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Kallelse till årsmöte
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7-8 april 2018

ÅRSGRUP
TH

på Ånnaboda Storstenshöjden, Örebro

OBS! All betalning sker på plats till Storstenshöjden, Ånnaboda
Anmälan senast 21 mars till Kristoffer Nohrborg, 070-6569370
eller e-post: kristoffer.nohrborg@asplundsbygg.se

Välkomna!
2

Lördag 7 april 2018 kl 10.00, på Ånnaboda Storstenshöjden, Örebro
vid Korthårsgruppens årsmöte
Domare : Elisabeth Rhodin
Klasser: Valp 4 – 9 mån, Unghund 9 – 15 mån, Vuxen från 15 mån, Veteran från 8 år

Anmälan & info : Maria Johansson, 070-6352105, gm.johansson1958@gmail.com
Avgift : 100 kr, betalas på plats.  
Anmälan senast : 25 mars på Taxklubbens blankett

VÄLKOMMEN !

Glöm inte att!

Blankett för nya valpköpare,
fritt medlemskap första året:

Alla valpköpare får gratis medlemskap
första året i Korthårsgruppen.

ÅRSGRU
TH

Namn på uppfödare
Kennelnamn
Storlek på kullen

Därför vill vi att alla uppfödare ska anmäla sina valpköpare 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.

Valpköpare:

Adress:

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
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Priser:
Logi och frukost 1 natt: 		
500 kr/person
Logi och frukost 2 nätter:
1000 kr/person
Lunch					 100 kronor
Middag (subventionerad)
  100 kronor

för KORTHÅRIG NORMALTAX från 4 mån
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Fredag 6
Från 18 Grillkväll i paviljongen nere vid sjön, (var och en tar med sitt eget)
Grillar finns på plats.
Lördag 7
8-9		 Frukost
9-10		
Hanhundsvisning
10-13
Inofficiell utställning för korthårig normalstor tax
13-14
Lunch
14-16
Årsmöte
16		 Kaffe
16.30
Föredrag:
		Eva von Celsing, När behövs veterinärvård?
		Avelsgruppen: Idag - framtiden
19.30
Middag med utdelning av priser och utmärkelser
Söndag 8
8-9		 Frukost

INOFFICIELL UTSTÄLLNING

ÅRSGRUP
TH

Program

EN • KOR
PP

ÅRSGRU
TH

Tel:
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orthårsgruppen – det handlar om avel och
om nätverket. När korthårsgruppen bildades för över 25 år sedan så var ambitionen:
att stärka och främja avel och nätverk kring den
jagande korthåriga taxen. Den ambitionen står sig
än idag.
Korthårsgruppen är en samlingspunkt för avelsinstrument så som hanhundslistan, parningslistan, avelsgruppen och det täta samarbetet med Svenska Taxklubbens avelsråd för korthårig tax.
Men Korthårsgruppen är också ett nätverk av likasinnade, där man kan dela med sig av framgång och
motgång, frågor och råd.
Ett nätverk som består av personer som känner varandra och har en relation till varandra, blir mer öppet
och tolerant. Där vågar man inte bara dela med sig av
framgång, utan också av motgång och kanske hälsoproblem. Att dela med sig av defekter och hälsoproblem är en viktig del av avelsarbetet för att komma
framåt med taxens hälsa.
Vi vill ju ha vår jakthund och familjemedlem frisk
och hel i många år.
Bildandet och framgången för Korthårsgruppen har
från vissa håll inte setts på med blida ögon. Jag vill
härmed förtydliga (om någon trodde annat): Korthårsgruppen är på inget vis en motvikt till Svenska
Taxklubben.
Vi arbetar med fokus på korthårig normaltax för att
förverkliga SvTK’s målsättningar enligt stadgarna: att
främja en sund och användbar jakthund, med hjälp av
SvTK’s verktyg såsom prov och utställningar och rekommendationerna i Rasspecifik Avelsstrategi för tax.
Avel handlar mycket om avelsutvärdering, och
avelsutvärdering är rasspecifika jaktprov och även
utställning. För att delta i denna avelsutvärdering så
måste man vara medlem i rasklubben, alltså Svenska
Taxklubben.
Vi hoppas naturligtvis att du vill vara medlem även
i fortsättningen inte bara i Svenska Taxklubben, utan
även i Korthårsgruppen. För att främja arbetet för en
jaktligt, mentalt, hälsomässigt och exteriört förstklassig korthårstax!
Korthårsgruppen har haft ett möte med huvudstyrelsen för Svenska Taxklubben, för att undersöka hur
vi kan samarbeta i framtiden kring den jagande korthåriga taxen. Vi ser väldigt positivt på det mötet, och
hoppas så klart att vi ska hitta samarbetsformer som
gynnar oss båda och kanske även övriga varianter av
tax.  
Korthårsgruppens parningslista över genomförda
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Ordförande har ordet
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”En för alla, alla för en! Sävsjöns tre musketörer i
form av S. Uma, S. Ussi och mamma Gånedalens
Pixie. Foto: Anna Månsson
och tilltänkta parningar på jagande korthårstaxar, har
blivit en succé.
Listans syfte är att förse blivande valpköpare med
förslag och alternativ på sin kommande jaktkamrat.
Och att se till att tikägarna hittar jagande valpköpare.
Helt enkelt att para ihop rätt valp med rätt valpköpare.
Fortfarande är efterfrågan på jagande korthårstax
betydligt mycket större än tillgången. Jag skulle därför vilja uppmana er som har en jaktmeriterad tik att
ta valpar på tiken.
Hjälp med val av hanhund och säkert support i
många andra frågor kan du få av Korthårsgruppens
avelsgrupp, eller någon i styrelsen.
Det är vad vi är till för, att främja avel på jagande
korthårstaxar och nätverket för gemenskap och kunskap.
Ida Sörensen
Utdrag ur Svenska Taxklubbens stadgar,
§1 Mål
• Främja och väcka intresse för avel av såväl fysiskt som mentalt sunda, jaktligt och exteriört
förstklassiga taxar.
• Bevara och utveckla taxarnas specifika egenskaper och verka för utveckling av jaktligt och praktiskt bruk och dressyr av denna ras.
• Informera och sprida kunskap om taxens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

Redaktörens
ruta

E

tt år går fort och det är nu min tionde Korthårstaxen, sedan jag tog över. Som du ser
finns mycket intressant läsning.
Korthårsgruppen bildades för att slå vakt om och
om möjligt förbättra de jaktliga egenskaperna hos den
korthåriga normaltaxen.
De gamle i gården minns säkert vad som fanns och
ser vad vi har idag. Allt pekar på att vi lyckats i våra
intentioner.
Själv blev jag också efter två strävhårstikar ägare
till en korthårstik, med allt vad det innebär i sorg och
glädje.
Tiken, Torbax Diva, ”Gry” har genom åren haft alla
de hyss som hör rasen till. Däremot genomsnäll och
tur i oturen aldrig haft någon förstörelselusta.
Snällheten har hon fått visa varje sommar där hon
under en till två veckor är allas favorit på en vikingagård där jag jobbar. Ungarna trängs kring henne och
hon bara trivs.
Så har det varit allt sedan hon var liten och nu har
hon de senaste två åren fått konkurrens av sin valp,
Jaktgläntans Caya, som också gillar att bli ompysslad.
Vissa dagar är det över 100 barn som besöker gården, så när kvällen kommer är det två mentalt uttröttade hundar som somnar ovaggade.
De är båda verkligt goda förebilder för den korthåriga taxen och gör bra reklam för rasen utanför jakttid.
För även om vi jagar många dagar med våra hundar
så är de ändå först och främst familjehundar, där den
mentala biten är så oerhört viktig.

I

dag har Korthårsgruppen knappt 600 medlemmar. Medlemmar som brinner för att vår jagande korthårstax ska behålla sina jaktliga egenskaper och om möjligt förbättra dem.
I skrivande stund har facebookgruppen ”Korthårsgruppen” nära 1200 medlemmar. Alltså i stort dubbelt
så många. Visst borde alla som inte betalar sin medlemsavgift till föreningen tänka om.
Det är främst genom medlemskap i föreningen
Korthårsgruppen som Du bidrar till en utveckling.
Din medlemsavgift gör skillnad för även om det
mesta av arbetet i föreningen sker på ideell basis så
drar verksamheten kostnader.
Gör slag i saken och betala in din avgift.
Värva också en medlem - fler medlemmar stärker
vårt arbete.
Ulf Granström

Inför årsmötet
Dagordning och verksamhetsberättelse kan hämtas på hemsidan
http://www.kortharsgruppen.org/
Ekonomisk rapport kan beställas av kassör
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Omslagsbild: Källstigens Lisa
Foto: Anders Persson
Ansvarig utgivare: Ida Sörensen
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Korthår i topp igen

Tredje gången gillt för Källstigens Lisa

En strålande glad Anders Persson med sin guldtik,
Källstigens Lisa.
rev-SM 2017 var tredje tillfället som korthårstiken Källstigens Lisa deltog på mästerskapet i drev. Första gången Lisa deltog
2015, arrangerades SM av Västsvenska taxklubben
på fina marker utanför Vårgårda med Tånga Hed som
provcentrum. Lisa gjorde en bra insats med två fulla
drev och tilldelades 51Ep. Det räckte till en fin tredjeplacering i den hårda konkurrensen.
Lisa kvalificerade sig även till Drev-SM 2016 där
Östergötlands taxklubb stod för arrangemanget tillsammans med Örebros TK. Lisa visade återigen sin
höga nivå. Lisa sökte oavbrutet i 55 minuter innan
upptaget kom. Vid provdagens slut kunde två fina
drev summeras. När resultaten presenterades visade
det sig att Lisas prestation räckte till en hedrande andraplats med 52 Ep och D-Cert.
När deltagarna till Drev-SM 2017 presenterades
visade det sig att Lisa återigen kvalificerat sig som
representant för Gävleborgs taxklubb.
Nu väntade en hektisk sommar med inkallningsträning och tidig försäsongsträning. Den sexåriga korthårstikens styrka har alltid varit skallet, hennes fenomenala drevsäkerhet och jaktlust. Akilleshälen har

D
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varit inkallningen, så under sommarhalvåret tränades
inkallning, vardagslydnad och kondition.
När hösten kom jagade vi som vanligt med skillnaden att jag vid upprepade tillfällen kopplade upp Lisa,
blåste i pipan och gav henne en bit leverpastej innan
hon släpptes och fick driva vidare.
Lisa har startat på 10 drevprov med en medelpoäng på 51 Ep. Utöver det har hon startat på ett prov i
Finland med 90 Ep+HP samt på Småhunds-SM med
103 poäng så förhoppningarna var goda inför starten
2017.
Kronobergs taxklubb stod som arrangör för mästerskapet 2017 och provcentrum var ASA Herrgård utanför Växjö. Alla domare, funktionärer och hundägare
samlades på söndag eftermiddag första helgen i november. Dagen började med kaffe och smörgås innan
fotografering av hundar och regelgenomgång tog vid.
Därefter lottades domare och provrutor. Kvällen avslutades med middag där man fick tillfälle att planera
provdagen med domarna.
På mästerskapet är det alltid två domare på varje
hund för att bedömningen skall bli så bra som möjligt
samt att domarna skall ha en kollega att diskutera de
olika momenten med. Det är även ett bra tillfälle att
kalibrera domarnas regeltolkningar och synsätt från
olika delar av landet.
Klockan 08:00 måndagen 6 november släpptes de
deltagande hundarna på sina tilldelade provrutor. Efter några sökrundor tog Lisa upp och drev för fullt. Vi
var på fina marker som domaren Kennet Svensson var
väl bekant med. På Kennets inrådan placerade vi oss
vid en liten körväg med fri sikt åt alla håll. Stor vikt
lades på att inte stöta drevdjuret innan full drevtid har
uppnåtts.
Om det inträffar och djuret går på långskjuts och
drar med sig hunden är dagen förstörd. De marginalerna finns inte en mästerskapsdag.
Vi stod bra placerad och drevet gick i fina bukter
med god hörbarhet. Efter ca 30 minuter närmade sig
drevet och vi observerade en liten bock som sakta närmade sig. Bocken stannade på ca 7 meter och vinklade
sedan 90 grader och gick sakta in i den glesa skogen
igen. Lisa låg tätt efter och drev för fullt. Exakt där
bocken vinklat blev hon knäppt tyst gjorde en halv
ring och drev för fullt igen.
Det är sådana stunder som gör både hundägaren och
domaren glad. Då kan man verkligen bedöma drevsä-

Medaljörerna fr.v. tvåan Claes Strömberg med Snöbäckens Kings´s Lynn, segraren Anders Persson med
Källstigens Lisa och trean Staffan Ingelman med Snöbäckens Kitty.
kerheten och hundens ärlighet i skallgivningen. När
vi uppnått full drevtid placerade vi oss strategiskt i en
hyggeskant och inväntade drevet som sakta tonade in.
Precis som Kennet förutspått kom rådjuret trippande
över hygget med Lisa tätt efter.
Jag blev beordrad koppling och vi fick se tikens reaktion när jag blåste i pipan. Hon klippte av drevet
omedelbart trots den goda kontakten med drevdjuret
och jag jublade inombords. Jag visste att det var en
prestation som skulle bli svår att slå för konkurrenterna.
Vi gjorde en förflyttning och släppte Lisa på nytt.
Efter några sökrundor kom det efterlängtade upptaget. Jag såg på domarna Jörgen Lindqvist och Kennet
Svensson att de hade svårt att hålla tillbaka sina leenden, och jag kände likadant. Lisa gjorde även nu ett
mycket fint drev som gick till full tid och provet avslutades. Under provdagen lämnade domarna löpande
SMS rapporter till provledningen så att intresserade
kunde följa de olika ekipagen på nätet.
Lokaltidningen Smålandsposten gjorde ett reportage om arrangemanget och anslöt i slutet av provdagen
vilket resulterade i ett fint reportage med fina bilder
från skogen och en bra genomgång från de båda domarna hur ett prov går till och hur hundarna arbetar.
Vid återsamling på ASA Herrgård kom det många

frågor. Alla visste att det gått riktigt bra för Lisa i början av provdagen. Efter att tiden gick så hade domarna
blivit sparsamma med SMS rapporteringen om Lisas
framfart för att behålla spänningen till prisutdelningen. Efter sopplunch och domarnas kollegium var det
prisutdelning för mästerskapet i drev 2017.
Resultatlistan presenterades i omvänd ordning. När
det endast återstod tre ekipage kallades dessa fram.
Därefter presenterades den tax som placerade sig på
tredje plats och därefter den tax som placerade sig
som tvåa.
Segrande stod till slut fenomenala korthårstiken
Källstigens Lisa. Som ett minne förärades Lisa med
en specialgjord glastallrik, en handgjord SM-kniv,
blommor och andra skänkta priser. Det som är mest
värt är äran av att vara i detta fantastiska sällskap av
taxägare vilket man blir påmind om varje dag när man
tittar på SM-bucklan.
All heder åt uppfödaren Stig Larsson som med
sin lilla uppfödning av korthårstaxar under namnet
Källstigens lyckats placera dem som vinnare inte mindre än tre gånger de senaste sju åren. Värt att nämnas
är även det fantastiska att tre kullsystrar från Källstigens L-kull deltagit på Drev-SM, samt att mamma,
Källstigens Garbo, vunnit vid två tillfällen.
Text: Anders Persson. Foto: Majsan Friskvall
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Uppföljning av RAS, Korthårig Normaltax 2017
Antal registreringar 2017
Under 2017 registrerades 267 korthårstaxar av standardstorlek (KN). Av dessa var 19 importer. Övriga 248
var valpar fördelade på 45 kullar.
Registreringsutveckling de senaste 5 åren
Antal reg/år
2013
Tikar (varav importer)
88 (4)
Hanar (varav importer) 88 (5)
Totalt
		
176 (9)

2014
141(6)
131 (1)
272 (7)

2015
140 (9)
127 (7)
267 (16)

2016
111 (10)
102 (5)
213 (15)

2017
138 (14)
129 (5)
267(19)

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 reg KN, har utförts enligt nedan:
KD/KN, LK/KN, LD/KN, KD/LN, KN/SN och SN/SN vid ett tillfälle vardera
Inavelsökning, inavelsgrad ( IK )
I Svenska Taxklubbens RAS rekommenderas att en kombination inte ska ha en inavelsökning (IK) över 2,5
%. Målet till 2017 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 2017? Snittet på de 37 kullarna är 0.89 %. Högst är 2.9 %. 10 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 2017 användes 26 olika hanar och 37 tikar. En hanhund har parat fyra olika tikar under
2017 och tre hanar har parat tre olika tikar under 2017. Tre hanhundar var under 3 år då valpkullen föddes, den
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yngsta endast 23 månader. Av de 37 tikarna hade fyra inte uppnått åldern 3 år vid valpning. Den yngsta var 24
mån vid valpning. Således följer de allra flesta rekommendationerna i RAS gällande debutålder.
Vid  en  jämförelse  mellan  jakttaxar och taxar  som inte har drev- eller  grytmerit  när  det  gäller debutålder ser man följande: Av de tre hanhundar som varit under 3 år vid valpkullens födelse har alla tre en jaktmerit. Av de fyra tikarna som varit under 3 år vid valpning har en jaktmerit, de övriga tre 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 26 hanhundar som gått i avel 2017 var 16 ögonlysta UA, 10 ej ögonundersökta, varav en, ej undersökt hane, parat 3 tikar under 2017.
Av de 37 tikarna var 19 ögonlysta UA, 3 med anmärkning(distichiasis). 15 tikar var ej ögonundersökta.
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 halsoch 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 27 november 2017 har 52 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” kan även handla om tikars inflytande
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.
Vi noterade att en tik som haft sin fjärde kull 2017 haft 25 valpar. Av de hanar som använts i avel 2017 har
fem passerat rekommenderat maxantal avkommor nämligen 25, 25, 26, 28 och 33 valpar. Vi konstaterar att det
inte handlar om några stora avvikelser från rekommenderat maxantal.
Rekommenderat maxantal avkommor är baserat på antal registrerade valpar de senaste fem åren. En hanes
(och i förekommande fall tiks) maximalt tillåtna antal valpar ska var högst 10 % av den genomsnittliga nyregistreringen/år de senaste fem åren.
Rekommenderat maxantal valpar efter hane KN
2012 2013 2014 2015 2016 2017
29
26
25 24
24
24
Meriter
Glädjande för året 2017 är att många KN tilldelats SE championat. Förra året, 2016, erhöll 13 hundar
svenskt drevchampionat, under 2017 ökade antalet till 34. Det är glädjande att konstatera att många meriterar
sina korthårstaxar vilket är viktigt i rasens fortsatta avelsarbete.
Underlag är det som är registrerats hos SKK tom 2017-12-31.
Fördelningen av CH har varit följande:
Drev
Gryt Viltspår
Utställning
34
1
36		
31			
Även på andra håll har våra KN haft framgångar. Vid SM i drev var 6 av 11 uttagna KN. Bästa placering för
KN blev SM-vinst.
Vi hade KN som representerade vid Nordiska Mästerskapen i drev, Gränskampen och Småhunds-SM med
bra placeringar.
Maria Johansson och Eva von Celsing
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Hanar använda i aveln

Hanar för framtiden

Ett utdrag från SKKs statistikprogram . http://hundar.skk.se/avelsdata/ här kan man hitta en hel del matnyttigt
om vår ras, korthår normal.
I tabellen kan man utläsa vilka hanar som använts under året och hur många valpar de fått bidraga med totalt.
Vid pennan Tommy Jacobsen

Hundens andel av rasen							
								2017		2017		2017		2017 2017		Totalt Totalt
Regnr
Namn
Ras-variant OBS!% Antal kullar% Antal valparAntal kullar Antal valpar Kull-snittAntal kullarAntal valpar
S33492/2007 Ubsola Knatte		K/N		0,3		0,5		1		7		7
1
7
S34742/2008 Hjärpens Emil
K/N
0,9
0,4
3
5
1,7
6
23
S56764/2008 Ludvig-Ludde		K/N		0,3		0,4		1		6		6
4
26
S51389/2009 Peppersaint’s Stampe
K/N
0,3
0,4
1
6
6
1
6
SE58857/2010 Valle				K/N		0,3		0,5		1		7		7
SE61825/2010 Vesterhaug Elvis		K/N		0,3		0,5		1		7		7
SE63669/2010 Torbax Kim			K/N		0,3		0,2		1		3		3
SE63810/2010 Odensbergas Jason
K/N
0,3
0,6
1
9
9
SE67011/2010 Lillsjöskogens Born To Run K/N
0,3
0,4
1
6
6
SE35534/2011 Kolmilans Lamborghini L-SonK/N		0,3		0,5		1		7		7
N16175/02
Revbergets Fant I
K/N
0,3
0,1
1
2
2
SE30052/2012 Västergårdens Aron		K/N		0,3		0,3		1		4		4
SE31591/2012 Gånedalens Sverker		K/N		1,2		1,8		4		25		6,3
SE35593/2012 Kilsbäckens Nemo		K/N		0,6		1		2		14		7
SE35597/2012 Kilsbäckens Noppe		K/N		0,9		1,4		3		20		6,7
SE41556/2012 Dammforsens Ymer		K/N		0,3		0,1		1		2		2
SE61654/2012 Vesleöksna’s Brasse		K/N		0,3		0,6		1		8		8
SE28544/2013 Källstigens Jinko
K/N
0,3
0,4
1
5
5
SE43760/2013 Robby Vom Hof Härter
K/N
0,6
0,4
2
6
3
SE29246/2014 Mossekes Zlatan
K/N
0,3
0,3
1
4
4
SE38214/2014 Mostodalens Totte
K/N
0,3
0,3
1
4
4
SE41758/2014 Jägarhöjdens Viktor
K/N
0,3
0,2
1
3
3
SE44796/2014 Libodarnas Midas
K/N
0,3
0,6
1
8
8
SE47208/2014 Korven			K/N		0,3		0,4		1		5		5
SE32915/2015 Kiwi Iz Strani Grez		K/N		0,9		1,4		3		20		6,7
SE41080/2015 Ai Lorenzo Marselio KompanijaK/N
0,3
0,5
1
7
7
NO37189/13 Kokopellis Fox
K/N
0,3
0,4
1
6
6
NO35910/12 Kjaerragården’s M K Sigge K/N
0,3
0,3
1
4
4
NO30025/14 Morkheias Kasper
K/N
0,3
0,4
1
6
6
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1
4
4
3
4
3
1
1
4
5
3
2
4
3
3
1
1
1
1
2
4
2
1
1
1

7
28
21
18
21
21
2
4
25
28
20
5
23
16
12
4
4
3
8
9
25
10
6
4
6

2017 registrerades det totalt 265 KN valpar varav 19 var importer. Det är en
liten ökning. KN hade 2017 en inavelsgradsökning i medel på 1,0% med för
andra året i rad en kullstorlek i medel på 5,3 valpar. Så stora kullar i medel har
vi aldrig haft på KN. Det är en direkt orsak av den låga inavelsgradsökningen.
Det går även igen på de hanar som erhåller DCH. Som lite info kan nämnas att
Korthårig dvärg registrerades det 190 st.
I tabellen nedan. Ett antal hanar som erhållit meriter på drev för drevchampionat födda 2007-01-01 eller senare och ej blivit använda i avel ännu. Ett par
är ännu lite unga och några kan falla av andra anledningar. Trots allt kan några
vara fullt värdiga att få vara med och bidraga med sina gener. Det behöver vår
ras. Kan även nämnas att det totalt presenterats 67 hanar födda efter 20070101.
För mer statistik och annan info, följ korthårsgruppens hemsida.
www.kortharsgruppen.org
Vid pennan Tommy Jacobsen
			
SKK_RegNr
S37056/2007
S27801/2008
S38628/2008
S44850/2009
SE63668/2010
SE14307/2012
SE32949/2010
SE41021/2010
SE31592/2012
SE35592/2012
SE28545/2013
SE38264/2013
S27799/2008
SE63667/2010
SE19739/2013
S45881/2008
SE52560/2010
SE26392/2010
SE31508/2011
SE10443/2013
SE18731/2013
SE28546/2013
SE25266/2013
SE32361/2014
SE50522/2014
SE47206/2014
SE42972/2014
SE58857/2010
SE49962/2012
SE50050/2015
SE47469/2015

Namn
Född datum
Tyftfjällets Pysen
07-04-25
Kolmilans Ingo
08-03-04
Landagårdens Chivas 08-04-19
Kolmilans Jalmar
09-06-02
Torbax Maximiliam 10-09-25
Jagtmax’s At Jackpot 11-12-19
Trollkraft’s Elvis
10-04-15
Ubsola Nitro		
10-05-18
Gånedalens Svene
12-04-12
Kilsbäckens Nelson 12-05-07
Källstigens Jaxon
13-04-04
Lyckobergets Star
13-05-23
Kolmilans Ike		
08-03-04
Torbax Douglas
10-09-25
Rasker
13-03-03
Assar			08-06-11
Bjurskallets Dexter 10-07-17
Bobby
10-04-07
Jägarhöjdens Bonzo 11-04-16
Askmaden’s Filip
12-12-08
Mossekes Alvar
13-03-01
Källstigens Japp
13-04-04
Åbrogårdens Lincoln 13-03-19
Källstigens Nixon
14-04-29
Dammforsens Zako 14-08-21
Midingstorps Halo 14-07-12
Wiebos Tor		
14-06-07
Valle			10-06-15
Wiebos Leif		
12-07-18
Smen’s Klas		
15-08-17
Torbax Nisse		
15-07-28
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Anteckningar
Täckhund 2009
Täckhund 2012
Täckhund 2014
Täckhund 2014
Täckhund 2014
Täckhund 2014
Täckhund 2015
Täckhund 2015
Täckhund 2015
Täckhund 2015
Täckhund 2015
Täckhund 2015
Täckhund 2016
Täckhund 2016
Täckhund 2016
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2017
Täckhund 2018
Täckhund 2018
Täckhund 2018
Täckhund 2018

Hanhundslistan 2018
Fram till 2018-01-31
Hanar som under säsongen 2017-18 tagit sitt tredje
förstapris på drev. 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.

Wiebos Leif SE49962/2012 svart m tan 2012-07-18
,e.  J Su(d)ch Sj(d)ch Se U(d)ch Se J(d)ch Sävsjöns
Rambo   S15721/2005 ,u.   J Se J(d)ch Frostvallens
Vilma S23269/2009
Äg: Filip Fischer, Hosabyvägen 15, 29471 Sölvesborg
Tel: 073-389 5542

Smen’s Klas SE50050/2015 H svart m tan 2015-0817 ,e.  J Se J(d)ch Vesleöksna’s Brasse  SE61654/2012
,u.  S Vch Sj(d)ch Se Vch Se J(d,Gs)ch J Jww-11 Fi
J(d)ch Vimurs Bianca S47017/2007
Äg: Martin Åhman, Mälby 149, 73362 Västerfärnebo
Tel: 0224-70057, 070-320 2496

Libodarnas Midas SE44796/2014 svart m tan 201406-24 ,e.  J Se J(d)ch Hjärpens Emil  S34742/2008 ,u.  
J Ubsola Mega S32855/2009
Äg: Sven Svensson, Bredgården Berget 2,
46493 Mellerud
Tel: 070-362 0715

Torbax Nisse SE47469/2015 H svart m tan 201507-28 ,e.  J Se J(d)ch Se U(d)ch Dammforsens Ymer  
SE41556/2012 ,u.  Se Vch J Se J(d)ch Torbax Molly
SE63664/2010
Äg: Ingvar Sahlberg, Torbacka 133, 74045 Tärnsjö
Tel: 070-3080099, 0292-42026

Ramsjöns Browning SE32766/2014 H viltfargad
2014-04-13
e.   Bosse   SE12873/2012 ,u.   J Tjärskogens Frida
S36716/2009
Äg: Jonas Nilsson,  Skålarp 106, 52395 Älmestad
Tel: 070-223 4283, 0321-82055

Sven-E SE55291/2015 svart m tan 2015-10-01
e.  J Se J(d)ch Dammforsens Simon  SE41557/2012
,u.  J Se J(d)ch Ubsola Nea SE41022/2010
Äg: Sture Lindqvist,  Apelvägen 14, 33017 Rydaholm
Tel: 0472-20746, 070 925 5020

Hälluddens Bark SE23126/2015 H svart m tan 201503- 25 e. Se J(d)ch Smens Agust SE40082/2010 ,u. J
Se J(d)ch Fi J(d)ch Källstigens Lisa SE23759/2011
Äg: Peter Evstrand, Ås Skogslund, 67392 Charlottenberg
Tel: 070 543 9362

Tänkvärda ord – ärlighet och öppenhet varar längst!
Citat från Dr Malcom Willis, en av världens ledande experter på hundgenetik på The
Kennel Club, England:

Valle SE58857/2010 svart m tan 2010-06-15 ,e.   J
Sj(d)ch Se J(d)ch Hökabogården Otto  S22366/2003
,u.  Kapellbackens Virva S59358/2006
Äg: Dennis Good, Vimmelstorp Hulugård, 33393
Skeppshult
Tel: 070-898 9069, 0371-34038

Mossekes Zlatan SE29246/2014 svart m tan 2014-0408 ,e.  J Se J(d)ch Rågläntans Sappo  SE57308/2010
,u.  J Se J(d)ch Råtax Bibbi Bus S30522/2009
Äg: Tomas Edström, Hemstigen 7, 55338 Jönköping
Tel: 070-305 631
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Slutligen, alla uppfödare kommer att producera defekter om de avlar länge nog. De som säger att de
inte producerar defekter har antingen slutat avla, avlar nästan inte alls eller är sparsamma med sanningen. Det ligger inget brott i att producera en defekt. Brottet, om något, ligger i vad du gör med en
defekt. Om du begraver den snabbt och håller tyst om den, och jag gör det samma med min, då kommer vi förr eller senare att använda varandras hundar i avel och betala priset för att vi inte har varit
ärliga med varandra och den ras vi förmodligen säger att vi älskar.

Fritt översatt av Ida Sörensen
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Säsongens provjakter
Waterlovers Idefix

Tankar till årsmötet
Korthårsgruppens ändamål är att i samarbete
med Svenska Taxklubben, arbeta för att främja en
sund avel av mentalt, exteriört och jaktligt förstklassiga korthårstaxar. Korthårsgruppen är fristående
till Svenska Taxklubben.
Det är Korthårsgruppens ändamålsförklaring.
Första delen, att samarbeta med Svenska Taxklubben, är något som jobbas på i skrivande stund. Det
är tillsatt en kommitté med två representanter från
båda föreningarna som ska hitta den samarbetsformen
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en spännande import

F

N

är vi skulle ha provjakt av intressanta hanar
på västkusten satte vädrets makter stopp
för oss med skarpt före och hård vind. Vi
hittade inte något nytt datum som passade så det såg
ut att inte bli något alls. Det retade mig lite och därför
fixade jag en egen provjakt av en hane som kan vara
bra att bredda aveln med.
Han heter Waterlovers Idefix SE27365/2010 väger
ca 8kg och är röd. Innan jakten när jag pratar med
Mats som är ägaren och Daniel som jagar mycket med
Idde som han kallas så berättar de att skallet och drevsäkerheten är hans starka sidor. Han bryter inte före 2
timmar någon gång och han används lite till grytjakt
på räv.
Jag jagar i Kolmården och här är det riktigt kuperat.
Det är januari och vi har fått 15 cm snö så föret är
rejält tungt för 8 kilo tax. Han börjar med ett par korta
sökturer i lite lagom tempo. Första 15 minuterna är
han faktiskt inte mer än 50-60 meter ut på sökturerna,
men det är inte så underligt för han nästa simmar i snö
ibland. Men efter 15 minuter lägger han i en annan
växel och då går turerna ut till 100 meter. Efter 30
minuter får han slag och sen tar han upp.
Mats och jag hör jakten bra fast att vi har upplega
på träden. Jakten drar iväg lite efter en stund och buktar fram och tillbaka över gränsen för att till slut bara
bukta på grannarnas mark. Det är ju där det alltid buktar som bäst flinar Mats. Jag säger till Mats att jag vet
vart det brukar komma tillbaka in på vår mark och vi
skyndar oss dit. Väl framme på det berget så hör vi att
jakten kommer närmare. Mats tittar på mig och frågar

Xanthus Vom Hof Härter

om vi ska skjuta om det kommer till oss? Klart vi ska,
han har ju jagat över två timmar. Men djuret kommer
aldrig upp till oss det drar iväg och vi följer efter längs
gränsen. När det går över en grusväg och in på vår
mark bestämmer vi oss för att kalla in honom. Han
ligger då en bra stund efter det hör man tydligt så han
bryter lätt och kommer till oss.
Idde nyanserar riktigt fint under drevet och har ett
mycket bra skall. Mats har aldrig tänkt tanken på att
Idde ska bli någon provhund och därför har han inte
lagt någon större vikt vid att han ska ha ett bra sök eller tränat för prov.
Idde är smått och gått en riktig jakthund som inte
går av för hackor. Jag kan mycket väl tänka mig att
para med den här hunden inom en snar framtid och
hoppas att fler kan tänka sig det. I skrivande stund
vet jag att Idde och Mats varit på prov idag och är föreslagna ett 1:a pris på 47-48 poäng. När jag pratade
med Mats så sa han att nästa höst ska vi starta så han
blir champion.
Text och foto: Johan Axelsson

örst vid andra försöket så lyckades vi överlista vädrets makter och genomföra provjakten med Xanthus, SE47159/2015.
En import från Tyskland, snart tre år gammal. Xanthus väger tolv kilo, en rejäl hanhund, som inte är tung
utan lite högställd, smidig och stark i svår terräng, något han fick visa under provdagen.
När vi gick ut fanns några cm snö på öppna ytor
och i stort snörent i den tätare skogen. Lite vasst och
frasigt före, utan att ändå riskera hundens tassar.
Vi släpper i en gallrad tallskog med mindre lavtäckta bergknallar. Efter en lite trevande sökstart börjar
Xanthus visa sina färdigheter och försvinner ut drygt
ett par hundra meter. Sedan dröjer det en stund innan
vi hör de första väckskallen drygt 300 meter ifrån oss.
Men det är bara enstaka väckskall och efter några
väckskall är rådjuret på benen. Ett ensamt rå avspårades senare.
Drevet går i stora bukter framför oss och drevet
klingar vackert. Skallet är kraftigt, men känns som att
hunden kan förbättra skallet ytterligare när han mognar. Nyanseringen är god och som ägaren tidigare påpekat är Xanthus lite sparsam i sin skallgivning, men
fullständigt ärlig.
Han får en besvärlig tappt, på drygt 5 minuter, i ett
blött kärr med tät sly och hög skvattram, som löses
efter ett par rejäla ringningar. Här är våra pejlar ett utmärkt hjälpmedel för att få en rättvis bild av hundens
arbete. Bara något enstaka skall kunde vi höra under
hela tappttiden.
Sedan drar drevet igång igen och är vid ett par tillfällen på väg emot oss utan att vi kan se drevdjuret.

igen. Men det rör inte oss i avelsgruppen så mycket,
utan det är andra delen i stycket som är intressant för
oss. Att främja en sund avel av mentalt, exteriört och
jaktligt förstklassiga Korthårstaxar.
I år har vi haft otur med vädret och därför har vi inte
fått till så många provjakter av hanar som kan vara
intressanta för att bredda avelsbasen.
Korthårsguppen är ett varumärke som vi tycker ska
stå för kvalité. Vi ska jobba för att ta korthåren framåt
i så väl hälsa och jakt.
Till oss vänder sig människor som söker jakthund
och då måste parningarna på vår lista hålla en viss
kvalité annars tappar vårt varumärke värde. Vi har ne-

kat en parning plats på listan där tiken har konstaterad
katarakt BP som är ärftlig ögon sjukdom.
Att ha med den typen av valpar på listan är inte kvalité i vårt tycke. När vi fick in en förfrågan om att ha
med en parning där hanens mor fått diskbråck blev det
diskussion. Tikägaren hade ingen aning om att så var
fallet och det slutade med att den parningen hamnade
på vår lista. Det tycker inte vi är att erbjuda kvalité.
På listan för hanhundar har vi en hane vars far har
fått diskbråck och mor har ärftlig katarakt BP. Det är
inte kvalité.
Man kan tycka att det är bra att vi visar upp duktiga
hundar som tagit jaktchampionat under året även om

Xanthus med husse Kimmo Airaksinen
Innan hunden kallas in har han hunnit driva 95 minuter.
Nytt släpp, men där lyckades hunden inte få upp
djur utan provjakten avbröts.
Noteras kan att provjakten samtidigt fick bli ett
jaktprov, då Xanthus var anmäld till drevprov sedan
tidigare, men vädret satt stopp för start.
Det var, Xanthus första drevprov och jag kommer
att föreslå ett förstapris, om än på en relativt låg poäng.
Xanthus är en spännande import med tillräcklig
drevkapacitet för att användas i aveln. Han är ärlig,
men något sparsam i sin skallgivning med bra nyansering. Kanske kan det passa till en tik som är det omvända, väl skallvillig.
Text och foto: Ulf Granström
det inte är något bra alternativ vid avel. Men alla är
inte så bevandrade i avel och linjer att man förstår vad
man parar med. Då blir det lätt som för den person vi
berättade om tidigare i texten, man parar med en hanhund som tydligt bär anlag för diskbråck.
Vi tycker nog att den här frågan bör diskuteras vid
årsmötet i Ånnaboda. Vad tycker ni medlemmar, ska
vi i avelsgruppen jobba med transparens och se till
att den här typen av hundar inte kommer in på våra
listor, eller ska helt enkelt var och en stå för den bedömningen?
Johan Axelsson, Niklas Hubert Karlsson,
Pontus Häggblom
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Landkrabbor på minkjakt

D

et är en kall och tidig morgon i Bohuslän,
närmare bestämt Orust. Christofer Johansson som är född och uppvuxen på ön hämtar upp mig hos en kompis när det fortfarande är mörk.
Vi anländer till Stockens hamn precis när det ljusnar
och där möter Christofers kompis Pontus upp oss med
båten. Han och Christofer är vana minkjägare.
Jag har med mig min nya vapendragare Rekyls
Sally den här dagen. Hon är bara 7 månader och ska
vara med som praktikant. Hon ska få springa lite lös
på kobbar och skär och lära sig av de rutinerade hundarna.
Christofers två tikar har gjort det här förut och vet
exakt vad som är på gång. De hoppar i båten direkt
när vi börjar lasta i grejerna. Sally ser skeptisk ut och
undrar varför alla jaktgrejer ska ligga i ett plastbadkar
med motor som står i vattnet. Men hon finner sig till
rätta i Christofers knä när vi lägger ut.
När vi kommer i land på första holmen så sticker
Christofers taxar Wilja och Lisen iväg direkt. Sally
hänger på dom stora brudarna för att se vad som är
på gång. Ön dammsugs av taxarna men ingen mink
hittas.
Den proceduren upprepas på tre kobbar till utan
napp och då börjar Christofer misströsta. Det var bättre förr när man kunde skjuta 5-6 minkar på en dag.
Jag försöker tänka positivt säger att det är väl bra att
vi inte hittar någon mink, då har ni skött viltvården.
Men den kommentaren blir bemött av 4 arga ögon
från Christofer och Pontus.
På den femte ön, som är lite större, fikar vi lite och
sen släpper vi på nytt iväg taxarna. När vi kommit runt
halva ön ser vi på Lisen att här har det varit en mink
sista dygnet. Hon inleder ett långt spårarbete och dom
andra taxarna hänger på i hälarna på henne. Rätt vad
det är börjar Lisen greja nere vid vattenbrynet under
några stenar och vi rör oss mot henne. Hon skäller inte
men är väldigt intresserad. Sally som inte ens har sett
en mink på vykort ser också väldigt intresserad ut fast
15 meter från vattnet vid en enbuske som breder ut sig
på marken.
Rätt vad det är vrålar Sally som är under busken
och alla som står vid vattnet och undrar om Lisen fått
rätt på minken titta upp och undrar vad hon håller på
med. Hon kommer ut från busken en sekund och ögonen är stora som tefat på henne.
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Bohuslän är fantastiskt

OBS!

Korthårsgruppen har
valt att inte publicera medlemslistan som vi tidigare
haft i tidningen.
Är Du intresserad av en
medlemslista ta kontakt
med Ida Sörensen, som
sköter medlemsregistret.
Mejladress:
idasorensen@live.se
Glöm inte att meddela din
adressändring till Ida Sörensen

I år får Du inget inbetalningskort
Då kommer Wilja farande som skjuten ur en kanon och dyker in under busken. Sally far in efter och
det blir ett herrans liv. Minken kraxar och då kommer
Lisen farandes. Det blir tumultartat under enbusken,
men vi får ut alla hundar och en stor minkhane som
snabbt och effektivt förpassats till de sälla jaktmarkerna.
Vi avslutar dagen på en större ö med lite rådjursjakt. Jag själv ser rådjuret 3 gånger på 50 minuter i
den öppna terrängen, men kommer inte till skott. När
vi är på väg tillbaka till hamnen summerar jag dagen
med att Bohuslän är fantastiskt.  
Text & foto: Johan Axelsson

Det gör vår hantering
enklare och billigare.
Enklast betalar Du din
medlemsavgift direkt till vårt
bankgiro. 5376-9014 eller
Swish: 123 156 19 50
Glöm inte ange namn
och adress!
Medlemsavgift 200 kr
Familjemedlem 75 kr
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Dogworks
Hundkurs med Peter Ekeström,
Träna hundar på hundars vis;
Bromsen, följsamheten, inkallningen
Lördag-söndag 28-29 april 2018
Plats: Kjells Vapen, Götene, Skaraborg
Förra årets kurs med Peter var väldigt uppskattad och hade både lokala deltagare (Småland)
och långväga deltagare från Norge och från Hälsingland. Därför håller vi en kurs i år igen för
Korthårsgruppens medlemmar (övriga i mån av plats) i Skaraborg!
Peter har en lång och gedigen erfarenhet av hundar i allmänhet och jakthundar i synnerhet.
Målet med kursen är att få hunden ännu mer följsam och lyssnande.
För att nå dit måste du vara tydlig och begriplig för hunden. Det gör du bäst genom att utnyttja och använda hundens eget språk, signalerna. Då kan du enklare få hundens uppmärksamhet, och en fungerande följsamhet bygger alltid på att vinna hundens uppmärksamhet.
Alla kursens praktiska övningar är individbaserade. Alla hundar är individer, precis som alla
förare. Dessutom har alla ekipage olika förkunskaper. Men hundarnas och förarnas ålder, kön,
ras och erfarenheter spelar ingen roll. Allt handlar om individen.
Nybörjare och erfarna hundar och hundförare är välkomna!
Pris: 1800:-/ekipage (max 20 st)
För- och eftermiddagsfika båda dagarna ingår.
Boende: Uppställning av husvagn på plats kan ordnas till ett begränsat antal. Annars rekommenderas Kollängens vandrarhem som ligger ca 6 km från Kjells vapen.
För mer info: www.kollangen.se även Falkängens vandrarhem i Hällekis erbjuder boende dit
är det ca 16 km. För mer info: www.falkangen.se
Anmälan till: Ida Sörensen, 070-301 47 49, idasorensen@live.se
Program:
Lördag 28 april:
10.00 Samling, fika och föreläsning, 150 bilder om hundens språk, signalerna och om det logiska sättet att kommunicera med hundar.
12:00 Lunch
13:00 Praktiska övningar, fika när vi blir hungriga
19:00 Grillkväll, Korthårsgruppen håller med grillar, ta med det du vill äta!
Söndag 29 april:
9:00 Samling, praktiska övningar
10:30 Fika
12:00 Lunch
13:00 Praktiska övningar
15:00 Fika och avrundning på helgen
Se mer av Peter & Dogworks på facebook: https://www.facebook.com/peterdogworks/
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Framgångar i Norge
för korthåren
Drevprøver
Det har vært totalt 68 prøvestarter for dachshund
korthåret i 2017.
20 starter på bevegelig prøve og 48 på ordinære
drevprøver. Totalt har 41 individer startet på prøve.
Premieringsprosenten er på 78%. 64% av startene resulterer i 1.premie, og 7% av disse oppnår D-cer
To hunder har i løpet av 207/18 sesongen oppnådd
sin tredje 1.premie, og er å finne på hannhundlisten
2018.
Totalt sett har det vært arrangert 16 ordinære drevprøver i 2017.
Korthår har blitt kåret til prøvevinner på fem av de:
Vest-Agder DHK (vinter) - Nord.Fin J(D)CH
NVCH Källstigens Mysa, Bjørn Tore Egeland 1. rå
D-cert 54 ep.
Aust-Agder DHK – NJ(D)CH Kokopellis Gyda,
Trond Liestøl. 1. rå D-cert 52 ep.
Follo Østfold DHK – Nord.Fin J(D)CH NVCH
Källstigens Mysa, Bjørn Tore Egeland 1. rå 50 ep.
Telemark DHK – NJ(D)CH Kokopellis Gyda, Trond
Liestøl. 1. rå 51 ep.
Vest-Agder DHK - NJ(D)CH Kokopellis Gyda,
Trond Liestøl. 1. rå 50 ep.
NM-Drev
Det norske drevmesterskapet ble arrangert 10.november av Oppland DHK.
Det var tre korthår og ni strihår som deltok
Det var flotte prøveterreng, og alle de 12 deltagerene
fikk vilt på bena. Det ble tre strihår på topp, og alle
fikk 1.pr rå D-cert med 53 ep. Jevnt i toppen altså.
De korthårede som deltok oppnådde alle sammen 1.
pr: 4. plass, NordJ (D)CH NVCH Kjærragårdens SG
Tina, , 1.rå 51 ep. 5. plass, NJ(D)CH Kokopellis Fox,
Jon Austein, 1. rå 49 ep og 7. plass, Nord.Fin J(D)CH
NVCH Källstigens Mysa, Bjørn Tore Egeland 1. rå
47 ep.
Nye jaktchampioner i Norge 2017:
Nordiske jaktchampioner, drev:
NO34044/15 Kjærragårdens S.G Tina
NO 39811/15 Trulte
NO40846/11 Bjørnjeger’s Dixi
SE36471/2012 Källstigens Mysa
Nordisk jaktchampionat, hi (gryt):
NO39431/10 Vesleøksna’s She Is In It to Win It, Annette M. Barreng.

Kokopellis Gyda, foto Bjørn Tore Egeland
Norske jaktchampioner drev:
NO34044/15 Kjærragården’s S.g.tina
NO36795/15 Kokopellis Gyda
NO39811/15 Trulte
NO40424/13 Aspelund’s Ronja
NO42217/13 Pondus
NO44890/13 Vesleøksna’s Jordy
NO48111/13 Bjar Tas Lillan AF Longsjøn
SE35536/2011 Kolmilans Lennart
SE41245/2013 Kokopellis Felice
Avls- og oppdretterpriser fra Norske Dachshundklubbers Forbund:
Jaktavlspris i Gull:
13931/00 N.SE.J(D)CH SE.J(G)CH NUCH N.SE.
VCH Revbergets Baler, Bjørn Tore Egeland.
Jaktavlspris i sølv:
SE44852/2009 N.SE.J(D)CH Kolmilans Juni, Raymond Bråten
Raymond Bråten

OBS!

Om Du inte redan betalat din
medlemsavgift för 2018
gör det snarast.
Medlemsavgift 200 kr,
Familjemedlem 75 kr.
Det kostar föreningen mycket
pengar om vi behöver skicka
ut en påminnelse.
Betala på:
bankgiro. 5376-9014 eller
Swish: 123 156 19 50
Glöm inte ange namn och adress!
Du valpköpare som fått gratis
medlemskap under hösten 2017
är medlem även 2018.
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Returadress: Ida Sörensen
Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping
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POSTTIDNING B

Stöd Korthårsgruppen – köp våra artiklar

Fr.v. Vinterkeps med fleecefoder 140:- Sommarkeps orange 110:- Sommarkeps grön 110:-

Liten dekal 15:-

Broderat tygmärke 50:-

Stor dekal 30:-

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
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