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Kallelse till årsmöte
18 april 2020 

på Ånnaboda Storstenshöjden, Örebro
Program

Fredag 17/4
Från 18  Grillkväll i paviljongen nere vid sjön, (var och en tar med sitt eget) 
	 	 Grillar	finns	på	plats.

Lördag 18/4
07-	08.30	 	 Frukost
8.30	-10	 	 Hanhundsvisning 
10	-13	 	 Inofficiell utställning för korthårig	normalstor	tax
13	-14	 	 Lunch
14	-16	 	 Årsmöte 
16.00	 	 Kaffe	med	tårta
16.30	 	 Föredrag:  ”Provformer för tax i taxens hemland Tyskland”  
   med  Dirk Scheid
19.30	 	 Middag	med	utdelning	av	priser	och	utmärkelser

Söndag 19/4
8-9	 	 	 Frukost

OBS! All betalning sker på plats till Kristoffer Nohrborg 
Priser: Flerbäddsstugor
Logi	och	frukost	1	natt:			 		500	kr/person
Logi	och	frukost	2	nätter:		 1000	kr/person
Lunch	 	 	 	 	 		100	kronor
Middag	(subventionerad)	 		250	kronor	

Anmälan senast 31 mars på Korthårsgruppens hemsida: 
http://www.kortharsgruppen.org/

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

Välkomna!
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Alla 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  18 april 2020 kl 10.00,  på  Ånnaboda Storstenshöjden, Örebro

för Korthårsgruppens medlemmar

Domare : Jill Rhodin

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

 Anmälan & info	:	Anna	Månsson,	Tel:	070-899	55	76,	anna-mansson@telia.com

 Avgift	:	150	kr,	betalas	på	plats.		

 Anmälan senast 31 mars på Svenska Taxklubbens blankett

VÄLKOMNA !
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Ordförande har ordet

Korthårsgruppen	firar	 i	år	2020	30	år	som	
förening.	Inför	25-årsjubiléet	för	5	år	se-
dan	skrev	Ulf	Granström	en	sammanfatt-

ning	om	varför	Korthårsgruppen	hade	blivit	till	och	
vad	föreningen	hade	åstadkommit	fram	till	dess.	Den	
är	väl	värd	att	läsa	igen!	Den	finns	på	hemsidan,	do-
kumentet	heter	”Korthårshistoria”.
Ett	gediget	arbete	 i	början	av	föreningens	 livstid	

såg	till	att	vända	korthårstaxarnas	nedåtgående	trend	
till	 en	 uppåtgående	 spiral,	 den	 spiralen	 fortsätter	
ännu.	
De	sista	fem	åren	som	jag	har	varit	delaktig	i	sty-

relsen	så	känns	det	som	att	föreningen	har	fått	nytt	
liv.	Fler	 är	med	och	engagerar	 sig,	 och	 jag	 tror	 att	
det	 är	 så	vi	blir	 starka.	Genom	delaktighet,	öppen-
het	gentemot	varandra	och	en	inkluderande	och	pep-
pande	attityd.	Bra	jobbat	alla	ni	som	engagerar	er	för	
den	jagande	korthårstaxen!	
Att	korthårstaxarna	har	både	bredd	och	spets	har	

vi	 fått	bevis	 för	flera	gånger,	 inte	minst	 i	år	då	det	
är	korthårstaxar	som	vunnit	Svenska-,	Norska-	och	
Finska	mästerskapen	i	drev	för	tax!	
De	 tre	 hundarna,	 Gånedalens	 Sverker	 (svensk	

mästare),	 Kokopellis	 Fröya	 (norsk	 mästare)	 och	
Smen’s	Nero	(finsk	mästare)	har	alla	tre	olika	linjer	
i	stamtavlorna.	
Det	 tycker	 jag	visar	på	att	Korthårsgruppens	en-

trägna	arbete	och	vår	ändamålsförklaring	bär	frukt!	
På	 Svenska	 mästerskapen	 i	 drev	 var	 5/13	 hundar	
korthårstaxar.	Det	 ska	 jämföras	med	att	det	årligen	
registreras	2,7	gånger	så	många	strävhårsvalpar	(627	
st	2019)	som	korthårsvalpar	(234	st	2019).	
Nu	 är	 ju	 inte	 mästerskap	 allt,	 och	 alla	 taxägare	

är	inte	intresserade	av	att	tävla	i	hundsport.	Kanske	
viktigare	 än	mästerskap	 är	 att	många	korthårstaxar	
provas	på	drevprov.	Vår	enda	och	viktigaste	värde-
mätare	för	den	jaktliga	kvalitén.	
För	avel	är	ju	tyvärr	inte	så	enkel	som	att	para	två	

topphundar	 och	 avkomman	 blir	 topphundar.	 Vad	
hunden	är	och	vad	hunden	ger	kan	vara	två	helt	olika	
saker.	 Och	 vad	 hunden	 ger	 i	 kombination	med	 en	
annan	hund,	det	är	ett	lotteri	med	både	nitlotter	och	
höga	vinster.	
Korthårstaxens	framtid	är	dagens	valpar	och	valp-

köpare.	Det	är	av	yttersta	vikt	att	vi	 förser	valpkö-
parna	med	gediget	jagande	hundar	efter	genomtänkta	
kombinationer.	Även	om	man	 inte	ska	glömma	bort	
de	redan	frälsta	taxägarna,	så	är	det	för	de	nya	jägarna	
vi	bör	avla.	De	som	ska	förvalta	rasen	efter	oss.	

Jag	vet	 att	 vi	 är	många	 som	mässar	 om	det,	men	
vi	behöver	verkligen	få	fram	korthårstaxvalpar	för	att	
möta	efterfrågan.	Så	om	du	har	en	duktig	korthårstik,	
försök	att	ta	valpar	på	tiken!	
Att	ha	valpar	är	en	del	jobb	och	passande,	men	ock-

så	 väldigt	 roligt	 och	mysigt	med	 de	 små	 liven.	Det	
bästa	med	att	 föda	upp	valpar	är	nästan	alla	härliga	
rapporter	som	man	får	från	valpköparna.	Allt	ifrån	oro	
och	funderingar	 till	 första	drevet	och	sen	när	de	har	
varit	på	jaktprov	eller	utställning.	Eller	bara	en	bild	på	
en	utslagen	valp	efter	en	stunds	bus	och	lek.	
Vill	ni	vara	med	och	ta	den	jagande	korthårstaxen	

in	i	framtiden,	så	överväg	att	meritera	era	hundar	och	
ta	valpar	på	era	tikar.	
I	och	omkring	Korthårsgruppen	finns	erfarna	männ-

iskor	som	kan	hjälpa	er	med	stöd	och	råd	i	allt	 från	
meritering	till	valpning	och	försäljning	av	valparna.	
Har	du	kommit	så	långt	att	du	funderar	på	hane	till	

din	tik,	tveka	inte	att	ta	kontakt	med	avelsgruppen	för	
diskussion	och	förslag	på	lämpliga	hanar.	Ett	 tips	är	
att	kolla	efter	kandidater	på	årets	och	gånga	års	han-
hundslistor,	där	jaktprovsmeriterade	hanar	finns	pre-
senterade.	
Till	 sist	 så	hoppas	 jag	att	vi	 ses	på	Korthårsgrup-

pens	årsmöte	i	Ånnaboda	(Örebro)	lördagen	den	18:e	
april.	Mer	om	det	i	en	separat	annons!	

Ida Sörensen 

Valpsommar. Tupplur i trädgården med Rekyls 
Hugo, Tina & Akke. Foto: Ida Sörensen 
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Så	var	det	dag	för	en	ny	Korthårstaxen	igen.	
Det	hela	började	för	min	del	2009	då	jag	tog	
över	efter	Ulf	Lagerqvist	som	åren	2002	till	

2009	producerade	både	Höstlövet	och	Korthårstaxen.
	 I	min	början	var	det	också	 två	 tidningar,	men	av	

ekonomiska	skäl	togs	Höstlövet	bort	2012.	Nu	är	det	
bara	är	en	tidning,	den	fungerar	även	som	kallelse	till	
årsmötet	och	har	fått	lite	större	format.
Höstlövet	gavs	ut	åren	2004	till	2012	och	finns	att	

läsa	 för	 den	 intresserade	 på	Korthårsgruppens	 hem-
sida.	Här	finns	också	Korthårstaxen	som	från	början	
kallades	Korthårskatalogen.
Noteras	 kan	 att	 Korthårstaxen	 började	 komma	 ut	

flera	år	innan	Korthårsgruppen	bildades	i	mars	1990.	
Då	var	det	Maud	Andersson	som	till	största	delen	stod	
för	den	statisktik	som	togs	fram.
För	kalenderbitaren	är	de	 första	 tidningarna	Kort-

hårstaxen,	Korthårskatalogen,	från	början	av	1980-ta-
let	 intressant	 läsning.	 Här	 finns	 mest	 statistik	 över	
duktiga	hundar.	
Statistik	och	en	lista	över	meriterade	hanhundar	har	

varit	stående	och	viktiga	inslag	i	tidningen.	I	år	inget	
undantag	då	Korthårsgruppen	firar	30	år.	
Jag	gjorde	en	liten	sammanställning	över	de	25	för-

sta	åren	och	vi	kan	konstatera	att	det	sedan	dess	varit	
fem	 framgångsrika	år	där	 föreningen	gått	 framåt	nu	
när	vi	kan	fira	30	år.
Provjakterna	som	kommit	igång	de	senaste	åren	har	

fortsatt,	även	om	det	visat	sig	inte	vara	helt	enkelt	att	
genomföra	och	få	fram	underlag	som	vi	hoppas	har	ett	
värde	avelsmässigt.
Samtidigt	 tror	 jag	 själv	 på	 att	 rätt	 genomfört	 och	

med	rätt	val	av	lämpliga	hanar	så	fyller	provjakterna	
en	viktig	funktion	och	kan	ge	en	hel	del	fingervisning	
om	hanarnas	kvaliteer.
I	år	blev	det	ett	korthår	i	topp	på	drev-SM.	Inte	helt	

oväntat	och	det	är	bara	att	verkligen	gratulera	ägaren	
Björn	Fransson	 till	 framgången.	Det	 torde	samtidigt	
var	första	gången	på	ett	SM-prov	som	hunden	fått	åka	
kanot	i	sin	jakt	på	drevdjuret.	

Jag har haft förmånen att vara med som domare på 
ett	stort	antal	drev-SM	genom	åren.	Alltid	lika	trevligt	
att	möta	intresserade	och	duktiga	domarkollegor	som	
är	 ivriga	 att	 komma	 ut	 och	 lyssna	 och	 bedöma	 den	
svenska	eliten	på	taxsidan.
	I	våras	hade	jag	min	fjärde	korthårskull.	Jag	tillhör	

ju	de	mindre	uppfödarna,	som	mer	till	husbehovs	tar	
fram	en	kull.
Det	blev	nio	valpar,	alla	otroligt	pigga	och	jag	be-

höll	en	tikvalp.	Kontakter	med	valpköparna	är	alltid	
lika	 trevligt	 och	 alla	 nio	 jagar.	 Själv	 brukar	 jag	 ut-
trycka	det	som	att	det	är	på	väg	att	bli	nio	jaktidioter.
Nio	 livskraftiga	 valpar	 är	 väl	 egentligen	 en	 för	

mycket,	då	tiken	bara	har	åtta	spenar.	Men	genom	att	
passa	valparna	och	lägga	om	dem	vid	spenarna	så	fick	
alla	sin	matranson.	Det	var	dygnet	runt	jour	vid	valp-
lådan	första	veckorna.
Vad	 jag	 förstår	är	en	kull	med	nio	valpar	där	alla	

är	lika	pigga	från	födseln	ovanligt	för	taxarna	om	än	
inte	unikt.

Text & foto: Ulf Granström
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Gånedalens Sverker årets drevvinnare

Tänk	att	det	 skulle	 ta	21	år	 innan	vi	fick	ett	
drev-SM	norr	om	Dalälven.	Tankegångarna	
har	ju	varit	att	vilttätheten	inte	räcker,	men	

det	kom	på	skam.	Samtidigt	har	vi	idag	färre	hundar	
vilket	 ger	 möjlighet	 att	 få	 riktigt	 bra	 provrutor	 till	
samliga.
Årets	 drev-SM	 i	 trakterna	 kring	Umeå	 visade	 att	

här	fanns	täta	rådjursstammar	liksom	kronvilt,	räv	och	
hare	och	årets	vinnare,	Gånedalens	Sverker,	hade	fina	
drev	på	både	rådjur	och	hjort.
Som	vanligt	blev	det	samling	för	en	domargenom-

gång	med	de	senaste	tolkningsanvisningarna	från	do-
markonferensen	 i	 	 Jönköping.	En	nyttig	genomgång	
där	vi	domare	 får	diskutera	 igenom	både	 regler	och	
tillämpning	och	 försöka	 få	oss	domare	 samstämda	 i	
vår	syn	på	bedömningen.
En	sak	som	jag	anser	fortfarande	falerar	är	domar-

berättelserna.	De	är	alltför	ofta	 för	knapphändiga	så	
att	vi	som	inte	sett	och	hört	hundarna	kan	ha	svårt	att	
alltid	 tolka	hur	 domaren	bedömt	poängmässigt.	Här	
behövs	en	rejäl	uppryckning.	Man	ska	genom	att	läsa	
domarberättelsen	förstå	varför	hunden	fått	si	eller	så	i	
de	olika	momenten.
Efter	 lottning	av	provmarker	och	hundar	blev	det	

sedan	dags	för	en	utsökt	middag	med	norrländska	för-
tecken	på	Västerbackens	Hotell	&	Konferens.
Ett	 novemberprov	 i	 våra	 nordliga	 landsdelar	 kan	

bjuda	på	både	kyla	och	snö	och	på	provdagen	var	det	
minus	7,	men	mer	frost	än	snö	på	marken.	Visst	var	

Fullmäktige Alf Olsson höll som vanligt ihop genom-
gångarna på ett förtjänstfullt sätt. Foto: Ulf Gran-
ström

Prispallen: Från vänster tvåan Vickerågens Leva, Gerhard Lilliestierna, ettan Gånedalens Sverker, Björn 
Fransson och trean Snöbäckens King´s Lynn, Claes Strömberg. Foto: Gunilla Fransson.

det	vasst	i	markerna,	men	inte	värre	än	att	alla	hundar-
na	fick	chans	att	visa	sina	färdigheter.	Fast	det	krävs	
naturligtvis	tillräckligt	stora	sök	för	att	hundarna	ska	
få	möjlighet	till	drev	på	ostörda	djur	och	samtidigt	en	
domarduo	 som	 kan	 röra	 sig	 någorlunda	 tyst	 genom	
marken.	Det	var	också	rejält	slitna	hundar	som	kom	
tillbaka.
Provvinnaren	 Gånedalens	 Sverker	 fick	 verkligen	

visa	 vad	 han	 går	 för.	Vid	 den	 efterföljande	 genom-
gången	fick	vi	höra	hur	domare	och	hund	med	hjälp	
av	en	kanot	bröt	 is	över	en	vik	för	att	följa	efter	rå-
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djuret	 som	gått	 över.	Där	 tog	Sverker	 upp	 igen	och	
rådjuret	som	ville	bli	av	med	förföljaren	tog	på	nytt	
tillbaka	över	isen.	Men	då	ville	inte	Sverker	åka	kanot	
utan	tog	även	han	isvägen	innan	drevtiden	var	ute	och	
han	kopplades.
Nästa	 släpp	 blev	 det	 upptag	 på	 en	 kronhjort	 som	

han	drev	förtjänstfullt	till	full	tid.
Gånedalens	 Sverker	 visade	 sig	 vara	 överlägsen	

segrare	och	den	enda	hunden	som	klarade	ett	drevcert	
och	efter	domarnas	utförliga	redogörelse	på	kollegiet		
kändes	de	54	poäng	han	fick	väl	förtjänta.
Årets	 tvåa,	 blev	 förra	 årets	 vinnare,	 Vickerågens	

Leva,	 äg.	Anette	 Lilliestierna	 förd	 av	 Gerhard	 Lil-
liestierna.	Tiken	kammade	hem	51	poäng	med	bland	
annat	en	sexa	i	lydnad	efter	en	mycket	fin	inkallning	
från	drevet.
Kollegiet	blev	en	bra	genomgång	av	de	olika	hun-

darna.	 Domarkonferenserna	 har	 fått	 till	 följd	 att	 vi	
blivit	 alltmer	 samsynta	 och	 även	 om	 det	 diskutera-
des	poäng	hit	och	dit	var	det	bara	vid	något	enstaka	
tillfälle	 som	de	 dömande	 domarnas	 bedömning	 inte	
riktigt	höll.
Det	var	ett	mycket	väl	ordnat	drev-SM	som	Övre	

Norrlands	Taxklubb	arrangerade.	En	fin	 förläggning	
där	alla	fanns	under	samma	tak.	Det	är	ju	sedan	reg-
lerna	ändrades	färre	domare	och	färre	hundar	lättare	
skapa	en	bra	förhållanden.	
I	år	var	det	13	hundar	eftersom	en	hund	från	förra	

årets	drev-SM	fick	en	ny	start	på	grund	av	en	domar-
miss.	

Ulf Granström

Björn	Fransson	är	mycket	nöjd	med	sin	hund	och	
berättar	 att	 Gånedalens	 Sverker	 används	 både	 vid	
drevjakt	och	vid	eftersök.
Sverker	 jagar	 rådjur,	 hare,	 räv	 och	 hjort.	 och	 vid	

jakt	 är	 han	 säkerheten	 själv	 och	 levererar	 alltid	 på	
topp	när	vi	 jagar.	Han	hittar	 snabbt	vilt	med	ett	bra	
sök	och	är	en	duktig	upptagare.
Skallet	 är	 också	 riktigt	 bra.	 (Sverker	 fick	 sexor	 i	

samtliga	moment	som	rör	själva	drevet	av	domarna	.)
De	två	sista	åren	har	blivit	lite	mer	enveten	så	han	

släpper	sällan	ett	drev	nu	förtiden,	vilket	han	gjorde	
när	han	var	yngre.	Speciellt	när	dreven	drog	iväg	långt	
ut.	Men	 när	 han	 bryter	 drevet	 självmant	 är	 Sverker	
riktigt	snabb	på	återgången	till	husse.
Ekipaget	 hjälper	 till	 både	 vid	 trafikeftersök	 och	

även	vid	praktisk	jakt.	Han	tror	att	det	totalt	närmar	
sig	100	eftersök.
Sverker	är	samtidigt	en	otroligt	behaglig	och	snäll	

hund	hemma.Björn Fransson med sin guldklimp, Gånedalens Sver-
ker. Foto: Gunilla Fransson

Domarna fick ta med sig Gånedalens Sverker på en 
kanottur och bryta is över viken för att kunna följa 
rådjuret. Foto: Claes Nyrell
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Kollegiet samlat efter provdagen för att diskutera och fastslå priserna för SM deltagarna. Foto: Gunilla Frans-
son

Resultat Drev-SM 2019

1.Gånedalens Sverker KN,	äg.	Björn	Fransson
1:a	hjort	54	EP	D-cert
2. Vickerågens Leva SN,	äg.	Annette	Lilliestierna
1:a	rådjur	51	EP
3. Snöbäckens King´s Lynn SN,	äg.	Claes	Strömberg
1:a	rådjur	51	EP,
4. Rekyls Norma KN,	äg.	Sophia	Bergkvist
1:a	rådjur	49	EP
5. Åsabackens Diesel SN,	äg.	Michael	Karlsson
1:a	rådjur	49	EP
6. Måsebo Fynda SN,	äg.	Lennart	Strandell
1:a	rådjur	48	EP
7. Mossekes Zlatan KN,	äg.	Tomas	Edström
1:a	rådjur	48	EP
8. Yxanäs Vilja SN,	äg.	Per	Jonsson
1:a	hare	47	EP
9. Trollkraft´s Garbo KN,	äg.	Torbjörn	Ivarsson
1:a	rådjur	43	EP
10. Mariebergs Ultra KN,	äg.	Carl	Söderberg
1:a	rådjur	42	EP
11. Quickmatch Lojala Loke SN,	 äg.	Håkan	Win-
blad
1:a	rådjur	42	EP
12. Fräsch & Sund Acke SN,	äg.	Andreas	Andersson
3:a	hare	33	EP
13. Sjöstadens Fame SN,	Joakim	Arvidsson
0:a	19	EP

Fikapaus för Åsabackens Diesel med husse Michael 
Karlsson & pappa Magnus och domarna Jan-Olof 
Thorsén & Ulf Granström. Foto: Niklas Dunder
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Hanhundslistan 2020
Fram till 2020-01-31. Dagsaktuell lista se 
korthårsgruppens hemsida.
Hanar	som	under	säsongen	2019-20	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.

SE	J(D)CH	FI	J(D)CH	SE	47159/2015	Xanthus Vom 
Hof Härter,	äg.	Kimmo	Airaksinen,	Harkskär,	Gävle	
072-523	55	66

Hälluddens Dagg,	reg.	SE23718/2017,	
äg.	Emil	Waldemarson	Envägen	11,	57733	Hultsfred
076-8240226

SE	J(D)CH	Belgian Joy Harry
äg.	Patric	Jacobsson,	Terrassen	7,	56141	Huskvarna	
070-5975870

SE	 J(D)CH	 Landagårdens Frasse	 SE32910/2017.	
äg.	Mattias	Sigurdh,	Tåsby,	61029	Vikbolandet
072-7357711

Ubsola Urax SE31710/2015
äg. Johan	Persson,	Målarvägen	1	78697	Björbo
073-80	87	667

SE	J(D)CH Max SE37160/2015
äg.	Patrik	Johnsson,	Gustavstorpsvägen	233
375	91	Mörrum
0702-70	03	85
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Norsk hannhundeliste 2020
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	registrert	på	hunden	hos	
NKK.

N.S.J(d)CH Kjærragården’s BC Birk. 
NO38321/14. Eier: Tone Rasmussen. Furutoppen 
7, 3320 Vestfossen. Tlf: +47 906 43 454

NJ(D)CH Fossebos Mio. NO51546/16. Eier: Jonas 
Kjose Husåsfallet. Sluttvegen 1, 2164 Skogbygda- 
tlf +47 468 44 027

NUCH NJ(D)CH Winston av Jærdachs. 
NO39547/15.	Eier:	Magnus	Junge	Andersen,	Gjøgri-
veien	47,	3089	Holmestrand.	Tlf	+47	956858867

Kjällströms Baileys SE36448/2015
äg.	Niklas	Sjöberg	Josefsson 
Miklagård	1,	Fagerberg 
33572	Hestra.

Waterlovers Idefix SE27365/2010
äg.	Mats	Gunnarsson
Mörkhult	11,	51493	Ambjörnarp
0703-33	67	83

Hazze SE36738/2018
äg.	Kristoffer	Nohrborg 
Kårsta	419,	70591	Örebro 
070-6569370
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Hanhundar	som	är	registrerade	på	Koiranet	fram	till	
2019	och	har	erhållit	drevchampionat.	För	närmare	
information,	gå	in	på	Koiranet	via	adressen	http://
jalostus.kennelliitto.fi	(finns	även	på	svenska).
Skriv	in	hundens	reg.nr.

Drevchampions under 2019
FI BCH-D Kuutamoketun AJ Kalle FI28151/17
Ägare:	Esa	Salo,	Sälinkää

FI BCH-D FI BCH-G Vulpes Turbo FI22267/17
Ägare:	Maarit	Kautto,	Vihijärvi

FI BCH-D Potso FI14999/15
Ägare:	Sami	Kivistö,	Alastaro	

FI BCH-D Sikkomaan Devil  FI46497/15
Ägare:	Juha	Kaipainen

FI BCH-D Vulpes Oscar FI16249/16
Ägare	Tuomo	Tammela

FI BCH-D FI BCH-G Masa FI39573/14
Ägare:	Juha	Vatilo,	Jakkula

FI BCH-D Kalle FI47397/17
Ägare:	Pontus	Häggblom,	Jakobstad	Finland
Telefon:	+358505939180
e-post:	pontus.haggblom@gmail.co	

Drevchampions under 2018
NORD BCH-D FI BCH-D FI BCH-ÄS SE BCH-D 
NO BCH-D Rådyrtangens Lari FI11474/18
Ägare:	Kalevi	Karttunen,	Finland
e-post:	kalevi67karttunen@gmail.com

FI BCH-D Vulpes Aron FI45377/15
Ägare:	Auvo	Uusitalo,	Pori

FI BCH-D Mäykkymäen Casper FI21499/16

FI BCH-D Kombijegerens S/R Ajax FI51739/16 
Ägare:	Pekka	Villa,	Helsingfors

FI BCH-D Mäykkymäen Calle FI21498/16
Ägare:	Anssi	Koskela,	Hyvinkää

Korthårstaxen	som	drivande	jakthund	tar	stora	kliv	
framåt	varje	år,	efterfrågan	på	valpar	är	fortsättnings-
vis	hög	och	det	är	viktigt	vi	får	fram	flera	avelstaxar.	
Under	2019	godkändes	även	andra	hundraser	än	tax	
på	hjortdjursjakt	i	Finland,	återstår	att	se	ifall	detta	har	
en	negativ	inverkan	för	taxarna.
Finska	mästerskapen	i	drev	hölls	detta	år	9	novem-

ber	 i	 Asiakkala.	 Bland	 de	 12	 deltagande	 hundarna	
fanns	 3	 stycken	 korthårstaxar,	 Smen’s	Nero,	 Sikko-
maan	Beata	och	Mäykkymäen	Cheek.	Provet	 vanns	
ganska	klart	av	korthårshanen	Smen´s	Nero	på	88,0p.	
De	 övriga	 korthåren	 placerade	 sig	 på	 9:e	 och	 11:e	
plats.

Finsk hanhundslista 
2018 och 2019

Antalet	provstarter	är	detta	år	ändå	något	lägre	än	
2018.	Vi	hade	år	under	2019	113	st	provstarter	på	or-
dinarie	och	särskilda	prov.	Dessa	starter	är	fördelade	
på	58	st	första	pris,	13	andra	pris,	14	tredje	pris,	21	st	
inget	pris	och	7	avbrutna	prov.	Tack	vare	den	snöfria	
vintern	har	prov-	och	jaktsäsongen	varit	strålande.
Vitsvanshjorten	breder	ut	sig	väldigt	mycket	i	Fin-

land.	Det	 skjuts	 i	 dagsläget	mera	 vitsvanshjortar	 än	
älgar,	så	taxen	med	sitt	lugna	drevsätt	kommer	att	be-
hövas	i	framtiden	för	att	hålla	hjortstammen	på	en	bra	
nivå.

Pontus Häggblom

Förkortningar
Finska					 	 	 Svenska	
FI	KVA-A		FI	BCH-D	=	finsk	drevchampion		
FI	KVA-M	FI	BCH		 =	finsk	champion	i	naturgryt
FI	KVA-L	FI	BCH-G	 =	finsk	champion	i	konstgryt
FI	MVA	FI	UCH	 =	finsk	utställningschampion
FI	JVA	FI	VCH	 =	finsk	spårchampion
	 	 SE	 =	championat	i	Sverige
	 	 NO	 =	championat	i	Norge
	 	 DK	 =	championat	i	Danmark

Korthår vann finska mästerskapen
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Framgångar i Norge för korthåren
2019	må	sies	å	ha	vært	et	positivt	år	for	korthåren	i	
Norge. 
Tall	for	ordinære	drevprøver	viser	høy	premieringsp-
rosent. 
Samme	tendens	er	det	på	bevegelige	prøver,	men	der	
er	dessverre	ikke	tallene	helt	klare	i	skrivende	stund. 
Et	ønske	er	at	ennå	flere	stiller	sin	hund	på	prøve.	
Særlig	ønsker	jeg	meg	at	flere	hannhunder	stiller. 
Ordinære drevprøver 2019. 
Det har vært arrangert 17 ordinære drevprøver i 
2019,	inkl	NM.
Totalt	209	prøvestarter,	55	av	disse	korthår,	fordelt	
på	40	forskjellige	individer.
God	premieringsprosent	–	87%. 
62%	har	fått	1.pr.	(13%	med	D-cert) 
18%	har	fått	2.pr 
7	%	har	fått	3.pr	og	 
13%	har	fått	0.pr. 
Korthår har blitt prøvevinner på hele 10: 
Vestfold	Buskerud:	NO49486/15	Humlebekkvollens	
Lenny,	Bjørn	Steinar	Andersen.	1.rå	49	ep 
Telemark:	NO34044/15	Kjærragården’s	S.g.tina,	
Kenneth	Nordahl,	1.rå	50	ep 
Trøndelag:	NO43547/18	WM	Hilka	av	Siradachs,	
Sturla	Ølstøren,	1.rå	54	ep	D-cert. 
Nordland:	NO54644/17	Rambo,	Knut-Bjørnar	Klau-
sen,	2.rå	46	ep.
Trøndelag:	NO43547/18	WM	Hilka	av	Siradachs,	
Sturla	Ølstøren,	1.rå	53	ep	D-cert. 
Telemark:	NO52684/17	Råtassen’s	X-kula,	Kjell	Hå-
vard	Horverak,	1.rå	53	ep	D-cert. 
Aust-Agder:	NO41525/17	Øyknuten’s	A-tibi,	Geir	A.	
Jørgensen,	1.rå	54	ep	D-cert
Follo	Østfold:	SE19895/2018	Hälludden’s	Fia,	Jon	
Austein.	1.rå	51	ep 
Vest-Agder:	SE36471/2012	Källstigens	Mysa,	Bjørn	
Tore	Egeland,	1.rå	55	ep	D-cert. 

NM-Drev 
Det	norske	drevmesterskapet	ble	arrangert	01.no-
vember	av	Aust-Agder	DHK.	Det	var	fire	korthår	og	
ni	strihår	som	deltok 
Det	var	flotte	prøveterreng,	og	alle	de	13	deltagerene	
fikk	vilt	på	bena.	
 
I år ble det korthår på topp! 
1.plass,	Nordj(D)CH	NVCH	Kokopellis	Frøya,	Ray-
mond	Bråten	fikk	1.rå,	D.cert	med	54	ep. 
5.plass,	NJ(D)CH	NVCH	Lille-Jøtul’s	L-Lissi,	Svein	
Arild	Josvanger.	1.rå	50	ep 
7.	plass,	NJ(D)CH	NVCH	Rådyrtangen’s	Tiko,	Hel-
ge	Knutsen,	1.rå	46	ep 
8.	plass,	NVCH	N.DKJ(D)CH	Cita	av	Tromøydachs,	
Rune	Johansen,	1.rå	46	ep. 
 
Avls-	og	oppdretterpriser	fra	Norske	Dachshundklub-
bers	Forbund:
Jaktavlspris i Gull: 
NO47491/13	NJ(D)CH	Kjærragården’s	TC	Raia,	Per	
H.	Halvorsen	og	Gro	Hege	Walmestad. 
Jaktavlspris i sølv: 
NO37189/13	N.DK	J(D)CH	Kokopellis	Fox,	Jon	
Austein. 
Jaktoppdretterpris i gull: 
Kennel		Siradachs,	Bjørn	Tore	Egeland	og	Lene	
Kristine	Rørvik 
Jaktoppdretterpris i bronse: 
Kennel	Vesleøksna,	Gro	Sætermoen	og	Hans	Chr.	
Ellefsen
 
Hannhundliste 2020 
På	Korthårsgruppens	hjemmeside	er	det	lagt	ut	nye	
hannhunder,	som	nå	har	oppnådd	3	x	1.pr	på	drev-
prøve.,	se	sid	10.

Raymond Bråten

OBS!
Om Du inte redan betalat din medlemsavgift för 2020 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 92808741 (Raymond Bråten)
Glöm inte ange namn och adress!
Du valpköpare som fått gratis medlemskap under hösten 2019 är medlem även 2020.
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Anni	 visade	 tidigt	 anlag	 för	 att	 bli	 en	duk-
tig	drevtax.	Vid	2,5	års	ålder	var	hon	drev-
champion	efter	tre	raka	förstapris.	Vid	alla	

drevprov	med	två	fulla	drev	på	rådjur.	
Den	första	starten	gjordes	på	Skaraborgs	ordinarie	

drevprov.	Det	resulterade	i	ett	förstapris	på	fina	47	Ep	
och	följdes	upp	med	två	förstapris	i	Gävleborg	på	46	
och	48	Ep.
Även	viltspåren	gick	strålande,	och	2016	blev	Anni	

klubbmästare	 i	 Gävleborg.	 Det	 mest	 fantastiska	 är	
det	delade	intresset	för	taxar	med	dottern	Mina,	som	
tränat	Anni	i	viltspår,	drev	och	utställning.	
Ungdomslägret	som	anordnas	av	taxklubben	var	en	

höjdpunkt,	där	man	träffas	och	lär	sig	mer	om	taxarna	
och	träffar	nya	kompisar	med	liknande	intressen.
Vi	tittade	mycket	på	olika	linjer	inför	den	planerade	

parningen	av	Anni	våren	2017.	 I	en	 linje	som	tillta-
lade	oss	fanns	en	intressant	tik,	Råtax	Bibbi	Bus.	Ef-
ter	ett	 telefonsamtal	med	ägaren	Joakim	Hallin	åkte	
jag	till	Öland	för	att	träffa	tiken.	Det	som	imponerade	
på	mig	var	det	fantastiska,	täta	och	flertoniga	skallet,	
drevsäkerheten	och	ärligheten	i	skallgivningen.	
Vi	jagade	även	med	Källstigens	Lisa	som	fick	im-

ponera	stort	på	Joakim	 innan	vi	 släppte	Anni.	Även	
Anni	 har	 ett	 fantastiskt	 skall	 och	 drevsäkerhet	 som	
gjorde	att	vi	kunde	stå	och	njuta	av	bukterna.
När	jaktdagen	var	slut	satt	vi	och	diskuterade	vilka	

av	Bibbi	Bus	avkommor	som	kunde	vara	intressanta.	
Jag var intresserad av en då oprövad hane som heter 
Mossekes	Zlatan.	
En	 intressant	 parning	 tyckte	 Joakim.	 Det	 slutade	

med	 att	Anni	 parades	med	Zlatan	och	det	 blev	 fyra	
tikvalpar	i	E-kullen.	
Kullen	blir	tre	år	nu	i	sommar	och	alla	har	förstapris	

på	drevprov,	varav	tre	är	drevchampions.	Hälludden´s 
Elly	med	ägaren	Lars	Dahl	blev	Dalarnas	bästa	tax	på	
rörligt	drevprov	2019.	
Hälludden´s	Emmy	hade	fina	framgångar	i	Bohus-

län	och	Ella	på	Åland,	men	stjärnan	i	kullen	är	fantas-
tiska	Ellen.
Ellen	har	på	 sina	 sex	drevprov	en	helt	 fenomenal	

provserie	där	 alla	är	 förstapris	på	51	Ep	eller	högre	
varav	fem	med	D-cert.	Helt	fantastiskt	av	en	tik	som	
inte	är	fyllda	tre	år.	Ellen	och	Emmy	var	uttagna	till	
Gränskampen	mot	 Norge.	 När	 Ellens	 ägare	 Joakim	
Martinsson	inte	kunde	delta	ställde	hans	bror	upp	som	

hundförare.	Ellen	levererade	som	vanligt	trots	ny	fö-
rare	och	vann	gränskampen	med	ett	fint	förstapris	på	
53	Ep	och	D-cert.	Även	kullsystern	Emmy	gjorde	en	
fin	prestation	med	ett	förstapris	på	49	Ep	och	slutade	
som	trea	i	gränskampen.
Även	den	andra	kullen	efter	Anni	och	Kokopellis	

Fox	har	 visat	fina	 framgångar.	Kullen	 är	 född	2018	
men	har	redan	en	provvinnare.	Hälludden´s	Fia	med	
ägaren	Jon	Austin	(Norge)	vann	under	hösten	ordina-
rie	drevprovet	i	Follo-Östfold	med	fina	51	Ep.
Nu	ser	vi	fram	emot	kommande	höst	och	nya	jakter.

Text & foto: Anders Persson

Hälludden´s Anni 
En fenomenal nedärvare 

Mina	har	nått	stora	framgångar	med	”sin”	Anni.	
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Uppföljning av RAS, Korthårig Normaltax 2019 
Antal Registreringar 2019 

Under 2019 registrerades 234 korthårstaxar av standardstorlek (KN). Av dessa var 14 importer. Övriga 220 var 
valpar fördelade på 45 kullar. 

Registreringsutveckling de senaste 5 åren 

  Antal reg/år    2015    2016    2017    2018    2019  
Tikar (varav importer)      140    ( 9)     112    (10)     140    (14)     137    (10)     117    ( 9)  

Hanar (varav importer)      127    ( 7)     103    ( 5)     128    ( 5)     97    ( 4)     117    ( 5)  
Totalt      267    (16)     215    (15)     268    (19)     234    (14)     234    (14)  

 
 

 
 

Hårlags- och storlekskorsningar 

Det förekommer en del hårlags- och storlekskorsningar inom KN. Av de 45 kullarna har parning mellan KN/KN 
skett i 37 kullar, storleks och hårlagskorsningar, där en eller alla valpar registreras KN, har utförts enligt nedan:  
KD/KN 2 kullar, SN/KN 2 kullar, KD/LN 1 kull, LD/KN 1 kull, KN/LN 1 kull och  KK/KN 1 kull. 

 
Inavelsökning, inavelsgrad ( IK ) 

I Svenska Taxklubbens RAS från år 2012 rekommenderas att en kombination inte ska ha en inavelsökning (IK) 
över 2,5 %. Målet till 2019 är en sänkning till 1,2 %.  

I RAS 2012 står: KN är variant som har den genomsnittligt 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 2019? Snittet på de 37 kullarna är 0.96 %. Högst är 3,7 % vilket ändå kan anses vara lågt. 12 
kullar har en IK på 0 %. Sammantaget ser utvecklingen bra ut. 

 

Debutålder i avel 

Eftersom de taxar som drabbas av diskbråck företrädesvis utvecklar denna sjukdom kring 6-7 års ålder, 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 allmänt friska inte 
minst med avseende på diskbråck. Om någon av föräldrarna har utvecklat symptom på diskbråck så ska den 
tilltänkta avelstaxen INTE användas i avel. 

I de 37 kullarna från 2019 användes 31 olika hanar och 37 tikar. Sex hanar har parat två olika tikar under 2019. 
Fyra hanhundar var under 3 år då valpkullen föddes, den yngsta endast 18 månader. Av de 37 tikarna hade tre 
inte uppnått åldern 3 år vid valpning. Den yngsta 25 mån vid valpning. Således följer de allra flesta 
rekommendationerna i RAS gällande debutålder. 

0

1

2

ALLA 100 % JAKT 50 % JAKT 0 % JAKT

Inavelsökning, Inavelsgrad

2015 2016 2017 2019
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Vid en jämförelse mellan jakttaxar och de som inte har drev eller grytmerit när det gäller debutålder ser man 
följande.  
Av de fyra hanhundar som varit under 3 år vid valpkullens födelse har två jaktmerit. Den yngsta hanen 18 mån 
vid valpning är utan jaktmerit. Av de tre tikarna som varit under 3 år vid valpning har en jaktmerit, de övriga två 
är utan. 

Ögonlysning   

RAS rekommenderar att ögonlysning lämpligen ska utföras innan avelsdebuten och vid 3, 6 och 9 års ålder för 
de hundar som går i avel. Vi har tittat på SKK hunddata för att notera föräldrarnas ögonstatus. 

Av de 31 hanhundar som gått i avel 2019 hade 18 ögonlyst UA, 11 ej ögon undersökta och 2 med anmärkning 
(distichiasis).  
Av de 37 tikarna hade 23 ögonlyst UA, 1 med anmärkning (distichiasis). 2 med anmärkning (Katarakt BPK – 
(bakre polär katarakt) ärftlig) och 11 tikar var ej ögonundersökta. Då två tikar använts i avel med ärftlig katarakt 
så kan man hoppas att uppfödarna följer upp resultatet genom att låta ögonundersöka avkomman i vuxen ålder. 

Vi vill uppmana alla att ögonlysa sina hundar efter RAS rekommendationer, då även andra ärftliga 
ögonsjukdomar dokumenteras och blir till stor nytta i framtida avelsarbete.  

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 sjukdomen. 
Sedan några år kan ägare till tax som drabbats av sjukdomen rapportera in detta för publicering på Svenska 
Taxklubbens hemsida. Fram till 19 december 2019 har 61 fall kommit till klubbens kännedom över KN.  

Vi vädjar att man ska vara öppen och ärlig när det gäller information om rasens diskbråck. 

Genom att höja debutåldern i avel, minska inavelsökningen och vara öppen kring drabbade fall av diskbråck, så 
hoppas vi som arbetar med avelsfrågor och rasens hälsa att vi med dessa enkla medel ska kunna sänka 
frekvensen drabbade fall i framtiden. 

”AVELSMATADORER”  

Inom hundaveln har man sedan många år sett svårigheterna som följer av att några fåtal individer överanvänds i 
avel. Rekommenderat max antal avkommor under en KN tax levnadstid är i dagsläget 24. I små populationer kan 
även tikar bli ”matadorer”, alltså överanvända. Av de hanar använda i avel 2019 har tre passerat rekommenderat 
maxantal avkommor nämligen 32, 32 och 33 valpar. Vi konstaterar att det inte handlar om några stora avvikelser 
från rekommenderat maxantal. 
Rekommenderat max antal avkommor är baserat på antal registrerade valpar de senaste fem åren. En hanes (och 
i förekommande fall tik) maximalt tillåtna antal valpar ska var högst 10 % av den genomsnittliga 
nyregistreringen/år de senaste fem åren. 

Rekommenderat maxantal valpar efter hane KN 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
25 24 24 24 25 24  

Glädjande för året 2019 är att många KN tilldelats SE championat. Det är positivt att konstatera att många 
meriterar sina korthårstaxar vilket är viktigt i rasens fortsatta avelsarbete. Underlag är det som är registrerats hos 
SKK tom 2019-12-31. Fördelningen av CH har varit följande: 

Drev Gryt Viltspår Utställning Agility 
20 1 35 22 1   

Även på andra håll har våra KN haft framgångar. Vid SM i drev var 5 av 11 uttagna KN. Bästa placering för KN 
blev SM vinst. Vi hade KN som representerade Gränskampen med placering 1 och 3 och Småhunds SM med bra 
placeringar.  

Maria Johansson och Eva von Celsing 
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Höstens provjakter
Maria Nordström, Johan Axelsson och Jesper Alricsson på väg ut på pass efter lunch på fredagen. 
Foto: Raymond Bråten

På	 Korthårsgruppens	 årsmöte	 2019	 träffade	
jag	 Jonas	 Thuvesson	 för	 första	 gången.	 Vi	
började	prata	om	provjakt	av	avelsintressan-

ta	hanar,	och	jag	nämnde	svårigheten	som	finns	i	de	
flesta	jaktlag	att	få	bjuda	in	så	många	utomstående	på	
samma	gång.	”Ni	kan	hålla	provjakten	hos	mig	om	ni	
vill”	svarade	Jonas.	Sagt	och	gjort,	planerandet	tog	sin	
början	för	provjakt	i	Nybro,	Småland!	
Jonas	fixade	med	jaktmark	och	boende,	och	vilket	

boende	sen!	Nybyggd	stuga	med	ryggåstak,	12	bäd-
dar,	stort	kök	och	bastu.
Avelsgruppen	fixade	med	att	nosa	reda	på	avelsin-

tressanta	hanhundar,	och	bjuda	in	dom	till	provjakten.	

Hundarna som var med var: 
Ubsola Wilding	SE41306/2016,	ägare	Jonas	Thu-

vesson
Lurkeröds Asterix SE38945/2017,	ägare	Therece	

Fälth	
Kustfyrens Ebbot	SE17840/2018,	ägare	Torbjörn	

Möllerström
Magnus SE32948/2017	ägare	Jesper	Alricsson

Tyvärr	var	vädrets	makter	inte	med	oss	den	här	hel-
gen,	vilket	säkert	hade	gjort	att	rådjuren	hade	rört	sig	
väldigt	 lite.	Det	 i	 kombination	med	 den	 tuffa,	 små-
ländska	terrängen	och	att	vissa	hundar	sov	borta	för	
första	gången	i	sina	liv,	gjorde	att	provjakten	inte	rik-
tigt	blev	vad	vi	hade	hoppats	på.	
Natten	till	fredagen	regnade	det	konstant,	och	un-

der	fredagsförmiddagen	övergick	regnandet	i	ymnigt	
snöfall.	

Magnus	(till	vardags	Alf)	hade	på	förmiddagen	ett	
drev	på	rådjur,	där	ljudet	tyvärr	sköljdes	bort	av	snö	
och	vind.	
Kustfyrens	 Ebbot	 kämpade	 på	 i	 sin	 del	 av	 såten,	

men	hittade	tyvärr	inget	drevdjur.	
Efter	första	såten	var	det	gott	att	värma	sig	i	”jakt-

slottet”	med	varm	soppa	och	trevligt	snack.	
Efter	en	stärkande	lunch	var	det	dags	för	Lurkeröds	

Asterix,	till	vardags	Fnatte,	och	”värdhunden”	Ubsola	
Wilding,	till	vardags	Astor.	
Fnatte	hade	tyvärr	ingen	tur	i	sin	del	av	såten.	
Astor	 tog	 efter	 några	 sökrundor	 upp	 rådjur,	 som	

sågs	av	några	av	passkyttarna	utan	att	skottchans	gavs.	
Drevet	buktade	fint	och	Astor	höll	god	kontakt	med	

drevdjuret,	men	hörbarheten	var	svår	på	grund	av	vä-
derförhållandena.	Efter	en	dryg	 timme	bestämde	sig	
rådjuret	för	att	lämna	såten	över	en	större,	trafikerad	
väg,	där	Johan	Axelsson	agerade	vägvakt	och	kopp-
lade	Astor.	
Blöta	och	kalla	men	glada	bestämde	vi	oss	för	att	

runda	av	dagen	och	återvända	till	stugan.	
Där	 vankades	 det	 bastu,	 gemensam	 middag	 och	

taxsnack	om	högt	och	lågt	tills	timmen	var	sen.		
Lördagen	 bjöd	 på	 gnistrande	 snö,	 -5	 grader	 kallt	

och	strålande	sol.	
Fnatte	och	Ebbot	fick	börja,	eftersom	de	inte	hade	

haft	tur	med	drevdjuren	under	fredagen.	
Fnatte	 kämpade	 på,	 och	 efter	 någon	 halvtimme	

kom	ett	rungande	upptag.	Undertecknad	fick	bevittna	
ett	älgdrev	på	 två	vuxna	älgar,	under	kraftfull	skall-
givning	från	Fnatte.	Som	tur	var	tog	Fnatte	sitt	förnuft	
till	fånga	efter	ca	10	minuter	och	avbröt	älgdrevet.	
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Raymond & Jocke – Blöta och kalla men glada! 
Raymond hade kört ända från Norge för att vara 
med. Joakim & Anna hade vågat sig utanför Skånes 
gränser för att vara med. Foto: Anna Månsson. 

Joakim Lindholm, Ubsola Wilding (Astor) och ha-
ren! Foto: Ida Sörensen

Under	tiden	hade	Ebbot	upptag	på	rådjur,	som	ty-
värr	spikade	rakt	ut	i	en	mosse	som	blev	för	svår	för	
den	unge	Ebbot.	Av	det	vi	fick	höra	så	hade	Ebbot	ett	
klangrikt	och	kraftfullt	skall.	
Fnatte	med	husse	och	Jonas	som	vägvisare	förflyt-

tade	sig	från	älgdrevet,	och	efter	några	sökrundor	var	
det	nytt	upptag.	Denna	gång	på	vildsvin	som	sågs	av	
några	passkyttar.	Husse	Esbjörn	hade	fullt	sjå	med	att	
få	Fnatte	 på	 bättre	 tankar	 än	 att	 förfölja	 vildsvinen.	
Tyvärr	var	det	inga	rådjur	hemma	i	Fnattes	såt,	så	han	
fick	”ta	vad	som	bjöds”.	
Efter	en	snabb	fika	ställdes	passkyttarna	om	till	ny	

såt.	
Alf	släpptes	och	tog	sedermera	upp	rådjur.	Drevet	

gick	efter	ca	20	minuter	över	en	större	bäck,	där	Alf	
valde	att	bryta	och	återgå	till	sin	husse.	
Astor	hade	det	lite	kämpigt	på	sin	kant,	med	vild-

svin	i	såten	som	han	inte	kunde	låta	bli	att	driva	lite.	
Han	hittade	även	ett	grävlingsgryt	som	han	inspekte-
rade,	till	Johans	och	Christofers	stora	förtjusning.	När	
han	kommit	på	bättre	tankar	och	husse	hade	förflyttat	
sig	 så	 kom	 äntligen	 ett	 upptag.	Hare!	Haren	 gjorde	
alla	 försök	 att	 skaka	 av	 sig	Astor,	 bland	 annat	hade	
han	en	besvärlig	vägtappt	som	han	till	slut	redde	ut.	
Efter	ca	45	minuters	drev	valde	haren	fel	väg	och	hop-
pade	ut	på	grusvägen	framför	Joakim	Lindholm.	Det	

blev	det	sista	den	haren	gjorde.	Anna	Månsson	stod	
i	ett	jakttorn	en	bit	där	ifrån	och	lyckades	filma	hela	
förloppet.	Astor	 kastade	 sig	 över	 sin	 hare	med	 stor	
förtjusning,	och	nästan	lika	förtjust	var	husse	Jonas.	
Detta	var	 första	haren	 som	 fällts	 för	Astor,	 som	har	
åtskilliga	rådjur	på	sitt	samvete.	
Lördagens	 lunch	 i	 jaktstugan	 tillagades	 av	 Jonas	

jaktkompis	Sylvester	och	var	av	restaurang-klass	med	
rådjursrygg,	råstekt	potatis	och	kantarellsås.
En	helg	med	motigt	väder	och	 lite	 rådjur	 i	 farten	

fick	sitt	avslut	med	en	fälld	hare	och	många	trevliga	
bekantskaper	rikare.
På	 den	 här	 provjakten	 var	 det	 tre	 unga,	 oerfarna	

hundar	som	hade	det	motigt	med	väder	och	terräng.	
Astor	som	är	äldre	och	mera	erfaren	fick	vara	den	som	
höll	den	jaktliga	fanan	högt.	Istället	för	provjakt	kan	
man	 nästan	 säga	 att	 helgen	 ändrade	 karaktär	 till	 att	
vara	 en	 utbildningsjakt	 för	 unga	 taxar	 och	 nyblivna	
taxägare.	Vilket	såklart	har	ett	värde	i	sig!
Korthårsgruppen	 vill	 rikta	 ett	 stort	 tack	 till	 Jonas	

Thuvesson	 som	 inte	 bara	 upplät	 sin	 jaktmark,	 för-
tjänstfullt	agerade	jaktledare	och	deltog	i	planerandet	
av	provjaktshelgen.	Utan	också	fixade	ett	förnämligt	
boende,	 som	 han	 också	 sponsrade	 Korthårsgruppen	
med.	

Ida Sörensen 
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J Magnus SE32948/2017,	e:	SEVCH	SE	J(D)CH	Kils-
bäckens	Noppe	&	u:	SE	J(D)CH	Gånedalens	Alice	Desiré.	
Ägare	Jesper	Alricsson,	Höör.	
En	rejäl	herre	på	runt	11	kg	som	fått	Excellent	på	utställ-
ning	 som	 junior.	Magnus	hade	 för	dagen	ett	 snabbt	men	
inte	så	vidsträckt	sök.	Skallet	föll	tyvärr	bort	i	vinden	på	
fredagen	 och	 upplegan	 på	 lördagen.	 Hunden	 visade	 på	
jaktlust,	men	också	typiska	problem	som	tyder	på	orutin. 
Några	veckor	efter	provjakten	fick	Magnus	och	husse	Jes-
per	revansch	genom	att	ta	ett	1:a	pris	på	jaktprov	med	44	
EP.	

Lurkeröds Asterix SE38945/2017,	 e:	SEJ(D)CH	Ub-
sola	Knatte	&	u:	SEJ(D)CH	Lisen.	Ägare	Therece	Fälth,	
Katrineholm.
	En	trevlig	hane	som	visade	prov	på	jaktlust	vid	sina	älg-	

och	vildsvinsdrev,	när	rådjuren	lyste	med	sin	frånvaro.	Bra	
energi	 och	 ett	 rejält	 skall.	Hunden	behöver	 större	 rutin	 i	
skogen,	men	sen	hoppas	vi	att	han	kommer	ut	på	drevprov,	
vilket	inte	borde	vara	några	problem	med	den	stamtavlan.	
Pappa	Ubsola	Knatte	är	en	mindre	känd	kullbror	med	Ub-
sola	Kalle,	som	har	gjort	stort	avtryck	i	strävhårsaveln.

Kustfyrens Ebbot	SE17840/2018,	e:	SEJ(D)CH	Pyss-
las	Emilio	&	u:	SEVCH	NOVCH	J	Kustfyrens	Saga.	Äga-
re	Torbjörn	Möllerström,	Ljungbyhed.
Ebbot	är	en	mycket	intressant	hane	för	kortårsaveln,	efter-
som	han	är	fallen	efter	två	strävhårsföräldrar	men	är	ho-
mozygot	korthår	och	alltså	bara	ger	korthår	vid	avel.	En	
liten	hane,	9	kg	som	i	mina	ögon	är	väldigt	trevligt	byggd.	
Ebbot	är	en	ung	hund	som	enligt	ägaren	fungerar	bra	som	
jakthund	hemma.	I	Nybro	hade	han	otur	och	orutin	ställde	
nog	också	till	det	för	honom.	Av	det	vi	fick	höra	så	låter	
det	som	att	han	har	ett	rejält,	klangfullt	hanhundsskall.	Vi	
hoppas	att	Ebbot	och	husse	inte	blev	chockskadade	av	att	
träffa	korthårsentusiaster,	och	vill	komma	ut	på	 jaktprov	
när	tiden	är	mogen!	

SEU(D)CH SEJ(D)CH Ubsola Wilding	SE41306/2016,	
e:	SEJ(D)CH	Dammforsens	Simon	&	u:	SEJ(D)CH	Ubsola	
Kajsa.	Ägare	Jonas	Thuvesson,	Nybro.En	trevlig	och	lugn	
hane	på	10	kg	vars	jaktmeriter	(i	dagsläget	9	st	1:a	pris	på	
drevprov)	talar	för	sig	själv.	Han	är	även	utställningscham-
pion	vilket	är	extra	kul	med	tanke	på	färgen	som	sticker	i	
ögonen	på	vissa.	Hunden	har	ett	snabbt	och	effektivt	sök,	
och	visar	prov	på	stor	rutin	i	sina	drev.	Vilket	kanske	inte	är	
så	konstigt,	husse	&	hund	har	varit	mycket	i	skogen.	Skal-
let	är	nyanserat	men	de	ofördelaktiga	väderförhållandena	
gjorde	att	hörbarheten	fick	stryk.	

Hundfotograf: Ida Sörensen
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Krut kan bli ett 
krutpaket

Det	 är	 rejält	blött	och	blåsigt	när	vi	provar	
Krut.	Han	visar	upp	ett	bra	sök	men	i	något	
långsamt	tempo.	De	tre	första	släppen	ger	

inget	upptag	om	än	Krut	väcker	på	några	platser	utan	
att	resa	vilt.	Hunden	håller	god	förarkontakt	under	sitt	
sökarbete.
Sannolikt	har	det	myckna	regnandet	gjort	det	svårt	

att	reda	ut	slagen	för	en	så	orutinerad	hund.
I	det	fjärde	släppet	har	vi	helt	bytt	område,	allt	för	

att	få	fart	på	något	drevdjur.	Krut	släpps	i	en	hygges-
kant	och	får	omedelbart	slag	och	börjar	väcka.
Hunden	går	 i	 slagen	ca	5	min	 innan	upptag	 inom	

bra	hörhåll.
Drevet	går	i	stora	bukter	i	45	min	innan	drevdjuret	

ses,	en	ensam	get.		Hunden	är	då	ca	3,5	min	efter	och	
skäller	sparsamt.	Krut	kommer	senare	ikapp	drevdju-
ret	och	då	blir	skallet	tätare.
Efter	62	min	bryter	hunden	vid	ett	vattenfyllt	stort	

dike	vid	en	större	väg	och	går	tillbaka	i	löpan,	där	han	
kopplas	lugnt	och	stilla.	Krut	visar	en	snabb	återgång.
Krut	har	bra	tryck	i	skallet	och	mycket	god	hörbar-

het,	när	han	har	god	kontakt	med	drevdjuret,	men	en	
något	dålig	nyansering.

Krut	SE	39906/2016	e	SEJ(D)CH	Utter	u	Jägarhöj-
dens	Annie.	Ägare.	Anna	Iggström,	Färila

Generellt	visar	Krut	att	han	är	en	duktig	hund	även	
om	orutinen	lyser	igenom,	men	känslan	är	att	han	med	
mer	rutin	kan	utvecklas	till	en	god	drevtax.
Då	 Krut	 var	 anmäld	 till	 ett	 rörligt	 prov	 fick	 vår	

provjakt	också	bli	ett	drevprov	där	han	tilldelades	ett	
första	pris.

Text och foto: Kimmo Airaksinen

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

Tack för att du är medlem i Korthårsgruppen !

Genom	ditt	stöd	kan	vi	fortsätta	vårt	arbete	med	att	hitta	och	presentera	intressanta	avelshundar.
Vi	erbjuder	valphänvisning	av	valpar	som	har	föräldrar	med	jaktprovsmeriter	och	hjälper	till	med	att	knyta	
kontakt	mellan	valpköpare	och	uppfödare.
Vi	ger	pepp,	råd	och	stöd	åt	nya	såväl	som	gamla	taxägare.
Våra	kanaler	är	hemsidan,	Facebook	och	vår	uppskattade	tidning	Korthårstaxen.
Vi	träffas	och	har	trevligt	på	bland	annat	årsmötet	som	även	erbjuder	exteriörgranskning	och	föreläsningar	
om	hundar,	avel	och	genetik.
Men	inte	minst	är	vi	en	plattform	för	sammanhållning	och	kunskapsutbyte	kring	det	vi	alla	älskar	–	den	
jagande	korthårstaxen!
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Trots	sina	nio	år	är	Källstigens	Lisa	en	feno-
menal	drevtax.	Hösten inleddes med ihållan-
de	regn	i	södra	norrland.	Trots	det	blöta	väd-

ret	och	vattensjuka	marker	 tog	Lisa	upp	varje	gång.	
Det	som	förvånade	oss	var	att	det	ofta	blev	rävdrev.	
Hon är	fenomenal	på	att	ta	an	slagen	och	resa	räv,	och	
när	räven	är	uppe	på	benen	buktar	de	fantastiskt.	
Under	oktober	lyckades	jag	fälla	två	rävar	på	drev,	

vilket	måste	anses	som	en	prestation	av	en	så	rastlös	
person	som	mig.	Rävarna	är	mycket	mer	vaksamma	
och	försiktigare	än	rådjuren	eller	hjortarna.
En	annan	av	mina	jaktkamrater	och	fenomenal	räv-

skytt	är	Niklas.	Han	står	gärna	på	de	kända	 rävpas-
sen	eller	i	närheten	av	upptaget.	Speciellt	ungrävarna	
buktar	ofta	trångt	och	ger	fina	jakter	med	skottillfäl-
len.	På	den	första	spårsnön	drev	Lisa	en	stor	hanräv	
som	Niklas	fällde	i	slutet	av	jaktdagen.	
Lisa	 hade	 då	 hållit	 räven	 på	 benen	 i	 2,2	mil	 och	

inom	hörhåll	största	delen	av	tiden.	En	helt	fantastisk	
jaktdag	med	nysnö	och	strålande	sol.
Efter	att	Lisa	presterat	ytterligare	ett	antal	rävdrev 

där	vi	inte	kommit	åt	räven	eller	blivit	överlistade	av	
vaksamma	 rävar	 kom	 ytterligare	 en	 fantastisk	 dag	
för	Niklas.	Det	 var	 inte	 det	 längsta	 drevet,	men	 ett	

En fenomenal rävdrivare
fantastiskt	slagarbete	då	räven	varit	ute	på	en	åker	och	
jagat	möss.	Bland	de	hundratals	spår	som	gick	åt	alla	
håll	 ringade	 hon	 snabbt	 åkern,	 följde	 utspåret	 med	
glesa	väckskall	 som	blev	 tätare	och	 tätare	 innan	det	
tjutande	upptaget	kom.	Räven	hade	inte	gått	ur	legan	
trots	Lisas	väckskall	utan	väntade	in	henne	i	hopp	om	
att	hon	gick	efter	något	annat	spår.	Efter	ett	varv	runt	
åkern	och	sedan	genom	granplanteringen	kom	räven	
smygande	upp	efter	skrevan	på	rävkullen.	Niklas	av-
slutade	som	så	många	gånger	tidigare	med	ett	välrik-
tat	skott.
När	vi	summerar	hösten	har	sex	rävar	fällts	på	drev	

och	otaliga	 är	 de	 rävar	vi	 har	 sett.	Det	 är	 sällan	 rä-
varna	 kryper	 för	 Lisa	 utan	 de	 känner	 sig	 säkra	 och	
har	kontroll	på	sin	följare.	Tappterna	är	få	och	dreven	
flyter	fint,	vilket	är	helt	fantastiskt	att	lyssna	på.	
Nackdelen	är	att	Lisa	lärt	sig	att	rävarna	kan	krypa	

och	stannar	då	vid	grytet.	Så	fort	hon	märker	att	jag	
kommer	i	närheten	så	går	hon	efter.	Ofta	kommer	rä-
varna	ut	snabbt	då	hon	är	förvånansvärt	rörlig	i	grytet.	
Jag	 har	 undvikit	 att	 skjuta	 gryträv,	 då	 jag	 njuter	 av	
dreven.

En fantastisk höst.
Text & foto: Anders Persson
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På	 väg	 till	 jakt	 för	 ett	 tag	 sedan	 förstod	
jag	 hur	 allt	 hänger	 ihop.	 Mina	 kunskaper	
och	 insikter	 om	 vapen	 överglänses	 med	

hästlängder	 av	min	mest	 trogna	 jaktkamrat.	 Jag	 vet	
vad	mina	vapen	har	för	kalibrar,	vad	tillverkaren	heter,	
en	massa	prestanda	och	vad	de	är	värda	–	egentligen	
ganska	intetsägande	information.	Men	lite	användbar	
kunskap	har	jag	faktiskt,	jag	kan	skjuta	med	gevären.

Ordlös kommunikation
Det	 som	 skiljer	 mig	 mest	 från	 min	 jaktkamrat,	

Trollkraft´s	 	 Elva,	 	 är	 att	 hon	 vet	 vad	 jaktvapen	
används	till.	Många	är	väl	vi	 jägare	som	tror	att	det	
är	vi	som	jagar.	Vi	står	bara	där	med	våra	vapen	när	
viltet	 kommer.	 Min	 jaktkamrat	 har	 en	 helt	 annan	
uppfattning	 om	 vem	 som	 gör	 vad.	 Hon	 uppfattar	
förmodligen	 mig	 som	 något	 nödvändigt	 som	 hon	
måste	 stå	ut	med	 i	 skogen	 eller	 kanske	 inte	 ens	det	

ibland.	Antagligen	 tänker	hon	ofta	att	 idag	stod	han	
och	 alla	 andra	vapenbärare	på	 fel	 ställe	 igen,	 att	 de	
aldrig	lär	sig.	
Vi	är	i	varje	fall	rörande	överens	om	att	vapen	har	

en	viktig	plats	att	fylla	för	den	livsstil	vi	har.	På	det	
sättet	vi	använder	vapen	ser	hon	inget	ont	och	farligt	i	
dem,	snarare	tvärtom.	
Eftersom	 vi	 inte	 riktigt	 kan	 prata	 med	 varandra	

kan	man	fråga	sig	hur	det	kom	sig	att	vi	lärde	känna	
varandra	 så	 bra	 att	 vi	 jagar	 tillsammans.	 Vi	 tycks	
kommunicera	 på	 något	 annat	 sätt.	 Hon	 vet	 att	 jag	
kan	 hantera	 jaktvapen	 och	 behöver	 inte	 kontrollera	
det	varje	gång	vi	ska	jaga.	Faktiskt	är	det	så	att	hon	
uppfattar	bössorna	som	ett	naturligt	och	trevligt	inslag	
i	vardagen,	rätt	använda	t.o.m.	som	något	bra.	Inte	ens	
när	 jag	tänker	skaffa	mig	ett	nytt	 jaktvapen	behöver	
vi	ta	om	allt	från	början.	Hon	har	lärt	sig	lita	på	mig.

Min jaktkamrat och Vapenexpert
I min villfarelse har jag trott att jag har ett hyggligt stort vapenintresse, 
men nu har jag kommit till insikt – så är det inte.
Texten tidigare införd i VapenTidningen 2013
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	Jakt	skapar	otroligt	starka	band	mellan	jakthunden	
och	jägaren.	Det	är	kanske	svårt	att	förstå	för	den	som	
inte	 jagar.	 Det	 hela	 handlar	 om	 att	 förstå	 varandra.	
Vi	 kommunicerar	 genom	 förståelse.	Hon	vet	 att	 jag	
inte	missbrukar	vapnen	samtidigt	som	hon	förstår	att	
jag	behöver	vapnet	för	ett	godtagbart	ändamål.	Det	är	
inget	hon	behöver	kontrollera	varje	gång	jag	öppnar	
dörren	till	vapenskåpet.	Min	jaktkamrat	har	helt	enkelt	
förtroende	för	mig.

I byråkratins värld
Det	vore	skönt	om	byråkrater	och	lagens	långa	arm	

visade	samma	attityd,	då	kanske	vi	inte	skulle	behöva	
dras	 med	 detaljreglering	 som	 det	 kryllar	 av	 i	 både	
vapenlag,	jaktlag	och	i	tillämpningen	av	dem.	
Skulle	 jag	vilja	köpa	en	ny	bil	 till	 jakten	behöver	

jag	inte	ett	nytt	körkort	varje	gång.	Varför	begränsar	
lagen	 t.ex.	magasinskapacitet	när	vi	 ska	 jaga	 farliga	
och	stora	rovdjur?	Hur	kommer	det	sig	att	det	i	vissa	
delar	av	vårt	avlånga	land	är	nästan	omöjligt	att	börja	
med	 grytjakt	 för	 jägaren	 får	 inte	 tillstånd	 för	 sitt	
jaktredskap?	
Vad	har	det	för	betydelse	vilken	vapenmodell	en	.308	

Winchester	 avfyras	 från?	Är	 svarta	 plastkolvsvapen	
farligare	än	gevär	med	vackra	valnötskolvar?	Listan	
med	 svårbegripliga	 exempel	 kan	 bli	 i	 stort	 sett	 hur	
lång	som	helst.	
Varje	gång	jag	närmar	mig	vapenskåpet	tycks	hon	

veta	vad	som	är	i	görningen.	En	trappa,	mest	anpassad	
för	mina	ben,	skiljer	henne	från	vapenskåpen.	På	något	
obeskrivligt	sätt	vet	hon	ändå	vilken	bössa	jag	tar	ut	ur	

skåpet.	Är	det	för	jakt	viker	hon	inte	en	tum	ifrån	det,	
när	jag	lägger	fram	bössan	i	hallen.	Hon	besiktigar	det	
noga	för	att	sedan	sätta	sig	bredvid	och	vänta.	
Hon	 kan	 säkert	 berätta	 vilka	 jakter	 det	 varit	med	

på	och	tämligen	exakt	vilka	vilt	hon	mödosamt,	men	
med	ett	leende	under	nosen,	drivit	fram.	Detaljer	som	
kaliber,	 tillverkare	 och	 piplängd	 ägnar	 hon	 inte	 en	
tanke.	Alla	detaljer	och	utseendet	på	bössorna	är	helt	
enkelt	inte	viktiga	för	henne	lika	lite	som	det	inte	är	
centimeter	 piplängd	 eller	 antal	 patroner	 i	magasinet	
som	gör	vapen	farliga.	
I	 orätta	 händer	 utgör	 vilket	 skjutvapen	 som	 helst	

en	 olycksbådande	 kombination.	Min	 jaktkamrat	 vet	
däremot	 att	 hon	 och	 jag	 behöver	 ett	 vapen	 för	 att	
kunna	jaga	och	är	trygg	med	det.	
Det	är	en	tråkig	utveckling	när	staten,	som	i	grunden	

är	till	för	oss	jägare	och	medborgare,	inför	fler	och	fler	
detaljbestämmelser	med	en	gigantisk	kontrollapparat	
som	följd.	En	byråkrati	som	vi	dessutom	både	måste	
vänta	på	och	betala	 för.	Får	 inte	min	 jaktkamrat	 sin	
skål	 mat	 och	 en	 varm	 plats	 i	 fotändan	 ställer	 hon	
tydliga	krav	på	mig	tills	jag	ser	till	att	hon	får	vad	hon	
behöver.	
Vi	 jägare	 och	 vapenägare	 får	 inte	 vika	 ner	 oss	

mot	myndigheter	och	beslutsfattare	utan	i	alla	 lägen	
tydligt	 beskriva	 våra	 behov	 och	 krav.	 En	 trogen	
jakthunds	 förtroende	och	 tillit	 sviker	man	 inte,	men	
vi	 kan	 tydligen	 bli	 svikna	 av	 våra	 politiker-	 och	
myndighetshussar	hur	många	gånger	 som	helst	utan	
att	skälla	tillbaka.	
Vi	vapenägare	har	blivit	ett	lättfångat	byte	för	våra	

politiker	i	en	vapendebatt	som	i	grunden	inte	handlar	
om	oss.	Jag	känner	att	det	är	hög	tid	för	politiker	och	
myndighetspersoner	 att	 visa	 förtroende	 för	 svenska	
legala	vapenägare	 istället	 för	att	sälja	oss	för	billiga	
politiska	poäng.

Verklig kompetens
Efter	att	jag	även	denna	morgon	öppnat	vapenskåpet	

och	 tagit	 ut	 min	 drilling	 möts	 jag	 genast	 av	 en	
jaktkamrat	som	ser	ut	att	vara	mycket	angelägen	om	
att	få	mig	i	pass.	Så	fort	jag	lagt	drillingen	på	golvet	
sätter	 hon	 sig	 på	 vapenkofferten	 och	 ser	 ut	 att	 vara	
ganska	tillfreds	med	livet.	Medan	jag	fortsätter	med	
frukosten	 lägger	 hon	 sig	 viftande	 med	 svansen	 på	
drillingen	 och	 ser	 nöjd	 ut.	Hon	 förstår	 inte	 kontroll	
men	förstår	fullt	ut	förtroende	och	vet	att	vi	behöver	
våra	vapen.

Min tax och jaktkamrat är en riktig vapenexpert.
Text & foto: Johan Ljungné
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Mitt	namn	är	Jonas	Thuves-
son	och	jag	är	bosatt,	tillsam-
mans	 med	 min	 fru	 Carin,	 i	
Nybro.	Vi	 har	 en	 dotter	 som	
sedan	 länge	 är	 utflugen	 och	
som	precis	är	färdig	barnmor-
ska.

Hon och hennes man Anton 
har	 två	 barn,	 våra	 underbara	
barnbarn	Astrid	och	Agnes.
Jag	 driver	 sedan	 4	 år	Thu-

veProfiler	 AB.	 Ett	 ingen-
jörsföretag som framförallt 
konstruerar	artiklar	mot	verk-
stadsindustrin.	Vi	 samarbetar	
med	 cirka	 85	 leverantörer,	
där	målsättningen	är	att	 sätta	
egendesignade	 artiklar	 i	 pro-
duktion	och	 tillhandahålla	en	
komplett	 lösning	 till	 kund.	
Grunduppdragen	 kommer	
från	kund	då	de	på	grund	av	
tidsbrist	 eller	 bristande	 kom-
petens	 inte	klarar	dra	projekt	
i	hamn.	
Vi	jobbar	mot	flera	av	Sve-

riges	 största	 bolag,	 såsom	
Scania	 och	Volvo,	men	 även	
mot	mindre	bolag	som	saknar	
kompetensen	 i	 sin	 organisa-
tion.	
Utvecklingen	har	varit	långt	

över	 förväntan,	 en	 ökning	
med	 nästan	 1000	 %	 på	 fyra	
år.	Från	en	omsättning	på	3,5	
miljoner	till	drygt	30.	

Jakten	 har	 varit	 en	 bety-
dande	del	av	hela	mitt	liv.	Jag	
började	gå	med	 i	 drevkedjan	
som	 sjuåring	 och	 fick	 far-
fars	gamla	hanbössa	vid	tolv.	
Första	haren	 sköt	 jag	 för	vår	
Finskstövare	det	året	jag	fyllt	
13,	sedan	var	jag	fast!
Redan	1989	köpte	 jag	min	

första	 tax	 av	 Ingvar	 Lars-
son	på	Ubsola	kennel.	Denna	
hane	blev	tyvärr	inte	så	gam-
mal	då	han	under	jakt	hamna-
de	framför	en	bil.	Men	käns-
lan	för	just	taxen	var	född,	så	
efter det har jag haft många 
sträv	och	korthårstaxar.	
Alla	 hundar	 har	 kommit	

från	 Ubsola	 kennel	 då	 de-
ras	 avelambitioner	 har	 pas-
sat	mig	som	hand	 i	handske.
Min	nuvarande	tax	Astor,	SEJ	
(D)CH,	SE	U(D)	CH	Ubsola	
Wilding,	är	näst	intill	allt	jag	
önskar	hos	en	drivande	hund.
Han	 har	 ett	 fantastiskt	 bra	

skall,	6:a	 i	EP,	 är	välnyanse-
rad	och	ärlig,	jagar	verkligen	
för	 att	 ta	 ett	 byte	 med	 stor	
rovdjursskärpa.	
Han	jagar	rådjur,	hjort,	hare	

och	 älskar	 att	 driva	 räv.	Den	
sistnämnda	 kommer	 inte	 un-
dan	genom	att	gå	under	jord,	
Astor	går	med	direkt	och	det	
brukar	 bara	 ta	 några	minuter	

innan	 räven	 återigen	 är	 ovan	
backen.	
Han	 är	 dessutom	 mentalt	

fantastiskt	 stabil	 och	 står	 ut	
med	 nästan	 allting.	 Vid	 jul	
så	låg	han	och	sov	på	ryggen	
när	mitt	yngsta	barnbarn	Ag-
nes	på	2	år	 tog	ett	ordentligt	
tag	 runt	 snoppen.	 Han	 titta-
de	upp	oroligt	och	vände	sig	
mot mig, precis som om han 
tänkte	-Vad	händer	nu,	husse	
du	måste	göra	något!	Att	han	
skulle	 markera	 mot	 henne	
fanns	inte	med	på	kartan.
Så	det	är	en	riktig	allround	

hund	som	aldrig	har	en	dålig	
dag	 på	 jobbet,	 finns	 det	 ngt	
drivbart	 vilt	 så	 är	 alla	 jakt-
dagar	 en	 njutning.	Hade	 han	
haft	sin	systers,	Ubsola	Wilja,	
fantastiska	 sök,	 Astor	 söker	
200-250	 meter,	 så	 hade	 han	
varit	helt	komplett.
Att	han	sedan	är	en	bra	po-

lare	som	hänger	med	på	jobbet	
och	gärna	sover	sig	igenom	en	
fotbollsmatch	tätt	intill	husse	
gör	 inte	 det	 sämre.	 I	 framti-
den	 skall	 vi	 utöka	 jaktfamil-
jen med en parningsvalp	 där	
förhoppningsvis Astors goda 
egenskaper	slår	igenom,	men	
det	får	framtiden	utvisa!

”Självutnämnd huvudsponsor som vill visa sin 
uppskattning till Korthårsgruppens arbete!”
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Stöd Korthårsgruppen – köp våra artiklar

Så här fungerar det
Skriv på avin och sänd ett mail med namn och vad som önskas till:
anna-mansson@telia.com
Betalningen sker i förskott och du sätter in pengarna på
Korthårsgruppens konto: Bg. 5376-9014 eller 
Swish: 123 156 19 50

Liten dekal 15:- Broderat tygmärke 50:-
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I samtliga priser ingår frakt

Korthårsgruppen kommer 
även att erbjuda en 

Buff för  80:-
Mer information kommer 

på vår hemsida 
under våren


