156	19	50
Våra	norska	vänner	kan	betala	via	Vipps	till	nr:	92	80	87	
41	(Raymond	Bråten).
Glöm	inte	att	skriva	namn	och	adress!
Koder framför namnet:
*	=	Ditt	medlemskap	gäller	även	för	2022
1	=	Ditt	medlemskap	för	föregående	år	är	inte	betalat.	
Om	du	inte	betalar	för	2022	så
kommer	du	att	strykas	som	medlem.

Det här får du som medlem i  
Korthårsgruppen

Jaktgläntans Ditte, foto Ulf Granström

Glöm inte att betala ditt medlemskap
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1:a Oktober med SEJ(D)CH Hälludden’s Cita

När	vi	träffades	hemma	hos	Ulf	var	det	redan	
bestämt	vart	vi	skulle	släppa	på	premiärmor-
gonen.	Men	inte	på	rådjur	som	man	kan	tro	

utan	i	närheten	av	ett	gryt	som	varit	välanvänt	under	
hela	hösten.	Att	det	var	räv	som	använde	grytet	var	vi	
ganska	säkra	på.	Niklas	valde	ett	känt	pass	på	rävkul-
len	där	han	fällt	flertalet	rävar	genom	åren.	
Om	man	bara	kan	stå	stilla	och	är	beredd	så	är	det	ett	

generalpass	vid	rävjakt.	Problemet	är	att	sikten	är	be-
gränsad.	Man	ser	bara	50	m	åt	alla	håll	så	helt	plötsligt	
brukar	räven	bara	dyka	upp	ur	tomma	intet.	
Ulf	valde	ett	pass	i	utkanten	av	ett	hygge	där	en	bred	

viltstig	passerar.
Jag	gick	i	åkerkanten	med	Cita	i	koppel	men	redan	

långt	 innan	 vi	 nådde	 fram	 till	 grytet	 for	 hon	 runt	 i	
kopplet	och	jag	förstod	att	hon	kände	något	intressant.	
Kopplet	togs	av	och	jag	släppte	henne.	
Efter	ett	varv	runt	åkern	och	upp	i	skogen	kom	några	

väckskall,	sedan	blev	det	tyst.	Efter	en	snabb	blick	på	
pejlen	kunde	jag	konstatera	att	hon	höll	på	att	runda	
en	klippavsats.	Väl	uppe	på	toppen	kom	det	efterläng-
tade	upptaget.	Drevet	gick	ner	i	en	plantering	där	det	
buktad	 tätt	 innan	 det	 vände	 tillbaka	 och	 passerade	
upptagsplatsen.	
Nu	tjöt	Cita	och	vi	förstod	att	kontakten	var	riktigt	

bra	när	det	gick	i	full	fart	efter	viltstigen	mot	Ulf.
Några	hundra	meter	innan	passet	som	Ulf	placerat	

sig	på	vinklade	drevet.	Det	gick	upp	i	storskogen	och	
fortsatte	i	stora	bukter.	När	vi	hörde	att	drevet	vinkla-
de	ut	med	riktning	mot	rävkullen	förstod	vi	att	Niklas	
stod	på	helspänn.	
Slappnar	man	av	på	det	passet	så	är	skottläget	förbi.	

Drevet	närmade	sig	rävkullen	i	en	stor	båge	vilket	inte	
var	som	vi	 tänkt.	När	drevet	nu	närmade	sig	Niklas	
så	kom	det	i	fel	vind	och	naturligtvis	kastade	drevet	
utom	synhåll.	Cita	blev	 tyst	och	på	pejlen	kunde	vi	
se	hur	hon	ringade,	gick	tillbaka	en	bit	och	gjorde	en	
större ring innan hon hittade avhoppet och drev för 
fullt	igen.	
När	Niklas	tittar	upp	så	ser	han	räven	som	står	bak-

om	en	liten	gran	och	tittar	ner	i	riktning	mot	Cita	som	
driver	för	fullt.	Med	ett	välriktat	skott	fäller	han	årets	
första	 vilt	 för	Cita.	När	 hon	 kom	 fram	 till	 räven	 är	
lyckan	fullständig	hos	både	skytt	och	hund.	Gladast	är	
nog	jag	när	det	knäpper	till	i	radion	och	Niklas	med-
delar	att	räven	ligger	och	hunden	är	kopplad.	
Jag	är	 ingen	ensamjägare	utan	 tycker	att	 jakt	med	

tax	gör	sig	bäst	med	en	eller	 två	passkyttar	 som	får	
dela	glädjen	över	en	fin	jaktdag.

Text & foto: Anders Persson 

Niklas Hagström med Hälludden’s Cita

SE40555/2016 Hälludden’s Cita
e:	Torbax	Kim

u:	Källstigens	Lisa
Uppfödare	&	Ägare:	Anders	Persson
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Hanhundslistan 2022
Korthårsgruppens	 hanhundslista	 är	 en	 sammanställ-
ning	av	hanhundar	som	under	den	aktuella	säsongen	
tagit	minst	3	förstapris	på	drevprov,	eller	motsvarande	
på	grytprov,	och	därmed	klarat	de	jaktliga	kraven	för	
ett	jaktchampionat.		

Det	 innebär	inte	att	 listan	automatiskt	är	en	förteck-
ning	över	lämpliga	täckhundar	till	din	tik.	Det	åligger	
dig	 som	 tikägare	att	 själv	undersöka	om	hanhunden	
är	lämplig	som	täckhund	till	din	tik,	eller	ej.	Ta	hjälp	
av	kunniga	personer	i	den	bedömningen,	förslagsvis	
Svenska	 Taxklubbens	 avelsråd	 och/eller	 Korthårs-
gruppens	avelsgrupp.

SM Ivan av Siradachs
Reg	nr:	SE23381/2019
Ägare:	Johan	Cedergren	
Telefon:	076	806	90	06Airaksinen’s Asko

Reg	nr:	SE30557/2020
Ägare:	Henrik	Norrbom
Telefon:	072	708	15	15

Hälluddens Harry 
Reg	nr:	SE44422/2019
Ägare:	Johan	Johansson
Telefon:	070	357	56	61

Trollkrafts Igge 
Reg	nr:	39480/2017
Ägare:	Jesper	Lundqvist
Telefon:	072	201	86	01

Landagårdens Gibben
Reg	nr:	SE34973/2018
Ägare:	Jonas	och	Linda	Mörck
Telefon:	070	833	41	03
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Jägarhöjdens Rufus 
Reg	nr:	SE57182/2017
Ägare:	Morgan	Larsson
Telefon:	070	311	58	17

Jesse
Reg	nr:	SE21076/2016
Ägare:	Per	Forsman
Telefon:	Ingen	uppgift

Molle
Reg	nr:	SE46454/2017
Ägare:	Magnus	Hagström
Telefon:	070	262	50	86

e

Kerstinbomyrans Gisl
Reg	nr:	SE53689/2015
Ägare:	Jonas	Eklund
Telefon:	076	849	87	32	

Ebbarpsgårdens Fritz
Reg	nr:	SE34761/2015
Ägare:	Micael	Persson
Telefon:	073	039	90	51

Askmadens Lexus 
Reg	nr:	SE18379/2019
Ägare:	Tommy	&	Marie	Jacobsen
Telefon:	070	642	35	51

Jägarkojans Evert
Reg	nr:	SE45052/2019
Ägare:	Ronny	Holm
Telefon:	070	293	27	05
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Norsk hannhundeliste 2022
Hannhunder	registrert	i	NKK,	som	nå	har	tatt	sin	
tredje	førstepremie	på	drev.
For	å	se	nærmere	på	den	enkelte	hund,	gå	inn	på	
https://www.nkk.no/nkk/dw/openPage/hoved.html	
og	søk	opp	hunden.	Der	finner	du	alt	som	er	regist-
rert	på	hunden	hos	NKK.

LindbergLosen’s Anton
NO37693/20.	Sort/tan.	Født:	15.02.2020
Eier:	Jørgen	Langgård,	1626	Manstad
Tlf:	+47	452	54	287

Jorg av Siradachs 
NO42398/20.	Sort/tan.	Født:	26.04.2020 
Eier:	Svein	Hallgeir	Ølstøren,	7316	Lensvik.
Tlf:	+47	990	95	362

Landagårdens Hugo
SE35678/2019.	Sort/tan.	Født:	25.04.2019
Eier:	Arild	Klepp,	4513	Mandal	
Tlf:	+47	975	07	66		

Rådyrtangen’s Thango 
NO32351/19-	Sort/tan.	Født:	19.01.2019 
Eier:	Ole	Andreas	Haugland,	1405	Langhund	

Knerten 
NO30602/14.	Sort/tan.	Født:	09.10.2013 
Eier:	Terje	Mathisen,	2760	Brandbu.	 
Tlf:	+47	409	19	878

Kjærragården’s Tc Zeb
NO47489/13.	Viltfarget.	Født:	17.06.2013 
Eier:	Svein	Bottolfs,	3536	Noresund.
Tlf:	+47	915	20	289
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Joker av Siradachs
NO42397/20.	Sort/tan.	Født:	26.04.2020 
Eier:	Bjørn	Frode	Halvorsen,	4900	Tvedestad
Tlf:	+47	498	15	776

En av de mest udda jaktupplevelser jag varit med 
om fick jag den 19 oktober 2019 i skogarna utanför 
Gamleby i Småland. På en mark om lite drygt 300 

hektar var vi ett jaktlag som hade samlats för en helg med 
drevjakt, och jag hade med mig mina två taxar. 
Lurkeröds Arn släpptes i dagens sista såt vilket resulte-
rade i upptag och drev som gick ur marken i den norra 
änden. 

Modern jägare som man är följdes det hela på pejlen och 
Arn såg ut att ha tappat drevdjuret och övergått i spårar-
bete, så jag bestämde mig för att röra mig mot hunden för 
att få en möjlighet att koppla. 

Spårarbetet övergick dock i upptag med väckskall, varef-
ter Arn blev fast på ståndskall i en plantering.  Min första 
tanke var: Jäklar också, nu har han hittat vildsvin. Scena-
rier målades upp i huvudet om en grinig galt som låg och 
lurade i en tätning och jag hörde också ljud från hunden 
som antydde att han fick ”stryk” så jag bestämde mig för 
att avancera. 

Efter en försiktig ansmygning nådde jag fram till hunden 
men inget djur syntes till och jag blev lite fundersam. 
Efter att ha tittat mig omkring såg jag plötsligt en råbock 
som låg på marken, och i samma stund upptäckte djuret 
mig och gjorde en ansats att resa sig och springa iväg. 

Innan den hann upp och iväg hann jag avlossa två snabba 
skott med Benellin snett bakifrån. Absolut inga perfeka 
skott, men utifrån beteendet förstod jag att det var något 
fel på djuret så fokus låg på att det skulle bli kvar på plat-

sen utan att utsätta hunden för fara. 

När skotten fallit var Arn snabbt framme igen för att 
lugga bocken, och när jag gick fram för att undersöka 
djuret syntes tydliga tecken efter en äldre skottskada i ett 
framben som luktade allt annat än rosor. 

Känslan av lättnad över att ha befriat djuret från lidande 
blandades med ilska över att någon uppenbarligen slarvat 
med eftersök på ett påskjutet djur. Samtidigt kände jag 
också stolthet över denna modiga lilla hund som inte 
släppte sitt byte. Taxen är i sanning en stor hund i en liten 
kropp.   
   
   Text och foto: Björn Schubert

Ståndskall i Smålands skogar

Det är inte ofta man får avsluta på ståndskall för en 
tax. 
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Korthårstätt drev-SM
2021 års drev-SM gick av stapeln måndagen den 
första november i Skaraborgs Taxklubbs
regi. Nära 100 personer var samlade för att genom-
föra tävlingen; tävlande, domare,
vägvisare, sekretariat mm. Boende, mat och SM-
högkvarter hölls på vackra Knistad Herrgård,
strax utanför Skövde.
2020-års drev-SM ställdes in på grund av den rådan-
de pandemin, så till detta ”stor-SM” var
10 hundar från 2020 och 10 hundar från 2021 kvalifi-
cerade, samt senaste vinnaren som var
Gånedalens Sverker 2019.
Med tanke på registreringssiffrorna för korthårig nor-
malstor tax, ca 1/3 av registreringarna
för strävhårig normalstor tax, så var korthårsrepre-
sentationen tung.

J Ada SE26764/2018  
Äg: Joakim Arvidsson, Bottnaryd
SE J(D)CH Hälludden’s Elly SE39125/2017  
Äg: Lars Dahl, Mora 
SE J(D)CH Hälludden’s Fax SE19898/2018 
Äg: Magnus Johansson, Bullaren
SE J(D)CH Källstigens Olivia SE33497/2014  
Äg. Stig Larsson, Träslövsläge 
SE J(D)CH Källstigens Pixla SE25267/2017 
Äg: Urban Fredlund, Storvreta 
SE J(D)CH Mossekes Zlatan SE29246/2014  
Äg: Tomas Eriksson, Jönköping
SE J(D)CH Rekyls Tina SE39957/2019  
Äg: Anders Wikström, Boxholm 
SE J(D)CH Wiebos Tor SE42972/2014 
Äg: Alexander Von Sydow, Örebro

Skaraborgsskogarna bjöd på fina förutsättningar med 
omväxlande väder och mycket vilt. De
8 korthårstaxarna presterade solida prestationer, 
samtliga drev till ett förstapris. Många
hade dubbla prisdrev och några hade två drev till full 
tid. Trots detta var det strävhårens år i
år, med två strävhårshanar på första och andra plats. 
På en hedrande tredjeplats, bästa
korthårstax, bästa tik och provets yngsta hund kom 
Rekyls Tina med 52 EP och 1:a Hjort.
Detta var första gången Tina kom i kontakt med dov-
hjort, något som hon uppenbarligen
gillade och jagade på ett utmärkt sätt. ”Det bästa 
man kan uppleva med kläderna på” var
omdömet från en av domarna under dagen. Hälludden’s Elly och Lars Dahl före släpp.  

Foto: Johan Axelsson

Stort grattis till Tinas ägare Anders Wikström, som 
har förvaltat sin korthårstax på ett så fint
sätt!
Tina är både Östergötlands-ägd och Östergötlands-
född, uppfödare är Johan Axelsson och
Ida Sörensen i Linköping. Tina är även tredje genera-
tionen korthårstax att representera
Östergötland på drev-SM. Mamma Rekyls Unna var 
representant till drev-SM 2019 (reserv)
och mormor Smen’s Rut var med på drev-SM 2016.

Från vänster SM-tvåan Råbocksmossens Pang med 
ägare Göran Mejsjö, SM-vinnaren
Mariebergs Unik med ägare Helena Gustafsson och 
SM-trean Rekyls Tina med ägare Anders
Wikström. Foto: Emelita Persson.



13

Litt fra Norge - NM drev 2021
Covid-19 satte en stopper for NM 2020, til 

skuffelse for både arrangører og de kvalifi-
serte

deltakerne. Heldigvis lot NM 2021 seg gjennomføre. 
Vestfold-Buskerud Dachshundklubb var
årets arrangører, og samlingsplass var Stavern ved 
Oslofjorden. 
Jeg deltok på NM som tittelforsvarer fra 2019, med 
NVCH NordJ(D)CH NMDd-19
Kokopellis Frøya. Vi trakk et terreng bare noen kilo-
meter unna, så vi hadde god tid på
morgenen. Alle ekvipasjene hadde lik slipptid, kl 
10.00 (!).
Frøya finner en fot etter 6 min søk, uttak 4 min 
senere. Etter 56 min får vi se drevdyret, enslig
rådyr. Etter 95 drevtid for vi koblet. Kort forflytning 
og nytt slipp, fot etter 2 min og uttak 1
minutt etterpå. Denne gangen driver hun 2 rådyr, og 
vi får koblet etter 70 minutter. En god
prestasjon i mine øyne, og det ble spennende å vente 
på dommeren og kollegiets beslutning.
Utover dagen kommer dommere og ekvipasjer inn, 
og mange forteller om en fin dag i skogen.
Når premieutdelingen nærmer seg er spenningen til å 
ta og føle på.
Det viste seg å bli et historisk jevnt NM. Hele 8 av 
ekvipasjene ble tildelt drevcert.
Frøya ble totalt nr 8, med 1.Rå 52 ep D-cert. 1.Rå 52 
ep og D-cert får også nr 7,6,5,4 og 3.
Norgesmester og nr 2 får begge 53 poeng og D-cert!
Vinner ble NJ(D)CH NVCH Lille-Jøtul’s L-Lissi, 
eier/oppdretter: Svein Josvanger
Nr 2: NJ(D)CH Jaktamera’s Punky, eier/oppdretter: 
Tone Rasmussen.
2 x korthår på topp!

Det var totalt 13 ekvipasjer i NM, hvorav 4 korthår. 
Resultater for deltagende korthår:

Nr 1. NJ(D)CH NVCH Lille-Jøtul¨s L-Lissi  
Svein Josvanger. 1.Rå 53 ep D-cert
Nr 2 NJ(D)CH Jaktamera’s Punky 
Tone Rasmussen. 1.Rå 53 ep. 
Nr 8 NVCH NordJ(D)CH NMDd-19 Kokopellis 
Frøy 1.Rå 52 ep 
Nr 11 N.FINJ(D)CH WM Hilka av Siradacs  
Sturla Ølstøren. 2.Rå 47 ep

Fra v. Tone Rasmussen m. Jaktamera’s Punky, Svein 
Josvanger med Lille-Jøtul’s L-Lissi og Carl Jørgen-
sen med Villa Magnolia’s Isklare Kira.

Foto: Raymond Bråten

Kokopellis Frøya lader opp på hotellrommet.

Foto: Raymond Bråten
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Sammanställning av Korthårsgruppens valpundersökning 2017-2020

Korthårsgruppens	valpundersökning	för	de	
aktuella	åren	skickades	ut	i	november	2021	
med	svarstid	fram	till	sista	december.	Vi	har	

varit	tydliga	med	att	vi	är	lika	intresserade	av	att	få	
in	svar	från	korrekta	valpar,	som	från	valpar	med	
defekter.	Vi	har	belyst	vikten	av	att	uppfödare	svarar	
sanningsenligt, för att inte sabotera vår intention med 
undersökningen.	Vi	har	vinnlagt	oss	om	att	anonymi-
sera	enkätsvaren,	så	att	uppfödare	tryggt	ska	kunna	
svara	sanningsenligt.		

Enkäten	bygger	på	uppfödarnas	svar,	och	omfattar	
således	sådant	som	kommit	uppfödaren	tillkänna.	
Nedan	följer	resultaten	och	även	jämförelser	med	
undersökningen	som	gjordes	1987,	1988,	1989	och	
1990.	

Kullarna och tikarna: 

Enkäten	har	skickats	ut	till	115	uppfödare	av	normal-
stor	korthårig	tax	oavsett	användningsområde,	där	
minst	ena	föräldern	till	kullen	är	korthårig	normal-
stor	tax.	

Svar	har	inkommit	från	50	uppfödare,	en	svarsfrek-
vens	på	43,5%.	

De	115	uppfödarna	hade	tillsammans	fött	upp	195	
kullar.	Vi	har	fått	in	enkäter	från	73	kullar,	vilket	ut-
gör	37,4%	av	kullarna	födda	de	aktuella	åren.	

Varje	tik	födde	i	medel	5,6	valpar.	
Medeltalet	på	överlevande	valpar	var	5,2	valpar/kull.	
I	förra	undersökningen	var	medeltalet	på	överlevan-
de	valpar	3,98	valpar/kull.	

Som	kullens	huvudsakliga	syfte	har	59	uppfödare	
angett	”Jakt”.	6	uppfödare	har	angett	att	kullens	hu-
vudsakliga	syfte	är	”Exteriör”.	5	har	angett	att	kul-
lens	syfte	är	både	Jakt	och	Exteriör.	3	uppfödare	har	
inte	angett	kullens	huvudsakliga	syfte.	

Av	de	73	kullarna	så	är	14	kullar,	19,2%	förlösta	
(helt	eller	delvis)	med	kejsarsnitt.	Av	de	14	tikarna	
som	förlösts	med	kejsarsnitt,	hade	2	tikar	förlösts	
tidigare	med	kejsarsnitt.	

I	föregående	undersökning	var	8,6%	av	kullarna	helt	
eller	delvis	förlösta	med	kejsarsnitt	dock	stora	skill-
nader	mellan	åren	då	1987:	1,9%	1988:	8,6%	1989:	
7,1%	och	1990:	16,4%	

Av	de	73	kullarna	så	är	45	av	tikarna	förstföderskor,	
62%.	

Av	de	73	tikarna,	så	hade	9	st,	12,7%	behandlats	med	
fästingmedel	under	dräktigheten.	Ingen	avvikelse	i	
övrigt	har	noterats	på	de	9	tikarna.	

Av	de	73	tikarna,	så	hade	71	tikar	full	tanduppsätt-
ning.	2	tikar	saknade	någon	tand.	

Normalvikten	bland	de	73	tikarna	pendlar	mellan	6,5	
kg	och	12	kg.	Medelvikten	bland	tikarna	är	9,2	kg.			
Medelvikten	vid	förra	undersökningen	var	8,2	kg	
räknat	på	288	tikar	då.	
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Sammanställning av Korthårsgruppens valpundersökning 2017-2020
Valparna: 

Totala	antalet	födda	valpar	som	undersökningen	om-
fattar	är	407	st.	Av	de	är	191	hanvalpar	(	47%)	och	
216	tikvalpar	(53%).	Antalet	valpar	som	överlevt	till	
8	veckors	ålder,	och	som	omfattar	den	fortsatta	sam-
manställningen	är	380	valpar.	

Av de 380 valparna är 285 valpar, 75,0% kor-
rekta valpar utan några defekter. 

Mest	frekventa	defekten	är	Kryptorchism	hos	han-
valp.	Antalet	Kryptorchida	hanvalpar	är	31	st.	I	
Procent	blir	det,	korrigerat	för	antal	döda/avlivade	
valpar	och	endast	räknat	på	hanvalpar:	17,5%	av	
hanvalparna	som	är	kryptorchida.	Defekten	är	jämnt	
fördelad	över	de	kullar	som	angett	de	olika	huvud-
syftena	jakt	och	exteriör.	

Antal	kryptorchida	i	förra	undersökningen	var	5,9%	
beräknat	på	611	hanvalpar.	

Här	nedan	följer	resten	av	defekterna,	siffrorna	från	
förra	undersökningen	står	i	parentes

Kroksvans:	0,8%			(2,0%) 
Navelbråck:	1,8%	(2,0%) 
Mentala	brister:	0,5%	(två	valpar)	(2,1%) 
Dålig	behåring:	0,3%	(en	valp)	(2,1%) 
Hudproblem:	0,8%	(0,3%) 
Allergi:	1,1%	(uppgift	saknas)

Tillväxtfel	bakben,	Pes	Varus:	4,2%	(felställningar	
både	fram	och	bak	2,0%).	I	undersökningen	finns	
3	kullar	som	drabbats	mycket	hårt	av	Tillväxtfel	i	
bakbenen,	Pes	Varus	med	6,	4	respektive	3	drabbade	
valpar.	Om	dessa	tre	kullar	undantas	ur	statistiken,	så	
blir	andelen	valpar	med	Pes	Varus:	0,8%

Tillväxtfel	i	frambenen:	0,5%	(felställningar	både	
fram	och	bak	2,0%)

Tassdefekter:	2,6%.	Värt	att	notera	är	att	av	de	kullar	
där	tassdefekter,	baksporrar	funnits,	så	har	uppföda-
ren	angett	kullens	huvudsakliga	syfte	som	Exteriör	i	
4	fall,	ett	fall	av	Jakt/Exteriör	och	ett	fall	av	Jakt.	

Hjärtfel:	0,3%	(en	valp)(uppgift	saknas)

Tandförlust:	2,6%	(0,7%)

Överbett:	0,3%	(en	valp)	(0,2%)

Underbett:	1,1%	(0,2%)

Tångbett: inga

En första Analys:

Korthårstaxen	verkar	i	stort	fortfarande	vara	en	rela-
tivt	frisk	ras.	Dock	varnade	genetiker	Lennart	Svens-
son	för	2	olika	saker	efter	förra	undersökningen	
1992.	Andelen	kejsarsnitt	och	Kryptorchider.	Tyvärr	
har	vi	inte	lyckats	motarbeta	detta	utan	bägge	sa-
kerna	har	ökat,	kejsarsnitt	från	8,6%	till	19,2%	och	
Kryptorchida	hanvalpar	från	5,9%	till	17,5%.	Bägge	
dessa	saker	bör	vi	ha	fokus	på	även	framgent.	

Det	tredje	som	ju	har	ökat	är	”pes	varus”	men	som	
synes	ovan	så	är	det	starkt	kopplat	till	enskilda	kul-
lar	efter	att	avelsdjur	troligen	själv	bär	på	defekten.	
Kan	vi	klara	att	hålla	oss	ifrån	drabbade	individer	är	
det	inget	större	problem	för	rasen	i	stort	även	om	det	
för	den	enskilda	hunden	och	valpköparen	givetvis	är	
djupt	tragiskt.	

Att	snittvikten	på	tikar	ökat	med	1	kg	bör	också	be-
lysas,	taxen	ska	ju	vara	den	lilla	allroundern	och	att	
försöka	hålla	ner	storleken	är	viktigt	av	många	olika	
orsaker,	inte	minst	för	att	följa	rasstandarden.	Nu	när	
det	finns	ett	gryende	intresse	för	rasen	som	grythund	
igen	är	det	ju	också	bra	om	dom	inte	är	för	stora.	

Övriga	defekter	ligger	mellan	0-2,5%	och	några	har	
ökat	marginellt	och	några	minskat	men	det	är	ju	inget	
vi	behöver	lägga	fokus	på	mer	än	att	vi	har	det	med	
oss	i	statistiken	inför	framtiden.	

Stort	tack	till	alla	er	som	har	skickat	in	er	enkät	och	
läser	ni	detta	och	har	haft	valpkull	de	aktuella	åren	
men	inte	skickat	in	så	är	vi	tacksamma	för	alla	svar	
vi	kan	få	in.	

För	Korthårsgruppen	Ida	Sörensen	och	Hubert	Nik-
las Karlsson  

    Text: Niklas Karlsson 
    Foto: Anna Månsson
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Jag	har	en	tax	vid	namn	Uno	som	visat	intresse	för	
grytjakt	efter	grävling	och	jag	har	 tagit	ett	antal	
grävlingar	av	daga	ihop	med	honom.	

Jag	har	inte	startar	honom	på	några	prov	då	han	ej	
klarar	utställningsbiten	på	grund	av	att	han	är	kryp-
torchid.	Efter	att	ha	pratat	med	Johan	Axelsson	så	be-
stämde	vi	att	ändå	försöka	få	till	ett	prov,	eftersom	det	
är	bra	för	avelsutvärderingen	av	Unos	föräldrar.	Även	
om	Uno	själv	inte	kan	användas	i	avel	och	för	att	han	
är	duktig	i	gryt	och	att	det	är	intressant	att	få	se	hur	ett	
prov	går	till.
Johan	hade	den	här	dagen	fixat	så	att	Uno	och	jag	

skulle	 få	 följa	med	på	en	 jakt	med	stövare	där	dom	
skulle	försöka	jaga	in	några	rävar	i	gryt	för	att	 testa	
hundar	 på	 sprängarprov,	 och	 då	 skulle	 vi	 samtidigt	
kunna	göra	ett	förliggarprov	med	min	hund.
Det	började	bra	med	ett	grunt	gryt	i	lite	stenig	teräng	

och	det	fans	spår	utanför	som	tydde	på	att	någonting	
fanns	i	grytet.	Vi	släppte	ner	Uno	och	det	gick	runt	i	
grytet	en	stund	och	Johan	som	är	rutinerad	sa	direkt	
att	det	betedde	sig	konstigt	men	efter	ca:	en	halvtim-
ma	blev	det	fast	så	vi	började	gräva.	
När	 vi	 kom	ner	 i	 grytgången	 så	 visade	 det	 sig	 att	

en	sten	ramlat	ner	och	blockerade	gången.	Vi	gjorde	
bedömningen	 att	 det	 var	 varken	 räv	 eller	 grävling	 i	
grytet	och	plockade	upp	hunden.
Gryt	nummer	två	var	beläget	i	en	gammal	jordkäl-

lare	 där	 ingångarna	 rasat	 igen	 delvis	 varför	 det	 var	
väldigt	trångt	att	komma	in	i	grytet	men	med	hjälp	av	
en	annan	mindre	tax	så	kunde	vi	konstatera	att	det	var	
tomt,	så	in	i	bilen	igen	och	vidare	till	nästa	gryt.	
Nu	hade	vädergudarna	 	av	någon	anledning	börjat	

irritera	sig	på	oss	och	rejält	med	blötsnö	kom	ner.
När	vi	kommer	fram	till	gryt	nummer	tre	som	är	ett	

stort	sandgryt	som	ser	riktigt	 lovande	ut	så	har	snö-
andet	övergått	i	regn,	men	vi	släpper	in	Uno	i	en	av	
de något isiga men stora ingångarna och han försvin-
ner	in	i	grytet	och	ganska	snart	får	han	kontakt	på	2,6	
meters	djup.	
Johan	förklarar	lite	regler	som	gäller	vid	prov	i	gryt,	

bland	annat	att	man	inte	får	gräva	fram	hunden	innan	
en	timma	har	gått,	men	då	det	ligger	ganska	djupt	så	
tycker	han	att	jag	kan	börja	gräva	direkt	om	jag	vill.	
Glad	 i	 hågen	 börjar	 jag	 gräva	 och	 när	 vi	 kommit	

igenom	första	sten	och	rot	lagret	så	är	det	väldigt	lätt-
grävt.
Så	med	hjälp	av	Johan	så	skottar	vi	ganska	snabbt	

oss	ner	till	ca:	en	meters	djup,	men	där	är	det	stopp.	
Marken	på	det	 djupet	visar	 sig	vara	hård	 som	be-

tong,	efter	ytterligare	en	timmes	grävande	har	vi	med	
hjälp	av	hackor	och	spadar	lyckats	komma	ytterligare	
15-20	centimeter	ner	i	”betongen”	och	har	då	runt	1,5	
meter	kvar	att	gräva,	men	då	flyttar	sig	Uno	närmare	
ingången	och	vi	lyckas	med	lite	skottlossning	och	gla-
da	rop	locka	ut	Uno	ur	grytet.	
Vi	möter	 sedan	upp	med	de	 andra	 jägarna	 och	de	

har	haft	ungefär	samma	jaktlycka	med	rävarna	som	vi	
haft,	så	blöta	in	på	underkläderna	bryter	vi	för	dagen.
Med	 facit	 i	 hand	 så	 kanske	man	 skulle	 gjort	 som	

Diana	och	vänt	på	sig	i	sängen	och	somnat	om,	men	
det	är	väl	det	som	är	tjusningen	med	jakt,	att	man	inte	
på	förhand	kan	veta	hur	det	ska	gå?	Så	vi	får	ta	nya	
tag	en	annan	gång.	Dock	är	det	en	jaktdag	jag	nog	sent	
ska	glömma.	
Tack	till	Johan	som	tog	sig	tid,	när	varken	Diana	el-

ler	vädergudarna	gjorde	det.

Med blöta hälsningar. Kristoffer, Uno och Texas

Dagen då Diana 

somnade om

Bilden är från en betydligt mer lyckad grytjakt där två 
grävlingar togs i samma gryt. 
Foto: Christofer Johansson



17

Uppföljning av rasspecifik AvelsStrategi för 
korthårig normalstor tax 2021

Antal registreringar 2021

Under	2021	registrerades	344	korthåriga	normalstora	
valpar.	Av	dessa	var	22	stycken	importer.	Övriga	322	
valpar	var	fördelade	på	66	kullar.65	olika	tikar	användes	i	
avel,	och	42	olika	hanar.	En	tik	hann	således	ha	två	kullar	
under	2021.Av	de	42	hanarna	har	7	hanar	haft	två	kullar	
under	2021.	Två	hanar	har	haft	5	kullar	var	under	2021.	
Resterande	hanar	hade	en	kull	var.	

Inavelsgrad

I	Svenska	Taxklubbens	RAS	från	2019	rekommenderas	
att	en	kombination	inte	ska	ha	en	inavelsgrad	över	2,5%.
Under	2021	hade	merparten	av	kullarna	en	inavelsgrad	
under	det	rekommenderade	2,5%.	Många	hade	0%	eller	
nära	noll	i	inavelsgrad.	Två	kullar	hade	något	högre	ina-
velsgrad	–	3,9	respektive	6,3	%.	

Ögonlysning

Ögonlysning	rekommenderas	innan	avelsdebut,	för	att	
upptäcka	ärftliga	ögonsjukdomar.	RAS	rekommenderar	
att	hunden	ögonlyses	vid	3,	6	och	9	års	ålder.	För	2021	
var	71%	av	tikarna	ögonlysta	innan	avel.	En	tik	hade	ärft-
lig	ögonsjukdom	(katarakt)	men	parades	ändå.	Av	hanarna	
var	det	64%	som	var	ögonlysta.

Jaktprov

Jaktprov;	drevprov	och	grytjaktprov,	är	vår	enda	objektiva	
kvalitetsbedömning	på	hundens	jaktliga	egenskaper.	För	
2021	hade	40	tikar,	61%	av	de	parade	tikarna	resultat	på	
jaktprov.	Av	de	40	tikarna	var	det	6	st	som	hade	jaktmerit	
på	grytanlag/grytjaktprov.	Resterande	hade	jaktmerit	på	
drevprov	eller	både	drevprov	och	gryt.	

Av	hanarna	var	det	29	stycken,	69%	som	hade	jaktmerit.	2	
av	dessa	hanhundar	hade	merit	från	grytanlagsprov.	Res-
terande	hade	jaktmerit	på	drevprov	eller	både	drevprov	
och	gryt.	

Exteriör

För	2021	hade	57	stycken,	86%	av	tikarna	resultat	på	
utställning.	Motsvarande	siffra	för	hanhundarna	var	41	
stycken,	98%.	

3-årsgräns för avelsdebut

Taxens	största	hälsoproblem	är	diskbråck.	Taxar	får	en	
speciell	sorts	diskbråck	som	är	ärftlig,	och	som	typiskt	
uppträder	när	hunden	är	i	medelåldern.	

Om	man	väntar	med	avelsdebuten	tills	hunden	är	3	år	
gammal,	så	kommer	föräldrarna	till	hunden	ha	hunnit	bli	
minst	6	år	gamla.	Då	har	man	större	möjlighet	att	utvär-
dera	föräldradjurens	hälsa	i	allmänhet	och	benägenhet	att	
drabbas	av	diskbråck	i	synnerhet.	

En	hund	som	själv	har	fått	diskbråck,	eller	vars	förälder	
har	fått	diskbråck,	ska	INTE	användas	i	avel.	För	2021	
var	det	endast	2	tikar	som	var	under	3	år	gamla	(i	båda	
fallen	2,5	år	gamla)	vid	deras	kullars	födelse.	En	tik	fick	
sin	tredje	kull	strax	efter	att	hon	fyllde	3	år,	något	som	
knappast	är	förenligt	med	seriös	avel.	

2021	var	2	hanar	under	3	år	gamla	vid	sin	avelsdebut;	2	år	
och	1,5	år	gamla.	 
Vid	beräkning	av	hundarnas	ålder	vid	avelsdebut	har	jag	
haft	överseende	om	hunden	fyllt	3	år	inom	en	månad	efter	
kullens	födelse.

Omparning

Rekommendationen	är	att	en	och	samma	avelskombina-
tion	bara	ska	göras	en	gång.	Detta	för	att	inte	hämma	
den	genetiska	variationen	som	olika	avelskombinationer	
innebär.	Det	blir	också	olyckligt	om	någon	av	föräldrarna	
drabbas	av	sjukdom,	exempelvis	diskbråck,	om	flera	val-
par	med	samma	kombination	finns	och	då	slås	ut	ur	vidare	
avel.	

Under	2021	var	det	en	tik	som	fick	sin	tredje	kull	med	
samma	hane.	Något	som	absolut	bör	undvikas.	

Max antal valpar

En	tik	eller	hane	bör	inte	göra	för	stort	avtryck	inom	av-
eln	i	respektive	rasvariant.	Svenska	Taxklubben	skriver	i	
RAS	från	2019	att	för	Korthårig	normalstor	tax	ska	varje	
hund	under	sin	livstid	maximalt	ha	15%	av	den	årliga	ny-
registreringen.

För	Korthårig	normalstor	tax	innebär	det	max	36	valpar	
under	sin	livstid,	räknat	på	15%	av	nyregistreringen	för	
2019.
    Text: Ida Sörensen
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Grytjaktsprov med Xavi´s Saco av Jaerdachs
En	helg	i	december	2021	var	undertecknad	på	

Orust	för	att	jaga	räv	och	rådjur.	Det	var	-5°	
och	lite	snö	på	backen.	Christofer	Johansson	

som	jag	var	hos	är	en	mycket	intresserad	grytjägare.	
Han	hade	tidigare	frågat	mig	om	jag	kunde	tänka	
mig	att	döma	ett	grytprov	åt	hans	granne.	Jag	svarade	
att	det	inte	var	något	problem,	bara	ni	har	koll	på	ett	
bra	gryt	där	det	är	grävling	hemma.		

Dagtid	ville	både	vi	och	hundägarna	Leif	och	Ras-
mus	Kinle	jaga	ovanpå	backen	så	vi	bestämde	oss	för	
att	ta	provet	vid	mörkrets	inbrott.	Grävlingen	är	näm-
ligen	inte	så	aktiv	när	det	är	minusgrader	och	snö.	Då	
ligger	den	mest	bara	och	sover	i	grytet.	Vi	möttes	på	
en	grusväg	mitt	ute	i	skogen	och	tog	med	oss	spadar,	
spett,	ved	och	korv	ner	till	grytet.	

Grävling	jagar	man	med	förliggare.	Det	betyder	att	
hunden	ska	leta	rätt	på	grävlingen	och	mota	in	den	
i	en	blindgång	och	lägga	sig	för	i	grytgången	och	
skälla	på	den.	När	man	lokaliserat	vart	hunden	ligger	
så	gräver	man	hål	på	grytgången	och	lyfter	upp	hun-
den.	Efter	det	brukar	grävlingen	titta	fram	i	hålet	och	
då	skjuter	man	den.	

För	att	hunden	ska	få	ett	1:a	pris	på	grytjaktprov	så	
ska	den	ha	ståndskall	på	grävlingen	och	avvärja	ut-
brytningsförsök	i	minst	60	minuter	innan	man	tar	hål	
på	grytgången.	När	man	gör	grytjaktprov	går	tiden	
väldigt	långsamt	första	60	minuterna.	Då	är	det	bra	

att	ha	lite	ved	och	korv	med	sig	så	har	man	något	att	
pyssla	med.

När	vi	har	släppt	Saco	vid	grytet	så	försvinner	han	in	
i	närmaste	gång	och	efter	en	stund	hör	vi	skall	från	
hunden.	Jakten	blir	först	väldigt	rörlig	och	det	tar	en	
bra	stund	innan	han	får	in	grävlingen	i	en	blindgång.	
Saco	har	inte	jagat	jättemycket	i	gryt	innan	provet.	
En	rutinerad	hund	får	oftast	grävlingen	lite	snabbare	
in	i	en	blindgång.	

Men	när	Christofer	till	slut	hojtar	till	att	nu	har	han	
nog fått in den i en blindgång så startar jag tidtag-
ningen.	Under	tiden	vi	väntar	hör	vi	hur	Saco	ett	par	
gånger	avvärjer	några	utbrytningsförsök,	men	till	slut	
så	ger	grävlingen	upp	och	försöker	gräva	för	sand	
mellan	sig	och	hunden.	Saco	är	med	på	noterna	och	
gräver	bort	sanden	vart	efter.	

Många	taxar	och	även	Saco	är	väldigt	duktiga	på	att	
hålla	rent	bakom	sig	så	att	hunden	inte	blir	ingrävd	
med	grävlingen	framför	sig	och	sand	bakom	sig.	
Hunden	kan	bli	tvungen	att	dra	sanden	flera	meter	
bakåt	för	att	hålla	gången	öppen	så	att	den	kan	backa	
om	grävlingen	går	till	angrepp	på	hunden.	Men	hun-
den	ska	inte	backa	undan	utan	bara	avvärja	angreppet	
för	att	sen	själv	med	pondus	sätta	grävlingen	på	plats	
i	änden	på	gången.	

Här har vi grävt hål på grytgången, och både ser och hör Sacos arbete med grävlingen. 
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Grytjaktsprov med Xavi´s Saco av Jaerdachs

Om	ni	tittar	på	två	taxar	som	leker	och	fäktas	med	
munnen	så	är	det	exakt	så	det	går	till.	Man	avvärjer	
angrepp	för	att	sen	anfalla	och	mota	tillbaka.	

När	ca	45	minuter	gått	påbörjas	nerslaget,	alltså	
grävningen	för	att	få	upp	hunden.	60	minuter	räknas	
från	fast	ståndskall	tills	man	tar	hål	på	grytgången.	
Efter	dryga	60	minuter	från	ståndskallets	start	får	vi	
hål	på	gången	och	ser	en	glad	Saco	som	skäller	för	
full	hals.	

Vi	gjorde	nedslaget	vid	bakdelen	på	hunden	och	det	
är	perfekt.	Om	man	råkar	komma	ner	mellan	hund	
och	grävling	så	kan	det	bli	lite	dålig	stämning	mellan	
hunden	och	grävlingen	när	hunden	får	stöd	av	ägaren	
och	grävlingen	känner	sig	pressad.	

Vi	lyfter	upp	en	sprattlande	Saco	som	inte	alls	tyckte	
att	han	var	klar	med	sin	kombattant.	Efter	en	stund	
tittar	en	liten	nos	fram	i	kanten	på	hålet,	men	backar	
in	igen.	Vi	väntar	en	stund	till	och	sen	tittar	grävling-
en	fram	med	hela	huvudet	och	blir	förpassad	till	dom	

sälla	jaktmarkerna.	

Saco	släpps	ner	i	hålet	och	drar	fram	grävlingen	helt	
så	vi	kan	lyfta	upp	dom	båda	två.	Saco	har	klart	ett	
1:a	pris	på	grytjaktprov.	

   Text och foto: Johan Axelsson

SE63100/2021 Xavi’s Saco Av Jaerdachs
e:	Kokopellis	Fjert

u:	Wilma	av	Jaerdachs
Uppfödare:	Einar	Linnestad,	Norge

Ägare:	Rasmus	Kinle

Xavi´s Saco av Jaerdachs med sin grävling. 
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