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Kallelse till årsmöte
21 augusti 2021

på Ånnaboda Nordic Camping, Örebro
Preliminärt program

Fredag  20/8
Från 18  Grillkväll i paviljongen nere vid sjön, (var och en tar med sitt eget) 
	 	 Grillar	finns	på	plats.

Lördag  21/8
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 22/8
8-9	 	 Frukost
9.	30		 Föreläsningsdag, program kommer på hemsidan

       OBS! 
På grund av coronapandemin och vaccinationsläget

så är årsmötet så här långt preliminärt
All information om årsmötet, boende och kostnader 

kommer i god tid annonseras på hemsidan
All anmälan sker via hemsidan, senast 4 augusti
http://www.kortharsgruppen.org/
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 NORMALTAX  från 4 mån

Lördag  21/8 2021 kl 10.00,  på  Ånnaboda Nordic Camping, Örebro

för Korthårsgruppens medlemmar

Domare : se hemsidan

 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,	anna-mansson@telia.com

 Avgift	:	150	kr,	betalas	på	plats.		

 Anmälan senast 4 augusti 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

Åren	2020	och	2021	är	år	som	vi	sent	ska	glöm-
ma.	Åren	då	allt	som	vi	har	tagit	för	givet,	helt	
plötsligt	inte	var	givet	längre.	Jag	ska	inte	älta	

vidare	om	detta,	ni	vet	ju	alla	hur	det	är	och	har	varit.	
Något	som	också	är	lätt	att	ta	för	givet	är	att	ideella	

föreningar	bara	ska	fungera,	och	värna	ens	specifika	
intressen	och	anordna	spännande	och	givande	aktivi-
teter.	
Men	som	vilken	annan	ideell	förening	som	helst	så	

fungerar	bara	föreningen	Korthårsgruppen	för	att	det	
finns	ett	antal	ideellt	engagerade	människor	som	kan	
tänka	sig	att	lägga	sin	tid	och	sin	energi	på	något	man	
brinner	för.	
För	att	ta	tillvara	er	medlemmars	specifika	intressen	

och	anordna	meningsfulla	aktiviteter	för	er	skull.	
Till	er	som	engagerar	er	i	Korthårsgruppen,	ett	stort	

tack!	
Jag	vet	hur	mycket	jobb	som	ligger	bakom	att	sköta	

föreningen,	ekonomin,	administrationen.	
Hur	många	timmar	i	telefon	och	annan	kommunika-

tion	sinsemellan	som	läggs	ner	för	att	parningslistan	
ska	bli	till,	sammanställas,	fyllas	på,	underhållas	och	
skickas	ut	till	intresserade	valpspekulanter.	
Hur	mycket	tid	som	läggs	ner	på	att	snoka	reda	på	

intressanta	hanar,	försöka	få	till	provjakt	med	dem.
	All	den	tid	och	arbete	som	krävs	för	att	komponera	

ihop	en	meningsfull	tidningen	Korthårstaxen,	begära	
in	reportage	och	bilder,	korrekturläsa	text.	
All	 planering,	 alla	 människor	 som	 ska	 engageras	

och	 tillfrågas	och	bokas	upp	 för	att	 få	 till	Korthårs-
gruppens	berömda	årsmöteshelg.	
På	tal	om	årsmöteshelgen!	
Att hålla årsmöte ”som vanligt” i april bedömde vi 

i	styrelsen	som	icke-genomförbart.	Så	vi	har	tagit	ett	
beslut	om	att	skjuta	upp	årsmöteshelgen,	hela	arrang-
emanget	med	utställning,	årsmöte	och	föreläsningar,	
till	helgen	20-22	augusti	istället.	
Vi	siktar	på	att	det	ska	gå	att	genomföra,	men	som	

ni	 säkert	 förstår	 så	 kan	 det	 komma	 kontraorder	 om	
pandemiläget	 inte	 ser	 dramatiskt	mycket	 bättre	 ut	 i	
sommar,	än	vad	det	gör	nu.	
Vi	 håller	 er	 underrättade	 om	 vad	 som	 händer	 på	

hemsidan	i	första	hand	och	på	facebook	i	andra	hand.
	 I	 skrivande	 stund	 har	 vi	 bokat	 upp	 anläggningen	

på	Ånnaboda,	men	ännu	inte	hunnit	kontakta	utställ-
ningsdomare,	föreläsare	och	funktionärer.		
En	positiv	nyhet	med	år	2020	var	att	det	föddes	fler	

korthåriga	taxvalpar	under	året,	än	under	tidigare	år.	
Mer	om	det	under	rubriken,	Uppföljning	av	RAS,	på	
sidan	8.	
Kanske	är	det	så	att	fler	kände	att	de	hade	mer	tid	att	

ta	fram	en	kull	taxvalpar	under	ett	år	av	pandemi	och	
hemarbete,	 än	under	 tidigare	 år.	Men	anledningarna	
till	ökningen	är	säkert	många	och	inte	bara	en.	
Här	hemma	valde	vi	att	ta	inte	bara	en	utan	två	valp-

kullar	under	2020,	och	till	skillnad	från	förut	så	blev	
det	valpkullar	som	föddes	på	hösten.	
För	valpens	skull	 så	 tror	vi	att	det	är	en	 fördel	att	

födas	på	hösten.	Då	är	valpen	i	 lämplig	ålder	(ett	år	
gammal)	när	den	ska	släppas	 i	 jaktskogen	för	första	
gången,	och	en	ivrig	valpägare	lockas	inte	att	släppa	
en	allt	för	ung	tax	i	skogen	för	tidigt,	med	allt	vad	det	
kan	innebära.	
Men	för	vår	egna	jakt	var	höstvalpar	ingen	bra	idé	

alls,	två	av	våra	hundar	var	ju	borta	från	jakten	under	
hälften	av	jaktsäsongen.	Tant-taxen	fick	bekänna	färg	
och	 har	 nog	 sällan	 varit	 i	 så	 fin	 form	 som	 nu,	 9	 år	
gammal.

Ida Sörensen 

After-hunt i valplådan, en av fördelarna med höst-
valpar! Foto: Ida Sörensen
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Omslagsbild:  Vinterjakt. 
Foto: Maria Johansson

Redaktörens
ruta

15.		 LindbergLosen´s	Anton	-	provjakt
16.	 En	uppfödares	lycka	
18.	 Kära	korthårsvänner

Då	 var	 det	 dags	 igen	 för	Korthårstaxen.	 Lite	
senare	än	vanligt,	men	som	jag	hoppas	 lika	
välkommen.

Korthårsgruppen	 har	 trots	 nedsläckningen	 av	 vårt	
samhälle	fortsatt	fungera,	även	om	vår	kalender	blivit	
ändrad	en	hel	del.	Inte	minst	årsmötet	blev	ju	en	liten	
tillställning,	utan	de	festligheter	och	den	sociala	sam-
varo	vi	blivit	vana	vid.	
Men	i	år	däremot	pekar	ju	allt	på	att	med	en	vacci-

nering	av	större	delen	av	befolkningen	innan	somma-
ren	ska	vi	kunna	leva	mer	normalt,	även	om	vi	vant	
oss	vid	att	hålla	avstånd.	
I	höst	gick	Höstlövet	ut	som	en	extra	bonus	i	sam-

band	med	vårt	30-års	jubileum.
Förutom	vår	historia	fanns	här	lite	tips	och	råd	från	

några	SM-vinnare	 i	konsten	att	 jaga	 in	sin	hund	för	
framgång.
Hoppas	du	som	har	en	valp	eller	en	unghund	fått	lite	

att	fundera	över	och	prova.
Jag	bor	ju	och	jagar	inom	ett	vargrevir.	Det	gör	att	

jag	i	höst	jagat	med	en	skyddsväst	för	att	vid	ett	an-
grepp	eventuellt	kunna	rädda	hunden.
Inga	hundar	inom	reviret	har	hittills	blivit	angripna	

av	varg	även	om	det	varit	en	del	tillbud.	Varg	har	följt	
efter	hundar	och	vid	en	del	tillfällen	så	har	jakten	av-
brutits	och	hundarna	kopplats	när	varg	observerats.
Jag	tror	också	att	vi	kan	se	en	effekt	av	vargen	på	

vår	älgstam,	med	väldigt	få	kalvar	fällda	under	jakten.	
Fast	det	har	varierat	en	hel	del	över	älgskötselområ-
det.
Vargvästen	har	fungerat	bra	när	hundarna	väl	lärde	

sig	att	springa	med	den.	Västen	är	lätt	så	tyngden	ut-
gör	inget	problem,	däremot	eftersom	den	ska	ge	skydd	
så	blir	den	 lite	styv	och	klumpig	 inte	minst	 i	snårig	
terräng.	Drevfarten	sjunker	en	del,	men	det	upplever	

jag	inte	som	något	problem	utan	djuren	buktar	hellre	
bättre.
Jag	har	under	hela	jaktsäsongen	bara	vid	ett	tillfälle	

råkat	ut	för	att	hunden	fastnat.	Det	var	när	rådjuren,	
som	tiken	drev,	valde	att	gå	över	en	röjd	kraftledning.	
I	de	stora	mängderna	sly	valde	tiken	att	försöka	krypa	
under	och	där	tog	det	stopp.	Skallet	pekade	snabbt	lik-
som pejlen på att hon satt fast så det var bara att gå dit 
och	lyfta	undan	riset	och	plocka	upp	hunden.
Det	här	blir	min	sista	tidning.	Jag	har	meddelat	sty-

relsen	att	föreningen	behöver	hitta	en	ny	redaktör	för	
Korthårstaxen.	
Jag	har	sedan	2009	gjort	både	Höstlövet	och	Kort-

hårstaxen.	Det	är	egentligen	lite	för	länge.	Man	ham-
nar	lätt	i	en	mall.
Det	är	naturligtvis	inte	bra.	
Sedan	tycker	jag	att	jag	av	åldersskäl	känner	att	jag	

gjort	mitt	på	tidningsfronten.	Känner	du	någon	eller	är	
Du	den	som	är	villig	att	ta	vid,	så	meddela	styrelsen.
Jag	lovar	hjälp	till	dig	för	att	komma	igång	att	fort-

sätta	producera	föreningens	tidningar.	
Text & foto: Ulf Granström

Med skyddsväst så blir det en riktig pansarhund som 
sannolikt ska klara ett vargangrepp. Taggraderna på 
ryggen är imponerande, men också ett problem i svår 
terräng.
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RasspecifikAvelsStrategi,	 RAS,	 beslutades	 av	
SKK	2001	att	varje	hundras	ska	utarbeta	som	
ett	kontinuerligt	arbete	för	att	främja	kvalitets-

utveckling	och	kvalitetssäkring	av	svensk	hundavel.	
2006	fastställdes	RAS	för	 tax	 första	gången,	2012	

kom	en	 reviderad	version	och	hösten	2020	 lades	en	
andra	 reviderad	 version	 ut	 på	 Svenska	Taxklubbens	
hemsida.
Jag	 har	 av	 föreningens	 styrelse	 ombetts	 att	 skriva	

lite	om	RAS	och	vad	som	är	nytt	eller	förändrat	i	den	
senaste	revideringen.	
Först	och	främst	bör	jag	kanske	påpeka	att	RAS	är	

våra	egna	riktlinjer	för	avel	och	det	är	ett	dokument	
som	kan	 styra	 aveln	 åt	 det	 hållet	 vi	 vill,	 endast	 om	
uppfödarna	vill	vara	solidariska	och	följa	det.	
I	motsättning	till	djurskyddslagstiftning	och	SKKs	

grundregler	som	är	lag	och	måste	följas.	
Den	skillnaden	man	först	ser	är	att	i	de	listade	punk-

terna	står	det	numer	”Bör”	och	inte	”Ska”.

*Endast använda friska djur i avel
*Endast använda godkända färger för Tax
*Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parnings-
tillfället
*Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell 
utställning och/eller jaktprov
*Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
*Kullens inavelsgrad bör ej vara över 2,5% 
*Avelshunden bör inte ha för många avkommor för 
sin variant
*Samma kombination bör endast göras en gång

Punkterna	i	sig	innebär	inga	stora	förändringar	utan	
är	i	grund	och	botten	samma	rekommendationer	som	
i	föregående	version	av	RAS.	
Dock	 ligger	 det	 en	 förändring	 som	 speciellt	 berör	

korthårig	normalstor	tax	(KN)	i	den	näst	sista	punk-
ten.	Avelshunden	bör	inte	ha	för	många	avkommor	för	
sin	variant.	
Tidigare	har	7	av	9	varianter	tax	haft	som	vision	att	

en	hunds	maximala	antal	valpar	skall	vara	högst	15%	
av	den	genomsnittliga	nyregistreringen	per	år	de	fem	
senaste	 åren	 och	 korthår	 normal	 (KN)	 och	 strävhår	
normal	(SN)	har	haft	10%.	
Men	 i	 revideringen	 som	 föreslagits	 flyttas	KN	 till	

15%	vilket	 innebär	att	en	korthårig	hane	med	2015-
2019	års	registreringssiffror	får	ha	35	valpar	efter	sig	
numer.	
Detta	innebär	att	en	del	äldre	hanar	med	bevisat	god	

nedärvning	 som	 har	 varit	 fullparade	 innan,	 nu	 kan	
vara	intressanta	att	kolla	upp	för	ytterligare	någon	el-
ler	några	kullar.	
Avelsgruppen	har	säkerligen	 tips	om	sådana	hanar	

om	ni	kontaktar	dem.	
Som	slutkläm	så	tycker	jag	speciellt,	att	ni	fortsätter	

att	ögonlysa	avelsdjuren.	
Det	 är	 extra	 viktigt	 för	KN	då	 vi	 har	 både	 ärftlig	

Katarakt	och	distichiasis	med	oss	i	generna	på	våra	ja-
gande	Korthår	även	om	PRA	inte	längre	är	en	aktuell	
fråga	just	för	oss.	

För Korthårsgruppen
Hubert Niklas Karlsson

RAS uppdaterat
Vad innebär detta för de jagande korthåren?

Jaktgläntans Ditte, foto Ulf Granström
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Som	ni	 kunde	 läsa	 i	Höstlövet	 så	 ska	 vi	 i	 för-
eningen	Korthårsgruppen	under	2021	göra	om	
den	valpundersökning	som	gjordes	 i	samband	

med	föreningens	start	för	30	år	sedan.	Då	skickades	
en	enkät	ut	till	samtliga	som	haft	valpkullar	där	minst	
en	 förälder	var	korthårig	normalstor	 tax,	under	åren	
1987,	1988,	1989	och	1990.	Den	här	gången	har	vi	
för	avsikt	att	undersöka	dom	valpkullar	som	är	födda	
exakt	30	år	efter,	alltså	2017,	2018,	2019	och	2020	års	
födda	valpar	där	minst	en	av	föräldrarna	är	korthårig	
normalstor	tax.	
Fullständig	info	om	den		förra	undersökningen	finns	

i	Tidningen	Taxen	 3/92	 som	 kan	 vara	 svår	 att	 hitta	
men	även	i	1992	års	Korthårstaxen	som	finns	att	läsa	
på	Korthårsgruppens	Hemsida,	
http://www.kortharsgruppen.org/.
Tanken	var	att	vi	skulle	visa	den	färdiga	enkäten	för	

medlemmarna	på	årsmötet	2021	och	sedan	skicka	ut	

den då 2020 års födda valpar bör ha passerat en viss 
ålder	innan	enkäten	kan	besvaras	korrekt.	
I	skrivande	stund	hotar	Coronapandemin	att	försena	

även	2021	års	årsmöte	och	därmed	får	ni	här	en	för-
handsvisning	av	enkäten.
Den	färdiga	enkäten	kommer	att	skickas	ut	med	post	

till	uppfödarna	med	förfrankerat	svarskuvert	då	det	är	
enda	sättet	att	uppnå	100%	anonymitet	och	förhopp-
ningsvis	helt	ärliga	svar.	Ska	undersökningen	ha	något	
värde	måste	vi	ha	ärliga	svar,	bättre	med	ett	uteblivet	
svar	än	ett	som	inte	är	sanningsenligt.	
Ni	som	har	valpar	födda	under	dessa	4	år	uppmanas	

att	ta	kontakt	med	er	uppfödare	om	ni	har	saker	som	
kan	passa	in	i	enkäten,	men	även	om	ni	inte	har	det	
så	kontakta	gärna	uppfödaren	och	berätta	om	hur	det	
går	 för	 er	 ändå	om	det	 är	 länge	 sen	ni	pratade	med	
varandra.		

Hubert Niklas Karlsson för Korthårsgruppen
Foto: Anna Månsson

Valpundersökning påminnelse
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  Antal reg/år 		2016	   2017   2018   2019   2020 

Tikar (varav importer)     112   ( 10) 			140	   ( 14) 			135	   ( 10)    118   ( 10) 			165	 		(	13)	

Hanar (varav importer)  			103	 		(	5)	    128 		(	5)	 			96	 		(	4)	    119   ( 7) 			141	   ( 7) 

Totalt  			215	 		(	15)	 			268	   ( 19) 			231	 		(	14)	 			237	   ( 17) 			306	   ( 20) 

Antal Registreringar 2020
Under	 tiden	 1/1	 –	 31/12	 2020	 registrerades	 306	

korthårstaxar	av	standardstorlek	 (KN).	Av	dessa	var	
20	 importer.	Övriga	286	var	valpar	 fördelade	på	56	
kullar.
Registreringsutveckling	de	senaste	5	åren		(se tabell 
ovan).

Hårlags- och storlekskorsningar
Det	 förekommer	 en	 del	 hårlags-	 och	 storleks-

korsningar	 inom	 KN	 (totalt	 56	 kullar).	 Av	 de	 56	
kullarna	 har	 parning	mellan	KN/KN	 skett	 i	 40	 kul-
lar.	 Storleks	 och	 hårlagskorsningar,	 där	 en	 eller	
alla	 valpar	 registreras	KN,	 har	 utförts	 enligt	 nedan:	 
SN/KN	3	kullar,	KD/KN	3	kullar,	LD/KN	1	kull	och	
LN/KN	1	kull.	
Totalt	16	korsningskullar,	där	8	kullar	har	registrerat	

KN	valpar	och	8	kullar	inga	KN	valpar.	KN/SN	5	kul-
lar	och	SN/KN	3	kullar	har	alla	valpar	registrerats	SN.

Inavelsökning ( IK )
I	 Svenska	Taxklubbens	RAS	 från	 år	 2012	 rekom-

menderas	att	en	kombination	inte	ska	ha	en	inavelsök-
ning	(IK)	över	2,5	%.	Målet	till	2019	i	det	dokumentet	
är	en	sänkning	till	1,2	%. 
I	 RAS	 2012	 står:	KN	 är	 variant	 som	 har	 den	 ge-

nomsnittligt	högsta	inavelsgraden	och	som	dessutom	
har	ökat	under	perioden.	2004	var	inavelsgraden	0,9	
%	och	2011	3,4	%.	Ett	fåtal	kullar	med	mycket	hög	
inavelsgrad	2011	är	en	bidragande	orsak	till	det	höga	
genomsnittet.	
Hur	ser	det	ut	2020?	Snittet	på	de	48	kullarna	är	1,08	

%.	Högst	 är	 4,7	%	vilket	 ändå	 kan	 anses	 vara	 lågt.	
18	kullar	har	en	IK	på	0	%.	Sammantaget	ser	utveck-
lingen	bra	ut.

Debutålder i avel med mera
Eftersom	de	 taxar	 som	drabbas	av	diskbråck	 före-

trädesvis	utvecklar	denna	sjukdom	kring	6	-	7	års	ål-
der,	så	rekommenderar	Svenska	Taxklubben	att	man	
väntar	med	avelsdebuten	tills	den	tilltänkta	avelstaxen	
fyllt	3	år.	Man	har	då	större	möjlighet	att	kontrollera	
att	föräldrar	i	generationen	bakom	fortfarande	är	all-
mänt	friska	särskilt	med	avseende	på	diskbråck.	
Om	någon	av	föräldrarna	har	utvecklat	symptom	på	

diskbråck	så	ska	den	tilltänkta	avelstaxen	INTE an-
vändas	i	avel.	
I	de	48	kullarna	från	2020	användes	36	olika	hanar	

och	47	tikar	–	en	tik	hann	föda	2	kullar
•	En	hane	har	använts	fyra	gånger	vilket	resulterat	i	

38	valpar,	Debutålder	i	avel	var	18	månader,	han	sak-
nar	jaktmeriter	och	är	ögonundersökt	u.a.
•	Två	 hanar	 –	 en	 från	Norge	 -	 har	 använts	 på	 tre	

tikar.	Resultatet	var	19	valpar.	Debutålder	över	3	år,	
jaktmeriterade	och	ögonundersökta	u.a.	

• Fem hanar har haft två parningar vardera: 
Hane	A:10	valpar,	ej	jaktmerit,	debutålder	33	måna-
der,	ej	ögonundersökt 
Hane	B:		10	valpar,	båda	föräldrarna	jaktmeriterade,	
debutålder	ok,	ej	ögonundersökta 
Hane	C:	20	valpar,	båda	föräldrarna	jaktmeriterade,	
debutålder	ok,	ögonundersökta	u.a. 
Hane	D:	15	valpar,	ingen	förälder	har	jaktmerit,	de-
butålder	ok,	ögonundersökta	u.a. 
Hane	E:	11	valpar,	båda	föräldrarna	jaktmeriterade,	
debutålder	ok,	ej	ögonundersökta
En	 sammanställning	 visar	 att	 7	 av	 36	 hanhundar	

var	under	3	år	vid	debut	i	avel	(13	–	33	månader).	Av	
dessa	var	4	ögonundersökta	u.a.
Beträffande	tikarna	var	endast	fyra	av	47	tikar	under	

3	år	vid	debuten	i	avel.	Av	dessa	fyra	hade	en	jaktme-
rit	och	två	var	ögonundersökta	u.a.
Således	följer	de	allra	flesta	rekommendationerna	i	

RAS	gällande	debutålder	vilket	är	positivt.
Jämförelse jaktmeriter eller ej, ögonundersök-

ning u.a. eller avsaknad av resultat
Vid	en	jämförelse	mellan	jakttaxar	och	de	som	inte	

har	drev-	eller	grytmerit	när	det	gäller	debutålder	ser	
man	 följande:	 (OBS!	Norska	 hundar	 finns	 ej	med	 i	
nedanstående	sammanräkning)

• Parning med	båda	föräldrarna	jaktmeriterade: 
18	av	hanarna	var	ögonundersökta	u.a.,	5	var	ej	
ögonundersökta 
15	av	tikarna	var	ögonundersökta	u.a.,	1	hade	kata-
rakt,	11	ej	ögonundersökta
•	Parning	där	ena	föräldern	var	jaktmeriterad: 

2	av	hanarna	var	ögonundersökta	u.a.,	2	var	ej	ögon-
undersökta 
3	av	tikarna	var	ögonundersökta	u.a.,	1	var	ej	ögon-
undersökt.
•	Ingen	av	föräldrarna	jaktmeriterade: 

12	hanar	var	ögonundersökta	u.a.,	5	var	ej	ögonun-
dersökta 

Uppföljning av RAS, Korthårig Normaltax 2020
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11	tikar	var	ögonundersökta	u.a.,	6	var	ej	ögonunder-
sökta

Ögonlysning  
Kommentar	 till	 ögonundersökningarna:	 RAS	 re-

kommenderar	att	ögonlysning	 lämpligen	ska	utföras	
innan	avelsdebuten	och	vid	3,	6	och	9	års	ålder	för	de	
hundar	som	går	i	avel.	Det	kan	också	sammanfattas	att	
ett	ögonundersökningsresultat	u.a.	ska	vara	utfört	för	
maximalt	3	år	sedan.
Vi	 vill	 uppmana	 alla	 att	 ögonlysa	 sina	 hundar	 ef-

ter	 RAS	 rekommendationer,	 då	 även	 andra	 ärftliga	
ögonsjukdomar	 dokumenteras	 och	 blir	 till	 hjälp	 i	
framtida	avelsarbete.	De	senaste	åren	har	några	taxar	
fått	 en	 ögondiagnos	 som	medfört	 att	 ägarna	 avstått	
från	att	avla.

Diskbråck
Taxen	 är	 en	 frisk	 ras,	 vilket	 finns	 dokumenterat	 i	

våra	 olika	 djurförsäkringsbolag.	 Rasens	 problem	 är	
hals-	och	ryggdiskbråck,	där	ett	samband	finns	mellan	
rasens	dvärgväxt	och	risk	för	utvecklande	av	sjukdo-
men.
Vi	vädjar	till	alla	att	man	ska	vara	öppen	och	ärlig	

när	det	gäller	information	om	rasens	diskbråck.	
Genom	att	höja	debutåldern	 i	avel,	minska	 inavel-

sökningen	och	vara	öppen	kring	drabbade	fall	av	disk-
bråck,	så	hoppas	vi	som	arbetar	med	avelsfrågor	och	
rasens	hälsa	att	vi	med	dessa	enkla	medel	ska	kunna	
sänka	frekvensen	drabbade	fall	i	framtiden.

Tillväxtstörning i framben eller bakben
Vi	som	har	ett	 stort	 intresse	 för	 rasens	hälsa	 tyck-

er	 oss	 ha	 noterat	 att	 flera	 taxar	 de	 senaste	 åren	 fått	
problem med att ett ben mellan armbåge och hand-
led	(kallas	short	ulna)	eller	knäled	och	has	(kallas	pes	
vares)	 slutar	 att	 växa	 för	 tidigt.	 Det	medför	 i	 vissa	
fall	problem	för	hunden	och	Svenska	Taxklubben	har	
uppmärksammats	på	detta	problem.	
Tillväxtstörningen	är	känd	sedan	mycket	länge,	men	

ett	observandum	för	uppfödarna	är	att	det	tycks	öka.

Överanvänd inte taxarna i avel
Inom	hundaveln	har	man	sedan	många	år	sett	svå-

righeterna som följer av att några fåtal individer över-
används	i	avel.	
Rekommenderat	 maximalt	 antal	 avkommor	 under	

en	KN	tax	levnadstid	är	i	dagsläget	25.	Det	framgår	
i	RAS	2012	och	en	korrigering	kommer	att	 ske	när	
RAS	 2019	 fastställts	 av	 SKK.	 Föreslaget	 till	 RAS	
2019	är	att	det	ökas	till	35	valpar.
Det	tydligt	ökade	antalet	registreringar	2020	(306)	

jämfört	med	2015	(267)	-	vi	räknar	på	totalantalet	val-
par	de	senaste	fem	åren	-	medför	att	maxantal	rekom-
menderade	valpar	kommer	att	stiga.	
Vi	inväntar	RAS	2019.	I	små	populationer	kan	även	

tikar	bli	”matadorer”,	alltså	överanvända.	
Rekommenderat	högsta	antal	avkommor	är	baserat	

på	antal	 registrerade	valpar	de	senaste	 fem	åren.	En	
hanes	 (och	 i	 förekommande	 fall	 tik)	maximalt	 ”till-
låtna”	antal	valpar	bör	var	högst	10	%	av	den	genom-
snittliga	nyregistreringen/år	de	senaste	fem	åren.	
Gäller	för	RAS	2012.
Rekommenderat maxantal valpar efter hane KN 
2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020 
25	 24	 24	 24	 25	 24														25	

Championat
Trots	pandemin	2020	med	begränsade	tävlingsmöj-

ligheter	så	har	flera	championat	erövrats.	Det	är	posi-
tivt	 att	många	meriterar	 sina	korthårstaxar,	vilket	 är	
en	hjälp	i	rasens	fortsatta	avelsarbete.	Underlag	nedan	
är	de	Svenska	Championat	som	registrerats	hos	SKK	
tom	2020-12-31.	

Fördelningen av championat har varit följande (siff-
ran	i	parentes	gäller	2019)
Drev	 			Gryt	 					Viltspår	 Utställning	 Agility 
32	(20)			1	(1)	 					30	(35)	 	6	(22)		 		1	(1)	

Maria Johansson och Eva von Celsing
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Genetikens grunder
Genetik är svårt att förstå sig på, det är det säkert 
inte bara jag som tycker. Dels så består genetik av 
teoretiska modeller och sannolikhetslära. Dels så 
består genetik av en stor portion slump. Nedan föl-
jer ett försök att bringa lite klarhet i hur genetiken 
fungerar. 
En	 hund	 har	 nästan	 20	 000	 gener.	 Den	 genetiska	
koden	 som	 utgör	 en	 viss	 hundidivid	 kan	 kallas	 för	
hundens	 arvsmassa.	 Arvsmassan,	 DNA-spiralen,	 är	
uppdelad	 i	kromosomer.	Kromosomerna	 sitter	 i	 par,	
där	ena	delen	kommer	från	modern	och	andra	delen	
från	 fadern,	 ungefär	 som	 ett	 blixtlås.	 På	 varje	 kro-
mosom	ryms	många	gener.	Varje	gen	finns	i	ett	antal	
olika	genvarianter,	alleler.	Ibland	sägs	slarvigt	att	en	
hund	 ”inte	 har	 genen”	 för	 exempelvis	 röd	 pälsfärg.	
Men	 det	 stämmer	 inte,	 genen	 för	 pälsfärg	 finns	 all-
tid,	det	är	allelen	för	röd	pälsfärg	som	hunden	saknar. 
En	 avkomma	 får	 alltså	 hälften	 av	 sina	 gener	 ifrån	
den	 ena	 föräldern,	 hälften	 ifrån	 den	 andra.	 Vilka	
gener	 som	 bildar	 den	 nya	 individens	 arvsmassa	
är	 helt	 slumpmässigt,	 en	 genetikens	 tombola	 med	
massor	 med	 lotter.	 Både	 vinstlotter	 och	 nitlotter.	 
Varje	gen	har	 sin	bestämda	plats,	varje	gen	kopplas	
alltså	till	sin	”partner”	från	den	andra	föräldern.	
Egenskaper kan ärvas på lite olika sätt
Recessiv nedärvning	 är	 när	 ett	 anlag	måste	 finnas	
hos	 båda	 föräldrarna	 för	 att	 komma	 till	 uttryck.	 Se	
korsningsschemat	 nedan	 för	 valpen	 som	 blir	 svart	
med	tantecken.	Ett	recessivt	anlag	kan	ligga	dolt	i	ge-
nerationer	innan	det	träffar	en	likadan	allel	och	egen-
skapen	kommer	 till	uttryck.	En	hund	som	bär	på	en	
enkel	 uppsättning	 av	 exempelvis	 ett	 recessivt	 anlag	
för	en	sjukdom	går	inte	att	skilja	från	en	som	inte	bär	
på	anlaget.	
Dominant nedärvning	är	när	det	räcker	med	att	an-
laget	 kommer	 från	 ena	 föräldern	 för	 att	 komma	 till	
uttryck,	”syns	det	så	finns	det”.	Se	korsningsschemat	
nedan	för	valparna	som	är	heterozygot	röda.	
Sjukdomar	som	är	svåra	att	avla	bort	har	ofta	reces-
siva	 anlag,	 eftersom	 dominanta	 sjukdomsanlag	 är	
mycket	lättare	att	avla	bort.	
Kvantitativ, eller polygen nedärvning	är	när	egen-
skapen	nedärvs	på	 inte	bara	 en	gen,	 utan	 av	många	
gener	i	samverkan	och	kanske	även	av	påverkan	från	
miljön.	Ett	exempel	på	polygen	nedärvning	är	den	för	
diskbråck	hos	tax.	
All	genetisk	 information	hos	en	avkomma	finns	hos	
någon	av	föräldrarna.	”Allt	är	ärftligt”,	så	vida	det	inte	
rör	sig	om	miljöbetingade	egenskaper.	

Exempel på recessiv och dominant nedärvning
Som	ett	exempel	kan	vi	ta	genen	för	pälsfärg	på	hun-
den,	 och	 de	 två	 olika	 allelerna	 för	 röd	 pälsfärg	 och	
för	 svart	med	 tantecken.	Allenen	 för	 röd	pälsfärg	är	
dominant,	”syns	den	så	finns	den”.	Allenen	för	svart	
med	tantecken	är	recessivt	gentemot	röd,	och	hunden	
kan	ha	anlaget	utan	att	det	syns.	
I	det	här	exemplet	är	båda	föräldrarna	röda,	men	båda	
bär	också	på	den	recessiva	allelen	för	svart	med	tan-
tecken.	 De	 är	 alltså	 båda	 heterozygot	 röda	 (homo=	
lika,	 hetero=olika).	 	 Vilken	 färg	 blir	 valparna,	 i	 en	
perfekt	teoretiskt	värld?

- 25%	av	valparna	 får	kombinationen	RR,	ho-
mozygot	röd	och	blir	röda.	

- 50%	av	valparna	får	kombinationen	Rs,	hete-
rozygot	röd	och	blir	röda.	

- 25%	av	valparna	får	kombinationen	ss,	alltså	
homozygot	svart	med	tantecken.	

Av	 den	 här	 anledningen	 så	 kan	 två	 röda	 hundar	 få	
svarta	valpar,	men	två	svarta	hundar	kan	aldrig	få	röda	
valpar.	
I	bilden	ovan	kan	man	säga	att	röd	pälsfärg	är	hundens	
synliga	uttryck	av	en	egenskap,	hundens	fenotyp, för 
75%	av	valparna.	
Den	 faktiska	 genetiska	 sammansättningen	 av	 egen-
skapen	som	inte	kommer	till	uttryck	hos	50%	av	hun-
darna,	alltså	allenen	för	svart	med	tantecken,	är	dess	
genotyp,	 alltså	 vad	 den	 bär	med	 sig	 i	 generna	 som	
inte	syns.	
Genetisk variation är viktigt
En	 utmaning	 inom	 hundavel	 är	 att	 lite	 nya	 alleler	
kommer	 in	 utifrån,	 och	många	 hundar	 är	 släkt	med	
varandra.	De	som	är	kunniga	på	genetik	påtalar	också	
att	det	är	viktigt	att	så	många	individer	som	möjligt	

Exempel på korsningsschema. 
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Källa: Hunduppfödning	i	teori	och	praktik,	Å	Lind-
holm,	C	Linde	Forsberg,	I	Blixt.	Från	Svenska	Ken-
nelklubben

Ett genetikens spratt: Jaktgläntans Caya, svart & tan, 
paras med Bjurskallets Dexter, en röd hane, och gav 
två röda valpar i kullen. Foto : Katarina Holm

Jaktgläntans Enja. Foto: Pontus Carlsvärd

Jaktgläntans Ella. Foto: Ismo Mäkisalo

används	i	avel,	för	att	få	så	stor	genetisk	variation	som	
möjligt.	Väljer	man	bort	individer	på	grund	av	ensta-
ka	egenskaper	så	riskerar	man	att	motverka	den	gene-
tiska	variationen.	Den	hund	som	används	i	avel	måste	
inte	vara	perfekt	i	alla	avseenden.	Hade	vi	avlat	så,	så	
hade	vi	snart	målat	in	oss	i	ett	hörn.	Men	hunden	ska	
naturligtvis	vara	frisk,	ha	bra	mentalitet,	ha	önskvärda	
jaktliga	egenskaper	och	helst	se	ut	som	en	tax	också.	
Man	brukar	prata	om	att	man	ska	avla	på	den	bättre	
halvan	av	populationen.	
Inavel
De	 flesta	 rashundar	 har	 uppkommit	 genom	 inavel,	
historiskt	har	man	avlat	på	närbesläktade	hundar	för	
att	få	så	likartade	hundar	som	möjligt,	i	utseende	och	
egenskaper.	På	köpet	har	man	då	också	fått	oönskade	
egenskaper	i	form	av	sjukdomar	som	är	högre	repre-
senterade	i	vissa	raser,	exempelvis	diskbråck	hos	tax	
eller	jaktödem	hos	drever.	
Avsikten	med	inavel	är	att	dubbla	de	önskvärda	egen-
skaperna,	alltså	att	de	kommer	från	båda	föräldrarna	
och	kommer	till	uttryck,	men	eftersom	man	inte	kan	
styra	över	vilka	alleler	som	väljs,	så	riskerar	man	att	
också	dubbla	de	oönskade	egenskaperna.	
Andelen	genvarianter	som	är	densamma	hos	två	indi-
vider,	anger	vilket	släktskap	de	har.	
Teoretiskt	sett	så	har	två	syskon	ur	samma	kull	50%	
av	 allelerna	 gemensamt.	 Om	man	 parar	 två	 syskon	
med	varandra,	blir	inavelsgraden	25%.	
Om	man	istället	parar	en	avkomma	med	sin	egen	far,	
så	blir	inavelsgraden	också	25%.	
Två	halvsyskon	som	paras,	ger	inavelsgraden	12,5%.	
Ovanstående	 är	 bara	 för	 att	 åskådliggöra	 släktskap.	
Att	avla	på	det	viset	är	att	betrakta	som	incestavel	och	
avråds	starkt	ifrån.	
Den	närmaste	parningen	som	enligt	SKK	är	accepta-
bel,	är	två	kusiner	som	paras	med	varandra.	Det	ger	en	
inavelsgrad	på	6,25%.
Inavelsgraden	anger	vilken	sannolikhet	det	är,	att	en	
recessiv	allel	 träffar	på	sin	 like	vid	parning	och	den	

recessiva	egenskapen	kommer	till	uttryck.	Vid	kusin-
parning	så	är	den	sannolikheten	alltså	6,25%.
Genetiker	 som	 arbetar	 med	 hundavel	 avråder	 från	
höga	inavelsgrader	och	rekommenderar	istället	att	in-
avelsgraden	ska	ligga	under	2,5%,	för	att	främja	den	
genetiska	variationen	och	för	att	bromsa	hela	rasens	
gemensamma	inavelsökning.	
Tankeregel vid parning
Ibland	så	får	man	känslan	av	att	vissa	tror	att	en	av-
komma	ärver	sina	föräldrars	bästa	egenskaper,	men	så	
är	alltså	inte	fallet	utan	egenskaperna	ärvs	helt	slump-
mässigt,	både	de	bra	och	de	mindre	bra	egenskaperna.	
Dock	kan	en	tankeregel	när	man	väljer	partner	till	sin	
hund	vara:	Försök	att	dubbla	de	goda	egenskaperna	
och	inte	dubbla	de	sämre	egenskaperna.	Exempelvis	
om	din	tik	har	dåligt	sök,	bra	skall	och	bra	exteriör.	
Så	kan	man	tänka	att	man	väljer	en	hane	som	har	ett	
bättre	sök,	ett	bra	skall	men	kanske	man	kan	tänka	sig	
att	göra	avkall	på	exteriören.	Hundar	som	”har	allt”	
är	extremt	få	och	oftast	väldigt	flitigt	använda	i	avel.	
Det	är	heller	inte	troligt	att	sådana	hundar	för	vidare	
”allt”	till	nästa	generation.	Just	eftersom	vad	hunden	
är	som	du	ser	(fenotyp),	och	vad	hunden	är	genetiskt	
(genotyp),	skiljer	sig	åt.		

Ida Sörensen
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Hanhundslistan 2021
Fram till 2021-01-31. Dagsaktuell lista se 
korthårsgruppens hemsida.
Hanar	som	under	säsongen	2020-21	tagit	sitt	
tredje förstapris på drev som meriterar för 
drevchampionat.	Kravet	är	minst	ett	förstapris	
på	ODP	och	två	på	DP.	
	För	att	se	en	enskild	hunds	senaste	meriter	så	
gå in på
https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.
aspx		och	skriv	in	reg	nr.	Där	hittar	ni	allt	som	
är	registrerat	på	hunden	hos	SKK.

Toppskottets Akke
Reg	nr:	SE36475/2018
Ägare:		Viktor	Hergén	Ekengren	
Telefon:	070-992	70	61

Trollkrafts Jorm
Reg	nr:	SE36043/2018
Ägare: Bertil Karlsson
Telefon:	070-655	19	71

Wiebos Sixten
Reg	nr:	SE38114/2018
Ägare: Andreas Wadman 
Telefon:	070-227	67	65

Toppskottets Atle
Reg	nr:	SE36476/2018
Ägare:	Jan	Stridh
Telefon:	070-535	38	67

Slättaskallets Arthur
Reg	nr:	SE34499/2017
Ägare:	Jonas	Sundvall
Telefon:	072-551	97	53
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Hälludden’s Fax
Reg	nr:	SE19898/2018
Ägare:	Magnus	Johansson
Telefon:	070-652	76	31

Pixbo Extra Barsk
Reg	nr:	SE39777/2015
Ägare: Anton Moberg 
Telefon:	070-338	10	45

Näbbols Acke
Reg	nr:	SE40675/2015
Ägare:	Roger	Garsing
Telefon:	076-805	58	09

Komplettering av lista på hanar som erhållit drev- eller grytchampionat från 2019 framåt
För	närmare	information,	gå	in	på	Koiranet	via	adressen	
http://jalostus.kennelliitto.fi	(finns	även	på	svenska).
Skriv	in	hundens	reg.nr.

Finska hanhundslistan

Hanar som erhållit championat under 2019
FI15558/16	 FI	BCH-G	FI	VCH	Qenesar	Dave	Mustaine,		äg.	Tuunainen	Reetta,	Siilinjärvi	 	
FI22270/17	 FI	BCH-G	Vulpes	Toivo,		äg.	Koskinen	Kalle,	Helsinki
FI22269/17	 FI	BCH-G	Vulpes	Torsti		äg.	Kiljunen	Mikko
FI26445/16	 FI	BCH-G	Keski-Maan	Madoc,	äg.	Leskinen	Eeva&Outi,	Helsinki
FI48448/14	 FI	BCH-G	FI	UCH	FI	BCH-V	SE	UCH	EE	UCH	LV	UCH	JV-15	NORDJV-15	
Campino	von	Der	Rambrücker	Mühle,	äg.	Koskenkorva	Jarmo,	Jokela	 	 	
Hanar som erhållit championat under 2020 
FI26446/16	 FI	BCH-D	MÄAJ	Keski-Maan	Meneldor	 	-
FI24924/18	 FI	BCH-G	FI	VCH	Thilia	Thalian	Cinnamon	Bun,		äg.	Kyrölä	Miia,	Varkaus
FI40599/17	 FI	BCH-D	MÄAJ	Jokahaun	All	Nero,		äg.	Luoma	Mikko,	Paimio

Pontus Häggblom

OBS!
Om Du inte redan betalat din medlemsavgift för 2021 gör det snarast.

Medlemsavgift 200 kr,  Familjemedlem 75 kr. 
Det kostar föreningen mycket pengar om vi behöver skicka ut en påminnelse.

Bankgiro. 5376-9014 eller Swish: 123 156 19 50
Norska medlemmar kan betala via Vipps till nr 92 80 87 41 (Raymond Bråten)
Glöm inte ange namn och adress!
Du valpköpare som fått gratis medlemskap under hösten 2020 är medlem även 2021.

e
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Korona	har	satt	sitt	preg	på	aktiviteten	i	Norge	
også. 
Det	har	vært	innført	diverse	tiltak,	for	å	be-

grense	smittespredning. 
Det	har	gjort	at	prøver	og	utstillinger	har	blitt	arrang-
ert	under	et	lite	annet	regime. 
 
NM Drev 2020 
Det	norske	mesterskapet	skulle	vært	avholdt	i	no-
vember.	Pga	Korona	har	det	blitt	utsatt	til	høsten	
2021.	Av	de	13	deltagerne,	var	det	5	korthår. 
Dette	er	tittelforsvarer	NVCH	NordJ(D)CH	NMDd-
19	Kokopellis	Frøya 
NordJ(D)CH	Kjærragården’s	Sg	Tina	til	Ken-
neth Nordahl, Øyknuten’s	A-Dina	til	Saban	Cirkic,		
Hälludden’s	Fia	til	Jon	Austein	og	WM	Hilka	av	Si-
radachs	til	Sturla	Ølstøren. 

Drevprøver 
Totalt	var	det	357	drevstarter	i	Norge	2020. 
227	starter	på	ordinære	drevprøver	og	130	starter	på	
ordinære	prøver.	Strihår	har	flest	starter,	258	i	tallet,	
mens	korthår	har	99	prøvestarter. 
Premieringsprosenten	er	god,	hele	81	%	av	de	star-
tende	hundene	oppnår	premiering. 
65	%	av	de	startende	har	fått	1.premie	eller	Drevcert.	 
Strihår	har	en	premieringsprosten	på	79,5%	mens	
korthår	ligger	på	86%. 
Det	er	28	hanner	og	31	tisper	som	har	stilt	på	prøver.	
Flere	av	hannene	har	oppnådd	sin	tredje	1.	premie	på	
drev,	og	finnes	på	hannhundslista.
Jaktavlspris i Gull 
N.DK(J)CH	Kokopellis	Fox	er	tildelt	Norske	Dachs-
hundklubbers	Forbund	sitt	avlspris	i	gull. 
Flere	avkom	har	oppnådd	svært	gode	resultater	på	
drevprøver, og gledelig er det med gode poeng på 
mål	og	målbruk.	Han	er	nå	fullparret	i	Norge	i	hen-
hold	til	RAS.

Raymond Bråten

Litt fra Norge

Norsk hannhundeliste 2021
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.

Øyknuten’s A-Zipto. 
NO41528/17	Sort/tan.	Født:	03.05.2017	Eier:	Stian	
Røed,	Vestølveien	201,	4890	Gjerstad 
E-post:stianrar@hotmail.com	Tlf:	+47	94	84	52	36

Bjar Tas Conan.
NO47671/12.	Sort/tan.	Født	16.04.2012 
Eier:	Lene	Marie	Lia.	Dalveien	184,	1878	Hærland. 
Epost:	mizzlia@hotmail.com	Tlf:	+47	41	76	60	74

Kombijegerens JL Ludde.	NO50189/19.	Sort/tan.	
Født:	03.07.2019Eier:	Thomas	Abrahamsen,	Sjues-
tokkveien	89,	3159	Melsomvik 
E-post:	thomas.a@hs-landskap.no  
Tlf:	0047	90	77	29	47

Kombijegerens JR Ecco.	NO36315/19.	Sort/tan.	
Født	12.02.2019.Eier:	Roar	Langved,	Furusetveien	
12,	3142	Vestskogen. 
E-post:	rlangved@hotmail.com	Tlf	0047	99	23	91	05

d
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Datoen	er	04.desember	2020.	Hadde	det	ikke	
vært	 for	 Covid-19,	 hadde	 jeg	 vært	 i	 Sve-
rige	med	flere	engasjerte	korthårsfolk	–	på	

hannhundsjakten.
Fri fra jobben hadde jeg allerede tatt, så når dagen li-

kevel	var	ledig,	så	hadde	jeg	tid	til	å	dømme	drevprøver. 
Temperaturen	 var	 0	 grader,	 og	 sesongen	 første	 snø	
hadde	kommet	den	natten,	noen	få	centimeter.	
Debutanter	på	drevprøve,	både	hund	og	fører.
Prøveområdet	er	en	lavtliggende	ås.	
1/4	 av	 området	 er	 gammel	 hogstflate,	 resten	

eldre	 skog	 og	 et	 felt	 ungskog	 som	 er	 tettvokst. 
Området	er	omkranset	av	jorder,	og	asfalterte	veier.
Anton	har	dagens2.slipp,	så	vi	slipper	kl	12.00	pre-

sis.	Han	har	et	noe	 trangt	søk,	men	har	god	kontakt	
med	eieren	Jørgen	Langgård	under	søket.		Han	finner	
en	fot	etter	28	minutter,	som	han	støter	rikelig	på.	Han	
følger	foten	inn	i	ungskogsområdet,	og	reiser	vilt	etter	
ca	15	minutter.
Drevdyret	 krysset	 den	 nærmeste	 veien.	Dette	 gjør	

dyrene	ofte,	de	tar	en	sving	i	et	lite	skogsparti	på	den	
andre	 siden	 før	 det	 vil	 opp	 i	 åsen.	 Men	 ikke	 dette	
dyret,	 som	vi	 ser	 er	 et	 rådyr	 når	 det	 krysser	 jordet. 
Det	legger	ut	på	langtur.	Gjennom	den	nevnte	skogen,	
over	jordet	ned	til	en	dyp	bekk.	
Følger	denne	bekken	over	åpne	jorder,	gjennom	et	

nytt	skogsparti,	over	et	nytt	jorde	–	før	det	krysser	til-
bake	over	asfaltveien	og	inn	i	skogen	nedenfor	åsen.	
I	og	med	Anton	er	en	ung	hund,	så	var	jeg	overras-

ket	over	at	han	hang	på	losen.	Det	gikk	flere	kilometer	
av	gårde.	
Vi	står	litt	høyere	plassert,	så	vi	hører	losen	hele	ti-

den.	 	Etter	 en	 runde	 rundt	 åsen	er	det	drevtid	 til	 en	
1.premie,	og	Anton	stanser	på	signal,	ganske	nærme	
oss.	Han	har	da	vært	løs	i	107	minutter.
I	 slipp	 nr	 2	 finner	 han	 en	 ny	 fot	 etter	 20	 mi-

nutter,	 som	 han	 reiser	 etter	 6	 min	 fotarbeid. 
En	enslig	rådyr	som	drives	i	normale	bukter	i	åsen,	før	
rådyret	krysser	over	et	sauegjerde	etter	46	min.	Den	
hindringen	klarer	ikke	Anton	å	løse	i	dag.	Han	legger	
av	og	returnerer	raskt	til	fører.	Dette	rådyret	ser	i	flere	
ganger	 under	 losen.	Det	 står	 og	 venter	 inn	 hunden,	
som	den	slipper	tett	innpå	seg	ved	flere	anledninger.
Jeg	 synes	 Anton	 er	 en	 meget	 lovende	 ung-

hund,	 som	 for	 dagen	 er	 i	 utmerket	 kondisjon. 
Kollegiet	er	avhold	i	ettertid.	
Så	 han	 fikk	 1.Rå	 med	 50	 ep	 av	 meg. 

Momentene	ble	slik	4-4-5-5-5-6-5-5-5-6.

Dette	var	en	bevegelig	prøve,	med	15	startende	hun-
der	i	hele	perioden.	Anton	ville	fått	en	3.plass	om	det	
var	 en	ordinær	prøve.	 	 Jeg	 likte	 særlig	godt	mål	og	
hørbarheten,	for	dagen	drev	han	med	et	lyst	mål,	me-
get	klangfullt	og	utmerket	hørbarhet.	
Jeg	kunne	ønske	meg	et	noe	videre	og	mer	effektivt	

søk,	og	at	han	støtet	litt	mindre	på	foten.		
I	 ettertid	 har	 han	 stilt	 på	 to	 ordinære	 prøver. 

29	 påmeldte	 på	 januarprøven	 til	 Follo-Østfold	
DHK,	da	får	han	1.Rå	emd	48	ep,	og	blir	totalt	nr	3. 
36	 startende	 på	 januarprøven	 til	 Vestfold-Buskerud	
DHK,	da	har	han	ikke	en	god	dag,	0.pr	og	totalt	nr	29	
med	17	ep.

Text & foto: Raymond Bråten 

LindbergLosen’s Anton - provjakt

Faktaboks Anton: 
LindbergLosen’s	Anton.	Reg.nr	NO37693/20 
Født:	15.februar	2020 
E.	N.DK	J(D)CH	NUCH	NVCH	Pondus,	U.	
Nj(D)CH	Kombijegerens	FR	Kira. 
Eier:	Jørgen	Langgård 
Oppdretter:	Øystein	Lindberg

Jørgen Langgård är glad, det blev en lyckad debut för 
LindbergLosen´s Anton.
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Jag	brukar	göra	flera	längre	jaktresor	varje	år	för	
att	jaga	med	tilltänkta	hanar,	avkommor	och	per-
soner	som	anmält	intresse	av	att	köpa	valp.	Jakt-

prov	och	stamtavlor	säger	 inte	allt.	Om	möjligheten	
finns	 försöker	 jag	 att	 träffa	 intressanta	 hanhundar	
innan	jag	bestämmer	mig	för	vilken	hane	jag	skall	an-
vända	till	mina	tikar.	
Jag	hade	avtalat	med	en	valpspekulant	att	jag	skulle	

komma	ner	med	mina	tikar	och	jaga	på	hans	marker	
så	att	han	fick	träffa	mina	hundar	och	jag	skulle	få	se	
hans	 hundhållning	 och	 jaktmarker.	 I	 november	 åkte	
jag	och	en	kompis	ner	och	träffade	Emil	Waldemars-
son.	
Dagen	började	med	att	vi	släppte	Källstigen’s	Lisa	

och	sin	vana	trogen	så	presterade	hon	på	topp.	Efter	
uppkoppling	 och	 en	 kort	 kaffepaus	 bytte	 vi	 område	
och	släppte	Hälluddens	Anni.	Även	nu	blev	det	upp-
tag	och	drevet	gick	i	stora	bukter	och	efter	ett	fint	drev 
fälldes	drevdjuret.	
Det	 visade	 sig	 att	 Emil	 hade	 funderat	 på	 om	 han	

skulle	köpa	en	drever	eller	en	tax	men	efter	den	här	
dagen	 var	 drever	 inte	 längre	 aktuellt.	 Fantastiska	
jaktmarker,	 bra	 hundhållning	 och	 en	 otroligt	 trevlig	
valpspekulant	så	det	slutade	med	att	Emil	bokade	en	
valp	efter	Lisa.
Året	 efter	 var	 jag	 åter	 och	 jagade	hos	Emil.	Hans	

valp	visade	sig	gå	riktigt	bra	och	vi	hade	fin	jakt	hela	
dagen.	
Det	var	i	samband	med	det	som	jag	fick	ett	samtal	

från	en	ung	kille	från	Bullaren.	Han	trodde	att	han	var	
intresserad	av	en	tax.	Han	hade	inte	haft	hund	tidigare	
men	hade	 jagat	 tillsammans	med	bekanta	 som	hade	
hund.	Efter	 att	 ha	 pratat	 en	 stund	om	boende,	 tänkt	
hundhållning	och	möjlighet	till	jaktmark	m.m	tyckte	
jag	att	det	lät	väldigt	bra.	

En uppfödares lycka

Magnus Johansson med Hälludden’s Fax 2020

Emil Waldemarsson med Hälludden´s Anni 2016
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Jag	 var	 otroligt	 nöjd	 med	 Annis	
prestationer	 och	 rekommenderade	
en	 valp	 efter	 henne.	 Magnus	 från	
Bullaren	beställde	en	valp	efter	Anni	
och	 det	 är	 här	 den	 här	 fantastiska	
berättelsen	börjar.
Magnus	 valp	 föddes	 i	 feberuari	

2018.	Magnus	hade	aldrig	haft	hund	
tidigare så vi pratade ofta i telefonen 
om	utfodring,	lekmotion	och	allt	an-
nat	som	har	med	valpar	att	göra.	
När	 hösten	 kom	 så	 fick	 jag	 höra	

om	 valpens	 framsteg.	 Magnus	 satt	
Dagen	efter	var	det	dags.	Vi	började	morgon	med	

frukost	i	Magnus	jaktkoja	innan	vi	åkte	ut	i	skogen.	Vi	
smög	fram	efter	en	traktorväg	och	satte	oss	på	rygg-
säckarna	och	därefter	släpptes	Fax.	Han	pep	iväg	i	full	
fart,	gjorde	en	sökrunda	på	250	meter	innan	han	kom	
tillbaka	och	gjorde	en	 runda	åt	 andra	hållet	på	över	
300	meter,	kom	tillbaka	och	därefter	upp	på	en	kulle	
(Magnus	kallade	det	för	berg).	
Där	kom	några	väckskall	och	efter	någon	minut	var	

det	fullt	drev.	Tio	minuter	senare	såg	vi	två	rådjur	som	
passerade	oss	på	behörigt	avstånd.	
Drevet	gick	i	stora	bukter	och	passerade	därefter	en	

bred	å.	Fax	hoppade	i	och	följde	med	strömmen	innan	
han	tog	sig	upp	på	andra	sidan.	Letade	sig	tillbaka	till	
drevlöpan	och	fortsatte	jakten.	
Det	var	då	jag	tyckte	att	det	var	dags	att	koppla.	Ett	

stjärnämne	som	Fax	är	det	sällan	man	får	uppleva.	Det	
är	varje	uppfödares	dröm.	
Däremot	så	är	det	svårt	som	ny	hundägare	att	ha	en	

valp	som	jagar	bra	och	få	rekommendationen	av	upp-
födaren	att	inte	jaga	för	ofta	utan	låta	valpen	vila	upp	
sig	ordentligt	mellan	gångerna	och	koppla	så	att	dre-
ven	inte	blir	för	långa.
Hösten	2019	byggde	Magnus	hus	så	jakten	med	Fax	

kom	igång	sent	och	precis	när	det	var	dags	för	prov	
så	kom	han	tillbaka	haltande.	Efter	ett	besök	hos	ve-
terinären	så	konstaterades	det	att	en	tå	var	bruten	och	
jaktsäsongen	med	Fax	var	över
Hösten	2020	kom	och	Fax	var	nu	2,5	år	och	gick	

som	tåget.	Nu	var	det	dags	för	jaktprov.	Magnus	hade	
ingen	aning	om	hur	ett	prov	gick	 till	så	vi	pratade	 i	
telefon,	mailade	och	anmälde	till	drevprov.	
Först	ut	var	Bohusläns	ordinarie	prov.	Det	gick	strå-

lande.	 Fax	 fick	 ett	 förstapris	 på	 50	 Ep	 av	 domaren	
Björn	Fransson	och	blev	bästa	hane.	
Därefter	 har	 Fax	 startat	 på	 ytterligare	 tre	 prov	

som	 alla	 resulterat	 i	 förstapris	 varav	 två	 D-cert. 
Helt	fantastiska	framgångar	och	en	uppfödares	lycka.

Text & foto: Anders Persson Ån som Fax sam över 2018

på	 ryggsäcken	 så	ofta	han	kunde	och	valpen	gjorde	
sökrundor	 på	 200-300	m	 nästan	 direkt.	 Jagade	 från	
start och simmade över breda åar och jagade som 
bara	den.	Det	fanns	inga	hinder	som	var	för	stora	för	
Hälludden´s	Fax	som	valpen	heter.	Jag	tyckte	nästan	
att	det	lät	för	bra	och	tittade	på	kartan.	70	mil	enkel	
resa	är	ju	långt	men	jag	bestämde	mig	för	att	åka	ner	
och	lyssna	och	titta	på	Fax.	
Sagt	och	gjort	20	december	2018	svängde	jag	in	på	

gården	i	Bullaren.	Magnus	berättade	mer	och	mer	om	
Fax.	Jag	tänkte	ja,	ja	det	är	hans	första	hund	så	han	är	
nog	bara	glad	över	att	ha	en	hund	som	skäller	lite.
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Då	har	jag	återigen	fått	möjlighet	att	skriva	ett	
par	rader	i	årets	tidning.	Det	är	inte	på	något	
sätt	 jag	har	förtjänat,	utan	det	rör	sig	endast	

om	att	jag	valt	att	sponsra	korthårsgruppen	även	under	
2021.	Det	är	som	i	övriga	livet,	det	går	alltid	köpa	sig	
framgång!
Jag	 tänker	 ta	 tillfället	 att	 skriva	 om	 tre	 saker,	 lite	

kort	 om	 företagen	 som	 sponsrar	 korthårsgruppen,	
årets	jaktsäsong	samt	jaktetik.
Först	 en	 kort	 presentation	 om	 ThuveProfiler	 AB,	

som	är	en	ingenjörsfirma	med	tillverkning	av	framfö-
rallt	egendesignade	artiklar.	
Vi	 jobbar	 brett	 mot	 den	 europeiska	 industrin	 och	

förnärvarande	 är	 Scania	 störst.	 Vi	 har	 flera	 projekt	
mot	stora	aktörer	som	sakteligen	flyter	på.	
Vårt	 bidrag	 till	 gruppen	 är	 inte	 på	 någott	 sätt	 ett	

marknadsbidrag,	utan	ren	goodwill!	
Det	 brukar	 innebära	 30	 minuters	 diskussion	 med	

min	revisor	som	slutar	på	samma	sätt	–	Skit	du	i	det,	
det	är	mina	pengar!	
Jag	 är	 uppväxt	med	 det	 ideella	 föreningslivet	 och	

det	finns	alltid	en	respekt	för	de	människor	som	viker	
så	mycket	tid	för	deras	stora	intresse.	
Under	min	uppväxt	hade	jag	en	tränare	i	bordtennis	

som	hämtade	mig	varje	matchfri	dag,	tränade	i	1½	-	2	
timmar,	körde	hem	mig	och	avslutade	alltid	med	sam-
ma	sak	-	gör	nu	dina	läxor	och	var	snäll	mot	mamma!
När	det	gäller	årets	jaktsäsong	så	har	det	varit	både	

ris	och	ros.	Jag	och	min	Astor,	Ubsola	Wilding,	hade	
planer	på	att	åka	till	min	gode	vän	Björn	Egil	i	Norge.	
Allt	var	planerat	och	klart,	resan	bestämd	och	anmä-
lan	till	jaktprov	var	inlämnad.	
Vid	det	tillfället	hade	Kalmar	län	fri	inresa	i	Norge,	

men	bommen	gick	ner	dagen	innan	vi	skulle	resa.	Vi	
var	också	anmälda	 till	drevprov	på	Åland,	men	den	
resan	gick	samma	väg.	

Min ambition var givetvis att meritera honom till 
Nordisk	drevchampion,	men	nu	gick	allt	åt	helv….!	
Coronaeländet	förstörde	givetvis	andra	saker	också.	

Under	ett	normalt	jaktår	brukar	vi	åka	kors	och	tvärs	
över	 landet	 för	 att	 traditionsmässigt	 jaga	med	 goda	
vänner,	äta	gott	och	bara	umgås.	
I	stort	sett	alla	dessa	resor	har	frusit	inne	och	jakten	

har	fått	bedrivas	på	hemmaplan.	
Så	 här	 i	 efterhand	 har	 det	 också	medfört	 positiva	

saker	 på	 det	 personliga	 planet.	 Min	 arbetssituation	
sedan	jag	och	en	kompanjon	köpte	och	började	helre-
novera	Stora	Hotellet	i	Nybro	har	varit	tuff.	
Sedan	12/3-2019	har	arbetsveckan	bestått	av	i	snitt	

80	 timmar	och	då	har	det	varit	skönt	att	 luffa	 runt	 i	

hemmaskogarna.	Många	gånger	själv	med	hundarna	
eller	tillsammans	med	en	eller	två	jaktkompisar.	
Astor	har	jagat	som	en	demon	och	han	går	från	klar-

het	till	klarhet,	en	verklig	njutning	att	gå	till	skogen	
med	honom.		
Han	 har	 under	 året	 parat	 två	 korthårstikar	 och	 ett	

strävhår.	Parningen	med	Smens	Bertha	gav	fina	valpar	
som	redan	visar	fin	jakt.	När	det	gäller	kärleksmötet	
med	Lisen	 så	 hoppas	 vi	 det	 tagit,	men	 vi	 får	 vänta	
cirka	två	veckor	innan	vi	vet.	
Känslan	är	att	de	valparna,	om	det	blir	valpar,	kom-

mer	 jaga	 innan	 de	 öppnar	 ögonen,	 både	 under	 och	
över	 jord.	Nu	kommer	Slättaskallets	Alma	på	besök	
och	vi	hoppas	att	hundarna	ska	fatta	tycke.	
Min	plan	är	att	avvakta	med	fler	parningar	så	man	

kan	se	vad	han	lämnar	och	sedan	utgå	från	detta.	Jag	
skriver	min	plan,	men	egentligen	gör	jag	som	Ingvar	
Larsson,	Ubsola,	rekommenderar	mig	att	göra!	
Jag	har	också	under	säsongen	fått	glädjen	att	ha	As-

tors	halvsyster	Mullen,	Ubsola	Ultra,	hemma	hos	oss.	
Hon	kom	redan	i	maj	och	hamnade	mitt	i	min	frus	för-
säsongsträning,	som	pågår	hela	året,	med	dagliga	pro-
menader	på	5-8	km.	Tiken	svarade	på	detta	omgående	
och	har	en	fantastiskt	lättränad	och	spänstig	kropp.	
Jakten	har	hela	året	gått	rätt	så	bra,	men	initialt	så	

höll	hon	 inte	 riktigt	drevtiderna	och	ville	ha	 lite	 för	
bra	koll	på	mig.	Detta	blev	bättre	och	bättre	fram	till	
löpningen.	Under	några	veckor	efter	löpningen	jagade	
hon	inte	en	dammråtta,	men	sedan	vände	det	ordent-
ligt.	
Runt	den	20:e	december	jagade	hon	fantastiskt	bra	

i	2	 timmar	där	vi	fick	se	 rådjuret	vid	flera	 tillfällen.	
Detta	gjorde	att	jag	anmälde	henne	till	ett	rörligt	drev-
prov,	med	mycket	goda	förhoppningar.
Dagen	innan	kom	det	10	cm	snö	och	det	var	riktigt	

kallt	på	morgonen.	Det	var	uppenbart	att	hon	hade	det	
svårt	och	efter	upptag	så	gick	det	bra	i	cirka	20	minu-
ter,	 sedan	 tog	det	slut.	Hon	 låg	kvar	 länge	och	ville	

Kära korthårsvänner!

Astor  och Mullen drömmer om säsongens jaktdagar
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verkligen	jaga,	men	var	sannolikt	förlamad	i	näsan	av	
all	den	kalla	pulversnö	hon	dragit	in.	
På	det	hela	en	mycket	trevlig	hund	som	jagar	med	

ett	bra	skall,	väldigt	ärlig	och	nyanserad.	Hon	har	bra	
kontakt	och	har	visat	upp	bra	lydnad	i	skogen.	Behö-
ver	få	lite	mer	rutin	och	självförtroende	när	det	gäller	
frisöket,	men	det	har	blivit	bättre	och	bättre	hela	tiden.	
En	rolig	hund	att	ha	med	sig	 i	skogen	och	en	helt	

fantastiskt	hund	att	ha	hemma.	Hennes	mentalitet	är	
underbar	och	det	är	omöjligt	att	inte	älska	henne!
Sist	vill	jag	skriva	om	något	som	oroar	mig,	jakteti-

ken!	Jag	ser	en	stor	förändring	på	jaktetiken,	framfö-
rallt	i	och	med	vildsvinens	utbredning.	Man	hör	ofta	
på	radion	från	jaktlag	som	jagar	gris	frekvent.																																																																																																																									
-Jag	drog	en	smäll	på	den	djävulen.
-Tyvärr	en	bom,	men	skit	samma!
	-Jag	kom	inte	åt	aset!
Är	det	verkligen	ok?	Är	vi	inte	bättre	än	så?	Jag	har	

vid	flera	tillfällen	utvärderat	huruvida	jag	vill	delta	i	
denna	totalt	respektlös	attityd.	
Jag	har	kommit	fram	till	att	man	får	börja	med	sig	

själv.	Visa	att	man	inte	ställer	upp	på	det	och	uppträda	
på	ett	sätt	som	går	hand	i	hand	med	de	etiska	och	mo-
raliska	regler	som	finns	runt	jakten.	
Vidare	använder	vi	fortfarande	hundar	som	inte	är	

anpassade	efter	det	vilt	som	de	jagar.	
Det	kan	inte	vara	ok	att	en	hund	som	springer	20-25	

km/h	jagar	rådjur	eller	hjort	i	2	timmar,	eller	att	gris-
hundar	går	in	och	biter	ihjäl	50	kg	grisar.	För	min	del	
är	det	kvalificerat	vansinne	och	djurplågeri.	
Våra	 taxar	 är	 i	många	 fall	 otroligt	 bytesmedvetna	

och	vill	inget	annat	än	ta	bytet	själva.	Nu	är	de	ska-
pade	med	korta	ben,	vilket	innebär	att	det	är	omöjligt	
hur	de	än	försöker.	Hade	de	däremot	haft	40	cm	ben	
så	hade	rasen	varit	direkt	olämplig!	
Min	framtidsprognos	är	följande.	Förbjud	all	hund-

jakt	där	hundarna	plågar,	biter	ihjäl	eller	förföljer	vil-
tet	med	för	hög	hastighet	under	långa	tider.	
Om	detta	inte	görs	så	riskerar	vi	all	hundjakt	framö-

ver	och	vår	allmogejakt	med	långsamdrivande	hundar	
är	i	fara.	
Vi	måste	tillbaka	till	ett	etiskt	tänkande	runt	jakten,	

allt	från	jägarens	inställning	till	viltet	till	de	redskap,	
inkl	hunden,	vi	använder.	Under	min	uppväxt	så	fick	
man	 många	 riktlinjer	 -ett	 ej	 avlossat	 skott	 behöver	
man	inte	ångra.	Det	är	inte	skönt	att	somna	om	man	
vet	att	det	går	ett	skadat	vilt	i	skogen.	Det	är	en	för-
mån	att	få	ta	del	av	skogens	skafferi,	men	vårda	det	
väl.	
Alla	 dessa	 råd	 samt	 viltparaderna	 efter	 jakten	 där	

viltet	 visades	 respekt	 gjorde	 att	 jag	 verkligen	 fick	
känslan	av	att	jägaren	hade	en	uppgift.	
Idag	mäts	ofta	jaktens	framgång	av	antalet	vilt	som	

fällts,	oavsett	hur	det	gått	till.	För	min	del	så	tar	jag	
alla	dagar	i	veckan	en	jaktdag	där	hundarna	jagat	som	
demoner,	men	att	man	inte	kommit	till	skott,	framför	
knackiga	drev	och	att	någon	fått	skjuta	ett	stänkdjur.	
Detta	skulle	jag	kunna	utveckla	hur	långt	som	helst	

och	lägga	till	den	brist	på	kompetens	som	tyvärr	spri-
der	sig	inom	jägarkåren.	
Det	finns	verkligen	jägare	som	inte	ser	att	de	har	en	

tjur	framför	sig	om	den	tappat	hornen,	eller	om	det	är	
en	älgko	där	huvudet	är	en	meter	långt.	
De	måste	få	skolning	i	skogen	av	de	mer	rutinerade	

jägarna	 och	 då	 finns	 också	 chansen	 att	 skola	 dem	 i	
jägaretiken,	så	att	jakten	blir	vad	den	skall	vara!
Detta	är	mina	åsikter	och	det	är	säkert	många	som	

tycker	jag	är	korkad,	men	det	bjuder	jag	på.	
Tänkte	 även	 skriva	 om	 domarkårens	 utveckling,	

men det vågar jag inte då jag fortfarande har några 
jaktprov	på	min	”att	göra”	lista!

Text & foto: Jonas Thuvesson

Astor innan släpp på jaktmarken
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