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Det har gått 30 år sedan några framsynta uppfödare
av korthårig normalstor tax kallade till ett första årsmöte i mars 1990 i Örebro.
En avelsgrupp bildades redan 1989 vid ett interimsårsmöte där målsättningarna var att få ett datoriserat
defektregister.
Vid mötet som ägde rum i Östa,Tärnsjö valdes en
interimstyrelse och vid den följande hanhundsparadens visades närmare 20 meriterade drevchampionhanar.
Genom registret ville man ge uppfödare möjlighet
till information om tilltänkta avelsdjur för att minimera ärftligt betingade sjukdomar.
De påpekade i sin kallelse behovet av att bredda
avelsbasen och av avelshygieniska skäl undvika matadoravel.
De lyfte fram att utan den drevprovsuppföljning och
avkommebedömning som genomfördes av Svenska
Taxklubbens centrala avelsråd så hade inte de stora
framgångar på jaktproven blivit möjliga.
Resultaten visar att bästa korthåriga taxarna resultatmässigt är i paritet med strävhårens från drevproven 1989.
Men det skulle sedan dröja ända till 2010 innan ett
korthår segrade på drev-SM, Källstigens Garbo, äg.
Stig Larsson, och fick kliva högst upp på prispallen.
I sin kallelse uttrycker man det angelägna att korthårsaveln inriktas så att rasstandardens normer för
jaktduglighet, mentalitet och exteriör tillgodoses.
Att avla fram korhår utan den målsättningen är att
arbeta mot de intentioner som finns både hos avelsgruppen och Svenska Taxklubben.
Svenska Taxklubben som avhandlade frågan om
avelsgruppen på sitt styrelsemöte i juni 1989 var positiva till avelsgruppens arbete, men tveksamma till
bildadet av en klubb.
En obefogad oro ansåg bildarna. Avelsgruppen ska
ses som ett komplemtent till Svenska Taxklubben och
en intressegrupp av uppfödare och andra korthårsintressenter som genom ett vidgat samarbete i avelsfrågor ska göra korthåren ännu bättre ur alla aspekter.
Vid årsmötet den 3 mars 1990 bildades så Korthårsgruppen och man slog redan från början fast att
Korthårsgruppen på intet sätt ska vara en motvikt till
Svenska Taxklubben.
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Vid starten antog man åtta målparagrafer
• Motverka matadoravel
• Bredda avelsbasen
• Valp- och unghundsgranskning
• Defektrapportering
• Utbildning i avel och genetik
• Visa aktuella avelsdjur från olika regioner
• Ordna sammankomster i olika delar av landet
• Stimulera kommunikation mellan korthårsägare
Vid årsmötet 1991 konstaterade man att man börjat
få bukt med matadoraveln och inavelsgraden, räknat
på fem generationer bakåt, sjunkit. Från ett genomsnitt på fem procent räknat till mitten av 1970-talet
eller vissa år betydligt högre så sjönk inavelsgraden
till runt tre procent och sjunkit stadigt till ner på drygt
en procent vissa år.
Genetiker Lennart Swenson som var behjälplig
vid undersökningen konstaterade att det medvetna
aveslarbetet fått till följd att korthåren är den första
ras som lyckats stoppa matadoraveln.
Några effekter som kan lyftas fram är större kullar med en minskad inavel. Jämfört slutet av 1970-talet till slutet 1980-talet visar att då var kullstorleken
i snitt just över fyra valpar. Under 1990-talet ökade
kullstorlekarna till närmare fem, alltså nära en valp
mer per kull.
Även risken för diskbråck är avhängigt inavelsgraden. En lägre inavelsgrad innebär en väsentligt lägre
risk för diskbråck.
RAS
2001 beslutade Svenska Kennelklubben om en rasspecifik avelsstrategi, RAS, för samtliga hundraser.
Svenska Taxklubben beslutade om en första avelsstrategi 2006 och 2012 fastställdes en reviderad version. Tommy Jacobsen, avelsråd för korthårig tax och
aktiv i Korthårsgruppen i avelsfrågor sedan 1997 var
en drivande kraft för att få igenom de fastställda reglerna
Avelsrekommendationer som lagts fast är att:
• Avelsdjuren ska vara friska och mentalt bra samt
ha meriterats vid officiella prov.
• Inavelsökningen vid en enskild parning ska om
möjligt ligga under 2,5 procent.

• Antalet valpar efter en tik eller hane ska inte överstiga tio procent av den årliga nyregistreringen.
De jaktliga egenskaperna har fått stort utrymme i de
tankegångar som präglat Korthårsgruppen redan från
start.
Vid två tillfällen, 2017 och 2019 har en uppföljning
av RAS presenterats i Korthårstaxen, sammanställda
av Maria Johansson och Eva von Celsing.
De ger en bild över hur avelsarbetet bedrivits och
hur väl korthårsägarna följer rekommendationerna.
Överlag visar sammanställningarna att korthårsägarna fortsatt arbetar för en låg inavelsgrad, främst
vad avser ägare till jagande korthårstaxar.
Bättre jakthund
Även om de riktigt stora framgångarna på våra förnämsta prov, Drev-SM, dröjde så visar resultaten från
drevproven att korthårstaxen blivit bättre och 2010
togs första SM-segern och duktiga Källstigens Garbo
försvarade sin titel året efter.
Sedan har det blivit många korthår i topp och på
medaljplats. Vissa år har över hälften av de kvalificerade hundarna till Drev-SM varit korthår.
Jag gjorde en sammanställning över de första 25
åren. Den finns att ladda ner från Korthårsgruppens
hemsida.
Sammanställningen visar en hel del av de resultat som kommit av den medvetna aveln. Tre av förgrundsfigurerna vid bildningen av Korthårsgruppen,
Maud Andersson, Per Axelsson och Ingvar Sahlberg
fick även möjlighet att ge sin syn på arbetet från början. Det var mödosamt då all sammanställning skedde
för hand utan datorhjälp.
Tidningen Korthårstaxen har som tidigare haft en
hanhundslista där meriterade championhanar presenteras. Just att lyfta fram duktiga hanar har varit ett
medvetet arbete ända från start för att bredda aveln.
Flertalet av hanarna har också visats upp vid den hanhundsvisning som sker vid årsmötet.
Provjakt
Provjagning av hanhundar är ett nytt inslag som avelsgruppen tagit fram och som börjat hitta sina former.
Ett första försök kom 2015 och sedan har det fortsatt. Att provjakter inte är helt enkelt framgår ofta av
de redogörelser som skrivits.
Många faktorer spelar in som väder och vilttillgång.
Sammanställningarna ger ändå en rätt bra bild över de
hanar som provats.
Men för den som funderar på en speciellt hane så
betyder det naturligtvis mycket mer att verkligen få se
och höra hanen än att bara läsa provresultat.
Provjakterna kan trots allt i framtiden få ökad betydelse för att hitta hanar för att bredda aveln.

Parningslista
2015 började avelsgruppen att ta fram en parningslista. En lista över planerade kullar med tikar och hanar med kontaktuppgifter. Här kan intresserade valpköpare hitta sin drömvalp.
Genom avelsgruppens försorg uppdateras listan
regelbundet. Den finns sedan tillgänglig för den som
vill efter kontakt med avelsgruppen. Ett krav för att få
med sin parning är att tiken och hanen åtminstone har
merit från drev- eller grytprov. Önskvärt är också att
hundarna har ögonlysts och i övrigt är friska.
Tommy Jacobsen har lagt ner ett stort arbete på
sammanställningar över hanar använda i aveln som
redovisats i Korthårstaxen vid flera tillfällen.
Kvinnlig ordförande
Även om det alltid funnits duktiga hundkunniga
kvinnor i styrelsen dröjde det ända till 2016 innan en
kvinna valdes till klubbens ordförande, Ida Sörensen,
Linköping.
Korthårsgruppen på sociala medier
Sedan 2015 finns en facebook-grupp, Korthårsgruppen. En grupp för de som är intresserade av jagande korthårstax och har närmare 2000 medlemmar.
Den har blivit ett viktigt forum för många, både vad
gäller att visa upp sina hundar från jakter och prov
och presentera kommande kullar och diskutera aktuella ämnen.
Nordiskt samarbete
Det finns ett avelsutbyte med Norge och Finland
som fått till följd att Korthårsgruppen nu har kontaktpersoner i de båda länderna. Även i tidningen Korthårstaxen 2020 presenteras hanhundslistor från de
båda länderna och lite från korthårens framgångar på
jaktprov.
Ulf Granström

Ordföranden
1989 interim
1990 		
1991 - 93
1994-96
1997 -2002
2003 -04
2005 		
2006 - 2009
2010		
2011 		
2012 - 14
2015 		
2016 - 		
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Ingvar Sahlberg, Tärnsjö
Urban Öberg, Örebro
Per Axelsson, Sala
Thomas Fors, Veberöd
Ingvar Sahlberg, Tärnsjö
Åke Johansson, Habo
Anders Fyhr, Malmbäck
Patric Ericzén, Kolbäck
Björn Johansson V. Näshulta
Torbjörn Norrlund, Orrviken
Svante Birath, Uppsala
Jonas Hållén, Stora Skedvi
Ida Sörensen, Linköping
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Ordförande
har ordet

020, detta märkliga år som många av oss sent
ska glömma. Att ställa in den uppskattade årsmöteshelgen i april var lika svårt som självklart – det gick helt enkelt inte att genomföra på ett
smittsäkert sätt.
För att i någon mån lindra suget efter kontakt med
andra korthårsfantaster, detta år, som dessutom är
Korthårsgruppens 30 år som förening, togs beslutet
– vi gör ett jubileums-Höstlövet! Produkten av det beslutet håller du nu i din hand, vi hoppas på mycket
nöje!
I kölvattnet av Coronapandemin har styrelsen för
Korthårsgruppen tagit två andra spännande beslut.
• Det ena är att förlänga årsmöteshelgen 2021 med en
föreläsningdag på söndagen. Mer om det på sidan 14.
• Det andra beslutet är att genomföra en valpundersökning av korthårig normalstor tax, så som gjordes
för åren -87, -88, -89, -90 med sammanställning i
Korthårskatalogen -92 (går att läsa på hemsidan för
den som är intresserad). Mer om det kan du läsa på
sidan 15.
Korthårsgruppen har fått frågor om vad som gäller för drevproven jaktsäsongen 2020-2021. Både
särskilda och ordinarie prov (förstapris från ordinarie drevprov krävs för jaktchampionat) borde rimligtvis gå att genomföra på ett smittsäkert sätt. För att
kunna kvittera ut sitt jaktchampionat på drev krävs
utställning med bedömning lägst Good, efter att hunden är 15 månader fyllda. Det kravet finns givetvis
kvar, och förhoppningen är att utställningarna ska
komma igång igen under våren.
Taxar får starta på drevprov tills tre förstapris är
uppnådda, innan utställningsmerit krävs. Det regeln
borde innebära att de allra flesta ska kunna starta på
sina drevprov under hösten, utan resultat från utställning. Jag har varit i kontakt med Svenska Taxklubbens
ordförande Gerhard Lilliestierna som meddelar att
Svenska Taxklubben kommer att ansöka om dispens
för att få starta till fler förstapris än tre, utan utställningsmerit. Detta kan vara intressant för de som jagar
en SM-plats, då SM-reglerna kräver fyra jaktprov. I
skrivande stund finns inte mer information i ämnet än
ovanstående. Håll utkik efter mer info i Svenska Taxklubbens kanaler!
När jag läser Ulfs text om Korthårsgruppen 30 år på
sidorna 2-3 så slår det mig att föreningens ändamålsförklaring för 30 år sedan, står sig än idag och även in
i framtiden.
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Förtjusningen var ömsesidig när vi träffade och parade med finska hanen Arkke våren 2019. Foto: Ida
Sörensen
Det känns väldigt spännande att dra igång en ny
valpundersökning och på sikt få ta del av resultatet
av den. En genomlysning av hälsoläget i rasen som
kan jämföras med hur det såg ut för 30 år sedan.
Korthårsgruppens arbete för att bredda avelsbasen och
motverka matadoravel fortsätter i och med hanhundslistan i tidningen, på hemsidan och även provjakterna
av intressanta hanhundar som fortsätter.
På förekommen anledning ska dock nämnas att en
presenterad hanhund inte på något sätt är en garanti
för att hunden är lämplig att para din tik med. Det kan
finnas saker i generna på din hund som inte passar ihop
med ditt tänkta val av hane. Ta kontakt med någon i
avelsgruppen (kontaktuppgifter finns på hemsidan)
för att diskutera val av hanhund till din tik.
Av dem kan du säkert få flera olika intressanta förslag, även om beslutet och ansvaret av vald hanhund
är ditt som uppfödare.
Några av framtidens utmaningar är att få fram fler
valpar efter jaktmeriterade föräldrar, för att möta efterfrågan på jagande korthårstaxar. Givetvis utan att
tumma på kvaliteten.
Även att stimulera fler hanhundar att gå jaktprov,
som senare kan gå i avel. Tikägarna ”sköter sig själva” eftersom de har starkare incitament att meritera
sina hundar på jaktprov.
För framtiden känns också föreläsningdagen på
årsmötessöndagen kul och spännande. Om det blir ett
bestående inslag eller ej låter jag vara osagt, vi får
se om arbetsinsatsen för föreläsningsdagen motsvarar
nyttan och uppskattningen eller ej.
Till sist så önskar jag er ”skitjakt” inför höstens
jakter. Var rädda om era taxar och se till att ge dom
bästa möjliga förutsättningar för att lyckas och lära
sig av sina erfarenheter.
Ida Sörensen

Redaktörens
ruta
Ett jubileumsnummer - Korthårsgruppen 30 år
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012 kom senast ett Höstlövet ut och nu är
det dags igen.
Den här gången som ett jubileumsnummer då Korthårsgruppen firar 30 år.
För den som är intresserad av klubbens historia så
finns den sammanställning jag gjorde över de 25 första åren på Korthårsgruppens hemsida att ladda ner,
http://www.kortharsgruppen.org/.
30 år, en ansenlig tid där det finns många tecken på
att de jagande korthårstaxarna blivit bättre och det är
en generellt höjd kvalitet på hundarna.
Vi tror att du med jubileumsnumret ska hitta många
trevliga artiklar om användningen av din jagande tax.
Här har våra främsta fått ge sina tips och idéer på
hur man kan jaga in sin hund för bästa resultat. För
nog är det väl så att de som tagit hem titlarna i DrevSM lyckats, bara läsa och lära, även om varje hund är
en individ som kräver sin arbetsmodell.
Grytjakt är en jaktform som intresserar och fascinerar många. Själv har jag också haft förmånen att
grytjaga, en spännande, tidvis jobbig jaktform, men
nu får det vara slut på jakten med spett och spade för
min del.
Jag tror att det är en jaktform främst för de lite yngre som vill få utlopp för sin överskottsenergi och göra
en bra viltvård.
Inget har varit sig likt i år, en pandemi har mer eller
mindre lamslagit all hundverksamhet. Viltspårprov,
som rörliga prov, är ju möjliga att genomföra med domare och hundförare.
Här i Gävleborgs taxklubb har det blivit en hel del
prov faktiskt, och själv har jag gått några blodspår
med min unghund.
Så bra att hon nu är viltspårchampion med marginal, då samtliga fem starter i öppen klass slutat med
full poäng och första pris.

När det gäller våra drevprov så är anser jag att särskilda prov är fullt genomförbara, sannolikt även de
ordinarie, om vi är försiktiga och håller föreskriva
försiktighetsåtgärder.
Med bara hundförare och domare ute tillsammans
är ju risken för smitta i stort försumbar, så jag kan
bara önska er alla lycka till på kommande prov.
Ett problem idag på många provmarker i södra
Norrland och Mellansverige är risken att stöta på varg
och kanske få sin hund attackerad.
En fråga vi diskuterat i Gävleborgsklubben domare
emellan. Ska man som domare bjuda in en provtagare
så vill man ju inte att hunden ska riskera drabbas.
Även om våra hundar när vi släpper dem kan råka
ut för många olika faror som trafik och drunkning så
känns ändå ett vargangrepp speciellt. Att se sin jaktkamrat lemlästas är inget man önskar och jag tror att
det ligger mentalt betydligt djupare än om den skulle
bli överkörd i trafiken.
Ska man tro våra myndigheter så finns ju en vilja att
få en spridning av vargstammen söderut. Det skulle
innebära att allt fler jägare kan komma i kontakt med
varg.
Läget är bekymmersamt så vad jag hoppas på är en
rovdjurspolitik som begränsar vargstammens numerär rejält.
Samtidigt är vargen nu en faktor att räkna med. Att
helt undvika risken för en attack går inte när vi släpper våra taxar i marker med varg.
Jag har haft en del funderingar på hur jag kan minimera risken för ett angrepp på mina taxar. Kanske
ska jag följa drevet tätare och inte alltid vänta på egen
återgång, eller bara återgång en kortare sträcka.
Här spelar naturligtvis pejlen en viktig roll för att
klara en övervakning av hunden på bästa sätt. Jaktkamrater med på jakten som hittar bra på marken och
också kan hålla ett vakande öga på drevet och taxen,
blir även det en säkerhetsåtgärd.
Jag har också investerat i en skyddsväst, säkert räddar den inte hunden fullt ut, men kanske köper mig
tid att hinna avstyra attacken. I vissa län, bland annat
Gävleborg, utgår bidrag med 50 procent från länsstyrelsen till köpet av en väst av godkänd modell.
Ulf Granström
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Injagning av ungtaxen
Injagning av unga taxar, ett häfte av av Olle
Lundberg kan också varmt rekommenderas. Här
finns många handfasta tips att ta till sig.
Häftet finns att ladda ner från Svenska Taxklubbens hemsida under Dokument - Drevprov.
Vi har även låtit några av de senaste årens vinnare
av Drev-SM ge oss sina tips och idéer hur vi kan få
våra taxar till toppdrivande hundar.
De har lyckats varför kan inte vi?

Du har valt din taxvalp med omsorg och utifrån att
valpens föräldrar är goda jakttaxar. Det innebär att
valpen i sina gener har en inneboende jaktlust och en
rad färdigheter, som hur den driver och skallet, som
du inte kan påverka direkt. Men visst kan vi påvereka och få fram duktiga hundar om vi kan hantera
injagningen rätt.
Det har skrivits böcker om hur vi ska jaga in våra
hundar och visst är det så att vissa lyckas bättre än
andra.

Björn Fransson

SM-segrare 2019 - Gånedalens Sverker

H

är kommer lite av mina tankar kring injagning av en ung tax.
Jag är långt ifrån någon expert, men lite
så här har jag jobbat ihop med min tax.
Redan från att man hämtar sin valp så är det bra att
vänja den att komma på en signal. Det är bra att blåsa
på valpen varje gång den skall få mat. Det går otroligt
fort att lära dem detta. Det har man gott av hela tiden
sen.
Ett mycket användbart kommando att lära dem är
STANNA. Det är också väldigt användbart, jag upplever att det är mycket lättare att få dem att stanna, än
att komma in på signal under drev.
Skogsvana kan man ju börja träna direkt och även
små korta spår.
När sen valpen väl börjar driva så tycker jag det
är viktigt att helst vara ute ensam, eller i alla fall inte
några större sällskap med krav på snabba upptag osv.
Ta det lugnt och försiktigt i början och gå inte sönder söket.
Söket är ju en av de viktigaste detaljerna för bra
jakter. Försök att alltid gå mot vinden.
Blir dreven för korta kan man ha stor hjälp av pejlen. Man ser vart hunden brutit sitt drev, så då kan
man ju gå till detta området och hoppas på att hunden
fortsätter där.
Låt hunden få ha egna återgångar efter drev. Bli inte
frestad att åka och koppla upp den under drev för att
spara tid och kunna släppa om på nytt. Det kanske
man kan göra någon enstaka gång, men hunden lär
sig snabbt att den jagar tills husse eller matte kommer
och kopplar.
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Foto: Gunilla Fransson
Inkallning är en svår bit enligt mig.
Detta tror jag är en färskvara som behöver underhållas kontinuerligt. Passa på att blåsa in hunden vid
tappter eller när den jagar mot dig på korta avstånd.
Eller allra helst när du sett drevdjuret så ställer du dig
strategiskt lite bredvid drevlöpan och blåser på hunden när den kommer mot dig.
Viktigt att berömma och släppa om hunden direkt
den kommer. För förhoppningsvis är jaga det roligaste
hunden vet.
Sen till slut den viktigaste punkten är att ge hunden många timmar i skogen, annars får den nog aldrig
chansen att visa hur bra den kan bli.

Gerhard Lilliestierna

SM-segrare 2018 - Vickerågens Leva

L

ite kort om vad jag brukar göra när jag skaffar och jagar in min tax.
Viktigt att välja valp efter jaktmeriterade
föräldrar. Jag vill ha minst 48 poäng i medel från
drevprov. Väljer den valp i kullen som är mest framåt. Mentala biten mycket viktigare än utseendet.
Börjar tidigt att vänja den att komma på signal, exempelvis då den ska få mat.
Kallar bara in den då jag tror mig veta att den kommer till mig. Jag brukar också gå dressyrkurs med
mina taxar.
Tidig spårträning, från ca 10 veckors ålder. Gömma godis, dra rådjursklöv och blodspår.
Tidig skogsvana. Gå promenader med hunden lös.
Låt hunden gå före dig. Stanna och låt hunden hitta
dig, inte tvärtom.
Träna sök tidigt. Ha tålamod, sitt och låt hunden
söka. Prata alltid glatt med hunden. Stanna alltid kvar
så hunden känner sig säker på var du är. Gå aldrig upp
djuret åt hunden.
När unghunden börjar driva går jag med försiktigt
och när den slutar driva går jag på igen om det är för
korta drev.
Jag låter aldrig hunden driva mer än 30 - 40 min/
drev första hösten. Kallar in och byter såt och nytt
drev. Inkallning ska inte innebära att jakten är slut
varje gång.
Viktigt att hunden har mycket bra kondition. Under
försäsongsträningen så springer jag mycket med hunden. Simmar en del, men cyklar inte.
Jag jagar mycket med hunden innan drevprovssäsongen. Har inte bråttom att starta på drevprov. Startar bara om jag vet att hunden klarar minst två 60 min
drev. Har ingen brådska att meritera hunden före tre
års ålder.
Innan vi startade på SM 2018 hade hunden drivit
över 25 gånger under hösten. Jag ger alltid hunden
något varmt att äta och dricka mellan dreven.
Låter ofta hunden driva tills den slutar självmant på
andra eller tredje drevet för att få egen återgång. På
första drevet kallar jag in så fort det går efter 60 min.
Jag försöker jaga under olika väderförhållanden,
sol, regn, snö, varmt och kallt och olika terrängförhållanden.
Viktigt att hunden får tid till återhämtning mellan
jakterna. Jagar jag två dagar i rad får hunden vila i två
dagar före nästa jakt.

Vill genom sin
sponsring visa
sin uppskattning
för det
fantastiska
ideella arbete
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korthårsgruppen.
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Anders Persson

SM-segrare 2017 - Källstigens Lisa

J

ag vill börja med ett påstående.
Svenska taxklubbens drevprovsregler är bra!
En tax som presterar bra upprepade gånger
på drevprov är en bra drevtax. Om detta har upprepats
i flera generationer visar det även att egenskaperna
nedärvs.
Speciellt viktig är jaktlusten. En hund som bryter
innan full drevtid på avsett vilt utan uppenbar anledning är inget för mig. Mitt råd är att lägga mycket tid
på efterforskning i stamtavlor samt att det är så friska
och mentalt stabila hundar som möjligt i stamtavlorna. När man hämtat en valp med en bra stamtavla är
grunden för injagningen gjord.
Jag försöker att tillbringa mycket tid med valpen
samt att skapa goda vanor. Att tillbringa mycket tid i
skogen tillsammans ger valpen trygghet. En valp skall
jagas in ensam, dvs inte tillsammans med andra hundar eller på rådjur som är stötta och definitivt inte på
stora jakter med stöthundar och liknande.
En valp behöver tid på sig för att lära sig att söka ut,
följa löpor, reda ut spår och därefter komma tillbaka
till ägaren.
Jag har aldrig intresserat mig för att jaga hare med
mina taxar utan jagar in dem på rådjur. Vid vilken ålder unga hundar skall jagas in tar jag inte upp, då det
beror på valpens mentala ålder, hur marken ser ut, vilket vilt som finns och möjligheten att bryta ett drev så
att det inte blir för långt.
Ofta driver unghundarna allt möjligt. Jag brukar av
den anledningen fälla ett rådjur ganska tidigt för min
unghund och drevet behöver inte ha pågått så länge.
Femton minuter är fullt tillräckligt. Att visa sin uppskattning när unghunden kommer fram är viktigt så
att det skapas en positiv förstärkning och att unghunden präglas på det viltet.
När unghunden har tappter är det viktigt att den får
tid på sig att reda ut dessa självmant. Om den lämnar
tappten och kommer tillbaka ger jag den beröm för
återgången. Därefter ges den möjlighet att självmant
återgå för att lösa tappten.
Om den inte går tillbaka brukar jag smyga längs
löpan tillsammans med unghunden och därefter sätta
mig på tappten så att unghunden får möjlighet att
arbeta vidare därifrån. Till det är en modern hundpejl
ovärderlig.
Jag försöker att välja områden där unghunden jagas
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in så att den inte skall träffa på andra hundar, främmande personer, elstängsel och liknande. Jag vill inte
att någon kopplar upp eller att något skrämmer min
unghund.
En annan sak som är viktig är att aldrig lämna sin
unghund ensam i skogen. När den kommer tillbaka
efter avslutat drev eller sök skall man finnas där.
Om du har valt valp med omsorg, lyckats med injagningen av unghunden och har turen att få en hund
med mycket stor jaktlust, så kommer du att få nytta av
den grundläggande lydnadsträningen som du började
med redan när valpen var åtta veckor.
Till sist. Jag släpper aldrig någon av mina hundar
utan pejl. Det är en billig livförsäkring och rätt använd så är det ett fantastiskt hjälpmedel för att lära sig
att läsa sin hund och att följa unghundens framsteg.

Stig Larsson

SM-segrare 2010 och 2011 - Källstigens Garbo

G

runden att lyckas med en bra injagning är
att unghunden har föräldrar med stor jaktlust och sök i stamtavlan. Jag börjar jaga in
hunden vid 6 –7 månaders ålder, undviker att släppa
där det finns vildsvin. Jobbar med sök och inkallning,
försöker jaga in hunden på rådjur.
När hunden börjat driva lite korta drev, får tappt
och jag ser på min Gps att den återvänder, brukar jag
stödvissla sparsamt, berömmer hunden, ger den gärna
lite godis, söker mig tillbaka med hunden till tappten
och försöker få igång drevet igen.
Skjuter gärna för unghunden så att den präglas på
rådjur. När dreven börjar öka i tid 30 - 40 minuter jobbar jag med inkallning under drevet, försöker komma
i pass för rådjuret på 20 – 30 meter.
När hunden kommer och driver ropar jag stanna,
gör den det sätter jag mig ned och kallar in den, klappar om den och berömmer den.
Går tillbaka till drevlöpan, och släpper på igen. Lyder hunden inte på stanna, har jag kallat in på en sådan
vinkel till drevet så jag kan springa fram och ta hunden på löpan, då bannar jag den först, sedan klappar
jag om den, släpper hunden på löpan låter den jaga
vidare.
Upprepar dessa övningar, det brukar göra att jag
kan vissla in hunden på allt längre avstånd från drevlöpan. När hunden bryter drevet kanske 1 – 1.5 km
bort och jag ser på min Gps att hunden tar drevlöpan
tillbaka brukar jag stödvissla med jämna mellanrum
och berömma hunden när den kommer tillbaka och ge
den lite godis.
När unghunden börjat driva ca 1 – 1.5 timma tar jag
det lugnt med hunden första jaktsäsongen.

Presenterar stolt

Nybro Stora Hotellet
Öppnar i november
Restaurang - Logi
Konferens
Mellangatan 11 - Nybro
www.nybrostorahotellet.se

Uppfödare

Glöm inte att anmäla
dina valpköpare!
Alla nya valpköpare får gratis
medlemskap första året
i Korthårsgruppen.
Valpköpare som fått gratis
medlemskap under hösten 2020
är medlem även 2021.
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Vägen till ett drevchampionat för
SE J(D)CH Trollkraft´s Elva

E

n jakthund ska både vara bra i skogen och
fungera bra som familjehund. När min fru
och jag köpte en korthårsvalp 2010 blev det
vår elfte tax, om vi räknade med alla de taxar vi hade
upplevt sen barnsben. Följaktligen fick den lilla taxtiken namnet Elva. Vi hade tidigare haft en fin tax med
samma härstamning. Elva var undan samma tik. En
valps kynne präglas väldigt hårt av tiken. Elva fick
samma trevliga karaktärsdrag. Våra förhoppningar infriades till fullo.
Elva visade sig bli en mycket trevlig tax, lugn, stabil och visade tidigt tecken på att kunna bli en bra
jakthund. Vi hade under flera år diskuterat att det någon gång skulle vara trevligt att ta en kull efter en fin
och trevlig tax. Med Elva kände vi att detta kunde bli
verklighet. Vägen dit gick genom ett drevchampionat.
Träningen av mina jakthundar startar omedelbart
när de flyttat hem. I början handlar det mest om att ge
valpen möjlighet att knyta an och lära sig rutiner.
Redan från 10 veckors ålder brukar vi ta turer till
jaktmarken. Det är viktigt att valpen får känna av naturen och jaktterrängen, för att hunden ska bli skogsvan. Jag brukar också låta valpen följa mig i skogen
med nosen. Här handlar det om att hitta och följa spår
samt att hålla koll på mig i skogen. Efterhand kommer
inkallningsövningar och enkla släpspårträningar.
Första jaktsäsongen ägnades därför mest åt att
hänga med mig i skogen och att lära känna sin egen
nos och något enstaka kortare drev för att höra unghunden släppa skall första gången.
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Andra jaktsäsongen startade vi lite försiktigt. Älgjakten kom lite och bokstavligt i vägen. I slutet av en
älgjaktsdag släppte jag Elva, som tog upp ett fint och
buktande drev. En passkytt rapporterade en bit bort
att det kom ko med kalv i pass. Efter några minuter
tystnade drevet. Elva stod och luggade en nyskjuten
kalv. Taxen var här injagad på älg. Därefter jagade
Elva bara älg.
Operation av omprogrammering startade. Hon fick
gå i alla nyskjutna rådjurslöpor i hela grannskapet.
Taktiken bar frukt och i början av december föll äntligen det första rådjuret för henne och jag anmälde
henne till första drevprovet.
Provet började med ett bra drev som slutade i en
kohage där hon släppte. Sen fanns inte riktigt orken
till ett andra drev. Provet slutade med en 2:a. Rätt
jaktkondition saknades. Under resten av jaktsäsongen
bodde vi i princip i skogen. Både kondition och rutin
förbättrades, därmed dags för ytterligare prov i slutet
av januari på en relativt rådjursgles mark.
Tillslut hittade hon en spårlöpa. Drevet hade pågått
i ungefär en timme när hon släppte med en fin tillbakagång. Vid provtidslut meddelande domaren 61 min
drevtid och i övrigt goda poäng.
Andra jaktsäsongen slutade därmed med ett 1:apris. Lärdomen vi tog med oss var vikten av konditionsträning. Ett lyckat prov om fyra timmar kräver
en vältränad hund.
Mellan andra och tredje jaktsäsongen såg vi också
till att ha passerat en utställning. Jag förstår betydelsen av att hunden följer rasstandarden och inte har
några fel. Det senare är viktigt för aveln. Trots allt är
en jagande hund det viktigaste.
Under tredje säsongen släppte jag Elva över sextio
gånger i skogen. Det gav resultat både i rutin och i
kondition. Mot slutet av jaktsäsongen kände jag att
ett prov skulle bära i mål. I mina ögon blev det ett
skolboksexempel på ett lyckat prov. Elva kunde räkna
hem sitt andra 1:a-pris.
Jag fick möjlighet att starta henne ytterligare en
gång veckan efter och kunde få Elva färdigmeriterad
redan under denna jaktsäsong. Dagen innan provet
började hon löpa. Efter samtal med domaren kom vi
fram till att vi trots allt kunde göra ett försök eftersom
det var tidigt i löpet. Men en hormonrusig tik i skogen
var lika bra på att jaga som en maracas. Jag vill minnas att vi till och med avbröt provet i förtid. Denna

i mål. Vi kom istället hem med en bra 2:a. Vi hade
lärt oss att tävling är tävling. Det här var Elvas sjätte
drevprov.
Hon skulle klara sitt tredje första pris, men i alla
tävlingar gäller det att allt ska fungera på tävlingsdagen. En månad senare och ganska många drev i
taxbenen under samma tid var det åter dags för start
nummer sju i ordningen på en dovhjortsrik mark. Elva
hade viss vana på hjort. Hon fick igång ett bra och tätskalligt drev som buktade fint. När min klocka visade
att vi passerat en timmas drevtid blev jag uppmanad
av domaren att kalla in och koppla hunden.
Det är lättare sagt än gjort att få kontakt med en
jaktbrusig tax, men tillslut och efter viss fysisk ansträngning gick hon i kopplet bredvid mig. Det blev
ytterligare hjortdrev med fin återgång. Nu visste jag
att endast bra egenskapspoäng behövdes. När väl domaren hade sin slutgenomgång var vi i hamn. Elva
skulle förslås sitt tredje 1:a-pris. Både domare och tax
fick var sin glädjekram och hemma serverades champagne till folk samt leverpastej till hund.
De viktigaste lärdomarna för att nå fram till ett
championat var en kombination av god injagning,
konditionsträning (för både husse och tax), mycket tid
i skogen och slutligen att aldrig ge upp.
Elva är bra på att jaga, men det gällde att få det på
pränt. Nu har även hennes valpar tagit flera 1:a pris på
drev. Det tycker jag visar betydelsen av drevproven
för att hålla en hög kvalitet bland våra jakttaxar. Den
fyra och ett halvt år långa resan till ett drevchampionat var klar och Elva kan välförtjänt titulera sig SE
J(D)CH.
Text & foto: Johan Ljungné

jaktsäsong kunde trots allt summeras som en riktig
trevlig jaktsäsong och två 1:-pris fanns i korgen.
Elvas fjärde jaktsäsong blev riktigt bra men den
höll också på att bli hennes sista. De första årens träning hade satt sig ordentligt, vilket resulterade i bra
sök och bra drev. Antalet släpp under de första jaktmånaderna kändes med erfarenhet från tidigare år lite
för få för att kunna bära mot ett 1:a-pris. Mot slutet
av jaktsäsongen hade Elva jagat en hel del med en
reservhusse, eftersom jag jobbade utomlands. Konditionen kom och vi anmälde henne till prov. Det kom
aldrig ett meddelande om ett lyckat prov. Istället dök
det upp en bild på en tax invirad i filtar framför en
braskamin.
Under inledningen av provet hade drevet stoppat
mitt i våtmark. Provet genomfördes en kall januaridag. Hundförare och domare hittade pejlhalsbandet i
kanten på ett dike. När de gav upp letandet efter henne
satt Elva bredvid bilen så nedkyld att hon inte kunde
röra sig.
Troligen hade pejlvästen fastnat i något i samband
med övergång av vattensamlingen. På något mirakulöst sätt kom hon loss ur västen och lyckades ta sig till
bilen. Hon återhämtade sig som väl var, men vi lärde
oss att allt kan hända under jaktprov.
Femte säsongen i jaktskogen förberedde vi med
konditionsträning. Därför anmälde jag Elva till drevprov i slutet av oktober. Det genomfördes på trevliga
jaktmarker. Hon genomförde ett fint drev på dryg trekvart innan återgång. Efter fika och nya planer tog
Elva upp igen, men avbröt lite för tidigt för att räcka
Drevprov
2011-12-20 2:a 41p		
SVTK Skaraborg (särskilt) Thomas Almqvist
2012-01-30 1:a 45p		
SVTK Uppland (särskilt)
Göran Sjöblom
2013-01-06 1:a 49p		
SVTK Skaraborg (särskilt) Ronny Hjalmarsson
2013-01-16 0:a 9p		
SVTK Skaraborg(särskilt) Lennart Strandell
2014-01-11 3:a 40p		
SVTK Skaraborg (särskilt) Elisabeth von Ahn
2014-10-29 2:a 41p		
SVTK Skaraborg (särskilt) Robert Johansson
2014-12-16 1:a 47p		
SVTK Skaraborg (särskilt) Maria Nordström
* Sedan 2017 krävs ett första pris på ordinarie prov för drevchampionat.
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Grytjakt på grävling
Foto: johan Axelsson

N

amnet tax kommer från det tyska namnet
dachshund. Dachs betyder just grävling
och med andra ord är ”tax” en grävlingshund. Taxen är en utmärkt grythund just på grävling
för den arbetar med mod, dådkraft (förmågan att övervinna rädsla) och lugn. Skärpa är något som ofta förknippas med grythundar, men vid grävlingjakt i gryt
är det inget som hunden behöver om den har just mod
och dådkraft. Skärpa är förmågan att bli arg. Om man
blir arg på en grävling kommer den att bli arg tillbaka,
men är hunden lugn så kommer även grävlingen att
vara det.
Grävlingen är ett mycket fridfullt djur som inte alls
är förtjänt av sitt dåliga rykte att den är aggressiv och
biter till det knakar. Många gånger när jag har kommit
ner till hunden och lyft upp den så sover grävlingen.
Man får då peta till den så den vaknar och tittar upp.
Jag och några vänner blev bjudna till Sophie och
Markus på Övre Kålsäter Herrgård i Värmland för att
jaga grävling. Vi hade prickat in andra helgen i augusti och vi fick riktigt fint sommarväder. Markus som är
uppvuxen på gården kände till 30-35 gryt och en del
av dem skulle besökas under helgen.
När vi går ut på lördagsmorgonen har alla stora
förväntningar. Christofer Johansson och jag för att det
är ny mark för oss och Sophie och Markus för att det
är en ny jaktform för dem. Första grytet ligger inne i
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skogen ett 50 tal meter från en vall. Det är ett större
gryt med många hål så vi bestämmer oss för att börja
med Rut.
Grytjakt på grävling ställer stora krav på hunden
och är inget latmansgöra för jägarna. Ibland kan det
vara väldigt djupt att gräva. Vi släpper Rut vid grytet
och hon försvinner in i ett av hålen. Hon är borta en
stund, men kommer upp i ett annat hål. Hon slår ett
varv på grytet och hittar ett slag som leder ner i ett av
hålen där hon slinker ner i snabbt. Efter en stund hör

Johan, Markus & Christofer har börjat gräva.
Foto: Ida Sörensen

vi skall från Rut. Jakten blir rörlig och det flyttar runt
i grytet en bra stund. Vi hör lite skall då och då och
till slut hör vi att Ruts skall växlar upp ett par oktaver.
Vi har en grytpejl på hunden så att vi kan leta rätt på
vart hon är under marken. Vi pejlar en stund och när
vi hittat Rut ligger hon på 90 cm djup. Det hunden gör
när den kommer in i grytet är att jaga runt grävlingen
till den springer in i en blindgång och då lägger sig
hunden för och skäller på grävlingen så att den blir
kvar i blindgången. Den typen av hund kallas för förliggare och används främst till grävling.
Det är ett mycket lättgrävt gryt så det tar inte så
lång stund att gräva ner till gången där Rut och grävlingen är. När vi får hål på gången ser vi Rut som tittar
upp. Sophie får revolvern för hon har aldrig skjutit en
grävling i gryt, och sen lyfter vi upp en sprattlande
Rut ur hålet.
Efter en stund kikar en nos fram i hålet men försvinner in i gången igen. Efter ytterligare en stund
kommer nosen tillbaka och grävlingen sticker ut hela
huvudet i hålet och blir lugnt och säkert förpassad till
de sälla jaktmarkerna av Sophie. Rut släpps fram till
grävlingen som, enligt hennes tycke, behöver rus-

Hunden har lyfts upp ur hålet och grävlingen tittar
fram. Foto: Ida Sörensen.
kas om en stund. När hon är klar med det försvinner
hon på nytt ner i grytet och hela proceduren upprepas och ytterligare en grävling förpassas till de sälla
jaktmarkerna. Det kan bo många grävlingar i samma
gryt. Undertecknad har som mest skjutit 7 grävlingar
vid ett och samma gryt under en jakt.
Efter att ha kollat ett antal mindre gryt som är tomma visar Markus oss en stor grävlingborg på en halvö
ut i sjön Aspen. Det här grytet ser verkligen använt ut.
Här släpper Christofer sin Lisen vid grytet och även
hon försvinner snabbt ner i grytet och det blir upptag. Det går runt en lång stund men blir fast ståndskall
i utkanten på grytet. Vi hör att hon inte har jättebra

Vi har grävt ner till grytgången och Rut jobbar med
grävlingen. Foto: Ida Sörensen
kontakt men hon ligger still så vi gräver. Det är jättemycket rötter och när vi kommer ner till gången så
möts vi av en frustrerad Lisen som är i full färd med
att bita av rötter för att komma fram. Vi hjälper henne
med en liten såg och hon försvinner in ett par meter
och nu hör vi att det blir bra kontakt. Lisen pejlas in på
nytt och vi börjar gräva. När vi bryter hål på gången
så har Lisen just bitit av ett par rötter till och flyttar sig
in en meter till så det blir ytterligare ett hål, men den
här gången är grävlingen längst in i gången och kan
förpassas till de sälla jaktmarkerna.
Vi kollar ytterligare ett par gryt under helgen och
totalt får vi 5 grävlingar.
Det roligaste med grytjakt på grävling är att man
umgås när man jagar. Man behöver inte stå tyst i olika delar av skogen utan man jagar tillsammans och
hjälps åt med att gräva.
När man jagar grävling i gryt är det jätteviktigt att
återställa grytet så som det var innan man började
jaga. Man lagar först med pinnar i hålet som man
täcker med exempelvis granris och sen öser man igen
hålet med jorden som man har grävt upp. Då kan det
flytta in nya grävlingar i grytet.
Text: Johan Axelsson

Lagningen av hålet har påbörjats. Foto: Ida Sörensen
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Korthårsgruppens årsmöte 2020

D

en 22 augusti samlades en liten men ack så
tapper skara korthårsentusiaster i Ånnaboda
utanför Örebro.
Årsmötet hålls normalt i april, men omformades i år
till en skugga av sitt forna jag på grund av pandemin.
Länge hoppades styrelsen att det skulle gå att genomföra som planerat, men med facit i hand får man
ändå konstatera att inte ens taxfolk som är så envisa
och uthålliga rår på ett livsfarligt virus..
Mötet öppnades av ordförande Ida Sörensen och
en tyst minut hölls för medlemmar som avlidit under
året.

Mötessekreterare Anna Månsson och mötesordförande Jan Stridh avtackas. Foto: Ida Sörensen

En tapper skara trotsade pandemin och med ”säkra”
avstånd blev årsmötet möjligt. Foto: Ida Sörensen

Styrelsen kommer under 2020 att bestå av
Ordförande: Ida Sörensen
Styrelseledamöter: Kristoffer Nohrborg, kassör Anna
Månsson, sekreterare, Jan Stridh, Malin Airaksinen.
Styrelsesuppleanter: Johan Ljungné, Anders Persson.
Under övriga frågor diskuterades hälsa och defekter
på tax. Mötet avslutades och en gemensam lunch med
jakt- och taxprat fick avrunda dagen.
Protokollet i sin helhet finns att läsa på hemsidan,
http://www.kortharsgruppen.org/
Anna Månsson

Årsmöteshelgen 23-25 april 2021
Med anledning av det märkliga året 2020 så har styrelsen beslutat att slå på stort vad gäller årsmöteshelgen 2021.
Jakthundsdomare Eva Jönsson kommer och dömer
vår inofficiella utställning
Föreläsningen som brukar ligga efter årsmötet har
utökats till en hel föreläsningsdag söndagen 25/4.

Förutom Dirk Scheid som berättar om de tyska
provformerna för tax så har vi även veterinär Gustaf
Svensson som kommer att föreläsa om tillväxtrubbningen Pes Varus.
Dagen avslutas med en föreläsning av Linda Laikre
om genetik för hunduppfödare.
Väl mött 2021!

Preliminärt program:
Fredag 23/4:
• Grillkväll
Lördag 24/4:
• Hanhundsvisning
• Inofficiell utställning . Domare: Eva Jönsson
• Årsmöte
• Middag med prisutdelning

Söndag 25/4: Preliminärt föreläsningsprogram:
• Dirk Scheid, tysk bosatt i Norge med kunskap om
tyska provformer för tax.
• Gustaf Svensson, veterinär och specialist i kirurgi
och ortopedi på Blå Stjärnans Djursjukhus ”Tillväxt
rubbningen Pes Varus
• Linda Laikre , professor i populationsgenetik vid
Stockholms universitet, ”Genetik för hunduppfödare”
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Valpundersökning
30 år går fort

N

är föreningen Korthårsgruppen startades
1990 så var en av de första sakerna man
tog itu med en Valpundersökning. Klubben
skickade ut en enkät till samtliga som haft valpkullar, där minst en förälder var korthårig normalstor tax,
under åren 1987, 1988, 1989 och 1990.
Klubben fick svar från 85% av de aktuella uppfödarna vilket gav 356 kullar med totalt 1586 födda valpar, 28 kullar var hårlagskorsade (samtliga med strävhår normal) och därmed var det 328 kullar med 1454
valpar som hade ”rena” korthårslinjer.
Dessa 1454 valpar utgjorde ett underlag för defektberäkning av korthårig tax av normal storlek.
Resultaten visade t.ex att 6,0% av hanvalparna
var kryptorchida, 2,3% av valparna hade navelbråck,
2,4% hade felställningar på ben och tassar och en hel
del annat.
Genetiker Lennart Swenson var djupt delaktig i
undersökningen och dess resultat. Två saker oroade
honom.
Det ena att 14,4% av förlossningarna skedde genom kejsarsnitt. Det andra att 6,0% av valparna var
kryptorchida för även om det inte syns på tikarna så
bär de anlaget vidare.
Info om, samt resultat av Valpundersökningen finns
i Taxen 3/92 som måhända är svår att finna, men finns
även i 1992 års Korthårstaxen som finns att läsa på
Korthårsgruppens hemsida, http://www.kortharsgruppen.org/.
Sen dess har vi avlat många Korthårstaxar men vi
har egentligen idag ingen kunskap om hur det står till
med hälsoläget i rasen rent statistiskt. Därför föreslog
undertecknad under våren för styrelsen att klubben
i samband med 30-årsjubiléet för föreningen skulle
göra om Valpundersökningen.
Styrelsen nappade på tanken och vi satte samman
en arbetsgrupp bestående av medlemmar från avelsgrupp, styrelse och valberedning som under sommaren har börjat fila på en ny enkät att skicka ut till alla
som fött upp taxvalpar med minst en korthårig förälder under åren 2017- 2020.
Tidslinjen är sådan att ni medlemmar får information nu i Höstlövet och får sedan se den färdiga enkäten på årsmötet våren 2021. Efteråt skickas den ut då
vi inväntar att 2020 års valpar ska nå en ålder där det
är värt att besvara alla frågor.

Foto: Ida Sörensen
Enkäten kommer ha samma frågor som för 30 år
sedan för att kunna jämföra rakt av det statistiska underlaget, men sen bygger vi på med lite fler frågor t.ex
om ”Pes Varus” och andra aktuella problem för rasen.
Enkäten kommer att skickas med snigelpost innehållande ett förfrankerat svarskuvert, så att det ska gå
att hålla helt anonymt och ingen ska behöva hålla defekter borta från undersökningen.
Detta tycker jag och de andra förtroendevalda i föreningen är viktigt. Inte bara för att se hur hälsoläget
är i rasen jämfört med för 30 år sen utan även inför
framtiden.
Med tillgång till ny information om läget kan vi
sätta mål för förbättringar och arkivera detta jämförelsematerial för framtidens korthårsuppfödare när de
tycker det är dags att åter se över rasens hälsostatus.
Jag hoppas verkligen ni uppfödare känner som jag
att detta är viktigt för rasens framtid och dess förmåga
att fortsätta vara en frisk ras. Jag hoppas även att ni
känner att ni vill besvara enkäten när den kommer.
Redan nu kan ni ju ta kontakt med era valpköpare
de aktuella åren för att höra hur det är med valparna.
Är du valpköpare och läser detta, tag kontakt med
din uppfödare och berätta om din valp. Både positiva
och mindre positiva saker är intressanta och värdefulla för rasen.
För Korthårsgruppen
Hubert Niklas Karlsson
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Pes Varus – ett tillväxtfel att vara observant på
Taxen är en långlivad och frisk hund. Om det
vittnar inte minst försäkringsbolaget Agrias omfattande statistik. Den här artikeln handlar om det
ganska ovanliga tillväxtfelet Pes Varus och syftar
till att öka medvetandet om detta bland taxägare
och inte minst uppfödare.
Det är viktigt att man inte avlar på en hund som
själv har Pes Varus.
Taxar kan drabbas av ett tillväxtfel i bakbenen som
kallas Pes Varus – eller ”bågformade bakben” som
mera beskriver hur tillväxtfelet ser ut.
Det är på tibia, skenbenet mellan knä och has, där
en störning i tillväxtzonerna orsakar en krökning av
skenbenet.
Tillväxtfelet syns först när hunden är från ca 5
månader gammal. Det kan drabba ett av bakbenen
eller båda. Graden av Pes Varus varierar från lindrig
där hunden inte har någon påverkan på sitt dagliga
liv, till svår där hunden har hälta, smärta och svårigheter att gå. Svåra fall kan också påverka knäskålen
(patella).
Tillväxtfelet kan opereras, men man ska ta med i
beaktning att operationen är ganska avancerad och rehabiliteringen är väldigt omfattande för hunden. Operationen är också kostsam.
Prognosen vid operation anses god, chanserna att
hunden kommer att kunna leva ett normalt liv är stora.
Pes Varus är genetiskt, och kan alltså inte förvärvas
av hundens mat, motion, skada eller annat. Nedärvningen tyder på så kallad autosomalt recessiv nedärvning, som betyder att hunden måste ärva genen för Pes
Varus av båda föräldrarna för att själv få sjukdomen.
Föräldrarna behöver inte vara drabbade själva, utan
kan vara bärare av den defekta, recessiva genen. Nedärvningen är dock inte fastslagen av forskare.
Den som är intresserad av att veta mer om hur
man tror att Pes Varus nedärvs, kan söka på YouTube
på ”recessiva autosomala sjukdomar” och Magnus
Ehinger (gymnasielektor i kemi och biologi vid gymnasieskolan Spyken i Lund).
Anlagsbärare för tillväxtfelet finns hos alla taxvarianter och hårlag i hela världen. Det finns indikationer
på att runt 1% av taxarna blir drabbade, förutsatt att
båda föräldrarna ej själva har tillväxtfelet.
Om en hund som själv har Pes Varus paras med en
hund som är anlagsbärare för Pes Varus, så kommer
50% av avkomman att drabbas av tillväxtfelet.
Om en hund som själv har Pes Varus paras med en
hund som inte bär anlaget, så kommer ingen av av-

16

Bilden visar en tax med svår Pes Varus på båda
bakbenen. Fotograf: Anna Gabrán
kommorna att drabbas men alla avkommor blir anlagsbärare för tillväxtfelet.
Därför är det mycket viktigt att hundar som själva
har Pes Varus inte ska användas i avel.
Pes Varus kan vara svårt att se, speciellt på hundar
som drabbats i lindrig grad. För de som vill se hur det
ganska karaktäristiska rörelsemönstret hos en hund
med Pes Varus ser ut, så kan jag tipsa om facebookgruppen Pes Varus där privatpersoner lägger ut bilder
och filmer på drabbade hundar från hela världen.
En hund med Pes Varus kan från sidan se väldigt
välvinklad ut, vilket kan vara en fälla. För det otränade ögat så kan en hund med Pes Varus se ”lite hjulbent” ut bakifrån. En hund kan givetvis vara hjulbent på vanligt vis, men Pes Varus är något annat,
där hasen och skenbenet liksom ”faller ut” i en båge.
Man kan inte begära att en utställningsdomare som
ser hunden under några få sekunder kan se om hunden
har Pes Varus eller ej. Om man misstänker att hunden
har Pes Varus, om hunden ”rör sig lustigt” eller ser instabil ut i ena eller båda bakbenen så bör en veterinär
som är ortopedspecialist undersöka hunden och ställa
diagnos.
Den taxvariant som jag är mest involverad i, jagande korthårig normalstor tax, hade våren och sommaren
2019 ett brutalt uppvaknande kring Pes Varus. Det visade sig att flera uppfödare, även rutinerade uppfödare, hade parat sina tikar med en hanhund som senare

visade sig själv ha tillväxtfelet Pes Varus, och som har
nedärvt tillväxtfelet till 50% av sina avkommor. Hanen är idag tagen ur avel på grund av detta.
I och med detta så fick vi också kännedom om andra
fall av Pes Varus, där föräldrarna själva inte har varit
drabbade. Men eftersom avkomman blivit drabbad så
antas det att båda föräldrarna har varit anlagsbärare.
Jag har diskuterat tillväxtfelet Pes Varus med en
rad erfarna uppfödare, även uppfödare av andra taxvarianter än min egen. Den samlade bilden är att Pes
Varus ”poppar upp” ibland, sannolikt när två anlagsbärare paras med varandra.
Några av uppfödarna som jag har pratat med har
känslan av att förekomsten av tillväxtfelet ökar, vilket
gör det mera angeläget att vara observant på.
Det man måste se upp med är att inte para på en
hund som själv har tillväxtfelet, eftersom man då sprider det vidare antingen i form av drabbade hundar eller nya anlagsbärare.
En frisk hund som lämnat avkomma med Pes Varus
behöver inte tas ur avel, men det är en god idé att inte
para samma kombination igen eftersom båda hundarna har visat sig vara anlagsbärare. För att förstå förloppet bättre så rekommenderar jag Magnus Ehingers
YouTube-film som jag hänvisar till ovan.

Om du vill komma i kontakt med mig angående Pes
Varus så är du välkommen att göra det på, idasorensen@live.se, eller telefon: 070-301 47 49.
Jag är absolut ingen expert på området och ej heller
veterinärkunnig. Jag har bara samlat information om
detta och diskuterat tillväxtfelet med kunniga personer. Kanske kan jag svara på enklare frågor eller hänvisa dig vidare till någon som vet mer.
Text: Ida Sörensen
(i original skriven för tidningen Taxen)
Källor:
1)
Artikeln Breeder Education Part of Effort to
Raise Awareness About Pes Varus publicerad av Purina Pro Club, samt även i Dachshund Club of America’s nyhetsbrev, under rubriken Health & Welfare, av
Charlotte Borghardt
2)
Artikeln My Experience with Pes Varus av
Patricia Nance, även publicerad i Dachshund Club of
America’s nyhetsbrev, under rubriken Health & Welfare, av Charlotte Borghardt
3)
Artikeln Dachshunds and Pes Varus av Animal Referral Hospital i Brisbane, Australien.

Titta på hur de här två unga tikarna håller sitt högra bakben. Den långhåriga tiken till
vänster har Pes Varus. Fotograf & fotokollage: Tia Lenkkeri
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Korthårshornet
Priset skänktes av Svenska Taxklubben till
Korthårsgruppen vid 25- års jubileet 2015
Berättigade att tävla om priset är korthårstax vars ägare är medlem i Korthårsgruppen. Priset är till för att
främja den bästa allroundtaxen.
Hunden ska ha uppnått följande resultat på minst
två av nedanstående aktiviteter under året:
• Utställning: Lägst Very Good
• Drevprov: Lägst 2:a pris
• Grytprov: Lägst 2:a pris på anlagsprov
• Viltspårprov: Lägst 2:a pris
Priset tillfaller den tax som erhållit den högst sammanräknade poängsumman, alla prov och utställningar räknas med den högsta poängen för varje aktivitet.
Tax som tagit pris i samtliga aktiviteter erhåller
dessutom en bonuspoäng.

Utförligare statuter för priset finns på Korthårsgruppens hemsida.
Priset delas ut årligen av Korthårsgruppens styrelse
och ska härvid tilldelas den person som den 31 december näst föregående år var ägare till den vinnande
taxen.
Anmälan ska vara Korthårsgruppens sekreterare
tillhanda senast den 31 januari.
Tidigare pristagare
2019 Kjerragården’s SG Olivia NO34043/15
ägare Niklas Karlsson; Strömstad
2018 Rekyl’s Unna SE39574/2015
ägare Ida Sörensen, Linköping
2017 Jaktgillet’s Axe S40265/2005
ägare Henric Linge, Värends Nöbbele
2016 Smen’s Rut SE21351/2012		
ägare Johan Axelsson, Linköping

NORDJDCH SEVCH Kokopellis Felice
Vinnare av korthårshornet 2020

Far: NSEJDCH NVCH NJHCH Revbergets Balder
Mor: NSEJDCH Kolmilans Juni
Uppfödare: Raymond Bråten. Båstad Norge
Ägare: Torbjörn Norrlund. Östersund Sverige
2013 Hämtade vi Felice hos Raymond i månadsskiftet maj/juni. En Resa på ca 150 mil tur och retur.
Det skulle visa sig att det var det bästa vi har gjort
när det gäller att välja valp. Redan första hösten, Felice var då 6-8 mån visade Felice att hon var något utöver det vanliga.
På våren 2014 började vi starta Felice på viltspår.
Även där visade hon mycket bra anlag för att bli en
bra eftersökshund.
Hon fick så bra meriter att hon även var med på
Viltspår-SM 2015. Där blev hon 11:a med 1.a pris.
Så närmade vi oss slutet av augusti början september
2014 (träning ). Äntligen dags att använda Felice till
det taxen är framavlad till, i första hand att bli en duktig jakthund. Började släppa henne redan i september,
gäller ju att hundarna är i topptrim 1 oktober.
Startade sedan Felice 4 gånger i oktober på drevprov med 50, 45, 51, 49 som poäng och med 1:a pris
på alla fyra proven.
Felice blev både SEJDCH och SEVCH under 2014
innan 1,5 års ålder.
Första måndagen i November 2015 närmar sig med
start på Drev-SM, eftersom meriterna från 2014 räckte till deltagande i SM.
Efter ett mycket bra genomfört drevprov av Felice
på SM visade det sig att det räckte till seger. Felice har
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också deltagit i SM 2016 och 2017. Med lite sämre
resultat.
På hösten 2016 bar det av till Norge för drevprov.
Det gick bra 50 poäng och 1:a pris. En vecka senare
for vi till Åland. Det resulterade också i ett 1:a pris
med 85 poäng. Felice var därmed också NordJDCH
Naturligtvis tänkte vi, måste bara prova grytprov.
Hade ingen aning om hur Felice skulle fungera så vi
for till Rengsjö på en träningskväll för att se hur det
verkade. Hon visade att hon hade anlag för även grytarbete. Två veckor senare var det prov i Rengsjö som
resulterade i grytanlagsprov KV1.
Felice startade på tre aktiviteter under 2019 Drevprov, utställning och grytanlag vilket räckte till att erövra Vandringspriset ”Korthårshornet”
Not: Eftersom Felice fick bedömningen Exellent
och blev Bim på utställningen i Timrå kan man konstatera att det var utställningen som fällde avgörandet
till Felice fördel, för att erövra vandringspriset.
Sammanfattning. En helt otroligt duktig tik
Text & foto: Torbjörn och Siv Hopsasas kennel

Pelles vandringspris
Pelles vandringspris delas ut årligen till uppfödare av
korthåriga jakttaxar som arbetar för att bredda avelsbasen och som meriterar sina taxar i första hand på
drev- och eller grytprov.
Pristagaren utses av Korthårsgruppens styrelse.
Priset instiftades 2014 till minne av Per-Oskar Wedmark, som var en av Korthårsgruppens förgrundsfigurer och var väldigt aktiv inom föreningen bland annat
genom medlemsvård och att arrangera hanhundsvisningarna.
Pelles vandringspris är en tavla målad av My
Björnsdotter Hansson och föreställer Per-Oskars tax
Källstigen’s Jinko.

Tidigare pristagare
2019 Ubsola kennel,
Ingvar Larsson
2018 Sävsjöns kennel,
Gunnar Lindholm
2017 Gånedalens kennel,
Dan Nilsson
2016 Askmadens kennel,
Tommy & Marie Jacobsen
2015 Torbax kennel
Ingvar Sahlberg

Rågläntan’s kennel

innehavare av Pelles vandringspris
år 2020
”-Är ni helt från vettet” utbrister Åke när undertecknad ringer och meddelar att Korthårsgruppens
styrelse utsett Rågläntan’s kennel som pristagare.
Vad Åke inte vet är att undertecknad som ringt tidigare och frågat om han skulle komma till den stora
årliga sammankomsten såklart rekognoserade för att
det skulle bli en överraskning i samband med årsmötet i Ånnaboda.
Tyvärr kom det en Coronapandemi i vägen och priset överlämnades i samband med att Jonas Thuvesson
hade ett ärende till tidigare pristagare och agerade kurir på sin väg hem till Nybro.
Åke låter meddela att han är överraskad och stolt
över priset som han håller väldigt högt.
Första taxen köptes 1990 och Rågläntan’s kennel bildades 1993. Grundare och innehavare är Åke
Svensson, Alvesta och sedan 2013 är svärsonen Ronnie Samuelsson delägare.
Idag äger Åke 2 taxtikar varav en bor hemma. Ronnie på Gotland har ”-tre, fyra stycken”, säger Åke.
Första taxen som köptes var Hakagården’s Bojan
och enligt taxdata är det 124 registrerade valpar från
kull A till och med Z, och då finns det alltså fler som
ännu inte hunnit in på taxdata, eftersom Åke nämner
att en valp döpts till Åsa-Nisse i sista kullen.
SEU(D)CH, NO UCH, NOJ(D)CH, SEJ(D)CH
Rågläntan’s Hälge håller Åke som sin främsta uppfödning
”-Han var suverän, jagade allt mellan himmel och
jord. Det var bara frågan om vad han hittade först. En

gång fick han en 0:a på drevprov eftersom han drev en
häst, men enligt mig skulle han haft en 1:a då han drev
den ända hem till stallet”.
Rågläntan’s Hälge har 55 avkommor och vad alla
kanske inte vet är att han är taxen i Korthårsgruppens
emblem.
Åke har alltid jagat både över och under jord med
sina taxar och säger ”-skärpa är en jäkligt viktig egenskap hos en bra jakttax”
Han vill ha sina taxar rörliga vid grytjakt så att de
inte blir sönderbitna och beklagar att det är så svårt att
få till grytprov nuförtiden.
Åke är en engagerad taxmänniska även nu vid 70
års ålder. Som väl förtrogen i viltspårs-, drev- och
grytverksamhet vet han vad han pratar om när undertecknad till sist frågar vad som skiljer korthåriga jakttaxar från 1993 gentemot taxar anno 2020.
”- Dom är jämnare nu jaktligt sett. Bättre överlag”.
Text : Anna Månsson, foto Johan Thuvesson
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Returadress: Ida Sörensen
Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping
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Stöd Korthårsgruppen – köp våra artiklar

Fr.v. Sommarkeps orange 150:- Sommarkeps grön 150:- Vinterkeps med fleecefoder 150:-

Buff 80:Broderat tygmärke 50:-

Liten dekal 15:-

Stor dekal 30:-

I samtliga priser ingår frakt

Så här fungerar det

Sänd ett mail med namn och adress 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
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