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Verksamhetsplan för Korthårsgruppen 2020 – 2023 
 
När Korthårsgruppen bildades 1990 var målet att förbättra den  
jagande korthårstaxen. En rad punkter slogs fast i den ändamåls- 
förklaring som antogs: 
• Att bredda avelsbasen 
• Att motverka matadoravel 
• Utbildning i avel och genetik 
• Att visa aktuella avelsdjur från olika regioner 
• Valp och unghundsgranskning 
• Att stimulera kommunikationen mellan ägare av korthårstaxar 
• Att sammankomster anordnas i olika delar av landet 
• Defektrapportering 
 
Huvudsyftet med Korthårsgruppen är alltså att arbeta för att främja en sund avel av mentalt, 
exteriört och jaktligt förstklassiga korthårstaxar. 
Föreningens syfte förverkligas genom nedanstående verksamheter.  
 
Årsmötet 
Årsmötet samlar intresserade personer från hela landet. Förutom årsmöte och trevligt 
samkväm anordnas många viktiga aktiviteter i samband med årsmötet. 
 
Hanhundsvisning i samband med årsmöte 
För aveln intressanta hanar visas upp på hanhundsvisningen i samband med årsmötet. 
Hanhundägarna får tillfälle att visa upp sin hund och berätta om förtjänster och brister hos 
hundarna. 
 
Inofficiell utställning i samband med årsmöte  
I samband med årsmötet genomförs en inofficiell utställning för att ge ägare till främst 
valpar och unghundar möjlighet att både träna för utställning men också visa upp och få sina 
hundar bedömda. 
 
Föreläsningar i samband med årsmöte 
Vid årsmötet ordnas föredrag som har som mål att utbilda deltagarna ytterligare i jakt-, 
avels- och hundhållningsfrågor. 
 
Tidningen Korthårstaxen 
I tidningen finns reportage från jakter, prov och andra sammanhang, med korthårstaxar i 
fokus. I tidningen presenteras hanhundslistan, relevant statistik om korthårsaveln och 
inbjudan till årsmötet. 
 
30-årsjubileum 2020 
År 2020 firar Korthårsgruppen 30 år som förening. Detta annorlunda år uppmärksammas 
jubiléet med en jubileums-utgåva av tidningen Höstlövet hösten 2020. Själva 
jubileumsfirandet skjuts till årsmötet 2021.  
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Hanhundslista 
Den hanhundslista som presenteras årligen listar de korthårshanar som under året blivit 
jaktchampion (gryt och/eller drev). Syftet med listan är att presentera alternativ till 
täckhundar för tikägarna, för att bredda avelsbasen och motverka matadoravel. 
 
Hemsidan, facebook 
Korthårsgruppen har idag en väl fungerande hemsida på nätet. Den ger en fyllig information 
om föreningen och dess verksamhet. Här hittas vilka som representerar klubben, avelsråd 
och valphänvisning i form av avelsgruppen. Hemsidan fungerar också som arkiv för 
dokument, äldre hanhundslistor, tidningen Korthårstaxen mm.   
Korthårsgruppens Facebook-grupp fungerar som en kommunikationsplattform för de som är 
intresserade av jagande korthårstaxar. Här diskuteras olika frågor rörande jakt och avel, 
samt gruppmedlemmarna kan dela med sig av saker som rör taxar och jakt i allmänhet och 
korthårstaxar i synnerhet.  
 
Hanhundsgranskning/provjakt 
Korthårsgruppens granskning av hanhundar genom provjakt är till för att få se och lyssna på 
hanhundar som kan vara intressanta i avel, utan att ännu vara jaktchampion. Officiella 
jaktprov uppmuntras givetvis, och detta kan vara ett första steg mot jaktprov för intressanta 
men ej provade hanhundar. 
Tanken är att hunden ska ges möjlighet att visa sina färdigheten under jakt, utan den 
anspänning som officiellt prov innebär.  
Styrelsen ser den påbörjade verksamheten som en ny framtid för Korthårsgruppen och 
strävan efter att använda så många hundar som möjligt i avel.  
En verksamhet med provjakt, som bör genomföras på olika platser i landet för att undvika 
alltför långa resor, kan vara ekonomiskt betungande och medför en ekonomisk belastning 
för de personer som deltar. Korthårsgruppen tillskjuter medel för att lätta den ekonomiska 
belastningen för provjakterna.  
För att ge någon form av underlag är målet att minst åtta hundar provas årligen. 
Redogörelsen över provjakten ska utformas på sådant sätt, att hundens jaktsätt och dess 
olika egenskaper kan utläsas.  
 
Avelsgruppen 
Vid årsmötet väljs en aktiv avelsgrupp med representation från både Norge och Finland som 
kan föreslå medlemmar och intresserade passande kombinationer av tikar och hannar från 
hela norden. Avelsgruppen arbetar i samarbete med Svenska Taxklubbens avelsråd för 
korthårig tax.  
 
Utvärdering av Rasspecifik Avelsstrategi 
Korthårsgruppen ska i samarbete med Svenska Taxklubbens avelsråd utvärdera hur aveln på 
den jagande korthårstaxen följer RAS för tax.  
 
Valphänvisning 
Korthårstaxarnas avelsråd i samarbete med avelsgruppen sätter ihop en lista över 
kommande parningar, för att kunna matcha valpköpare med kombinationer av jagande 
föräldradjur.  
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Hälsorapportering 
Korthårsgruppen har inte haft någon egen verksamhet för hälsorapportering. Medlemmar 
uppmuntras att rapportera diskbråck och andra defekter med hjälp av Svenska Taxklubbens 
blankett. 
Våren 2020 togs beslut om att åter göra en valpundersökning så som gjordes i början av 90-
talet. En arbetsgrupp har tillsatts och undersökningen beräknas skickas ut våren/sommaren 
2021 med sammanställning i tidningen Korthårstaxen 2022.  
 
Korthårsgruppens samarbete med Svenska Taxklubben 
Den ideella föreningen Korthårsgruppen är fristående till Svenska Taxklubben. Men eftersom 
Korthårsgruppen och Svenska Taxklubben i stora delar har samma syfte, så önskar 
Korthårsgruppen att samarbeta med och ha en god relation till Svenska Taxklubben. Vi är 
också beroende av den avelsutvärdering i form av officiella prov och utställningar, som 
Svenska Taxklubben håller.  
 
 

Antagen på årsmötet 2020-08-22 


