Verksamhetsberättelse Korthårsgruppen 2017
Styrelse för Korthårsgruppen 2017:
Ordförande: Ida Sörensen (till 2018)
Vice ordförande: Jonas Hållen (till 2018)
Sekreterare: Anna Månsson (till 2019)
Kassör: Malin Airaksinen (till 2019)
Ledamot: Kristoffer Nohrborg (till 2018)
Suppleanter: Svante Birath (till 2019) & Kimmo Airaksinen (till 2018)
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem telefonmöten och två fysiska möten.
Övriga förtroendevalda för 2017:
Valberedning: Tommy Jacobsen (sammankallande), Niklas Karlsson och Maria Johansson.
Avelsgrupp/Valphänvisare: Maria Johansson (sammankallande), Johan Axelsson, Åke
Svensson, Niklas Karlsson, Tommy Jacobsen, Torbjörn Norrlund, Raymond Bråten (Norge),
Pontus Häggblom (Finland)
Redaktionsgrupp: Ida Sörensen (sammankallande), Ulf Granström, Johan Brusell
(webmaster), Svante Birath
Medlemsgrupp: Ida Sörensen, Anders Persson, Raymond Bråten
Revision: Lars Ericsson (sammankallande), Urban Öberg
Revisorssuppleanter: Alf Olsson, Björn Johansson
Korthårsgruppens kontaktpersoner i Norge: Raymond Bråten, Björn Tore Egeland
Korthårsgruppens kontaktperson i Finland: Camilla Tuovinen
Årsmötet:
Årsmöteshelgen hölls 24-26 mars 2017, på Ånnaboda Storstenshöjden, Örebro.
På lördagens inofficiella utställning för korthårig normalstor tax deltog 31 hundar. Domare
för dagen var Carl-Gunnar Stafberg. Bäst i rasen blev Askmadens Isabell och BIM blev Robby
vom Hof Härter.
Själva årsmötet för Korthårsgruppen hölls efter lunch 25:e mars. Ordförande för årsmötet
var Ulf Granström. Sekreterare på årsmötet var Anna Månsson. På mötet deltog 34
medlemmar.
Efter årsmötet höll Johan Sonesson, tysk jaktterrierklubb, en inspirerande föreläsning om
avelsstrategier för tysk jaktterrier.
Veterinär Eva von Celsing höll en mycket uppskattad föreläsning om fallgropar, defekter och
skador som kan drabba uppfödare och hundar.
Till nya hedersmedlemmar utsågs Ulf Granström och Tommy Jacobsen.
Under lördagskvällens årsmötesmiddag delades två vandringspriser ut.
Pelles vandringspris till korthårsuppfödare delades ut till Dan Nilsson, Gånedalens kennel,
som tyvärr inte var på plats för att ta emot priset.
Vandringspriset Korthårshornet till bästa allroundtax under 2016 tilldelades Jaktgillets Axe
med ägare Henric Linge, Värends Nöbbele.
Söndag 26 mars hölls hanhundsvisning där vi fick se många intressanta hanar och höra deras
ägare berätta lite om dom.
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Tidningen Korthårstaxen:
Korthårstaxen utkom våren 2017 i god tid inför årsmötet. Tidningen var fylld med intressant
information, avelsdata och reportage om korthårstaxarnas bravader.
Hanhundslistan:
Hanhundslistan för 2017 fanns publicerad i tidningen Korthårstaxen, samt i en mera
uppdaterad form på www.kortharsgruppen.org
Hemsidan/facebook:
Korthårsgruppens hemsida www.kortharsguppen.org hålls uppdaterad med relevant
information och avelsinformation. Även Norge och Finland har numera varsin flik på
hemsidan. Hemsidan ska fungera som officiell kanal ut samt för historiken i dokument,
hanhundslistor osv.
Korthårsgruppen har också en grupp på facebook som fungerar väl.
Medlemmar:
Medlemsantalet för Korthårsgruppen har under 2017 ökat. Vid vårt tidningsutskick uppgick
vi till 598 medlemmar.
Avelsgruppen:
Avelsgruppen har jobbat aktivt med att observera intressanta hanar och med att hjälpa tikägare i sitt val av täckhund.
Avelsgruppen har upprättat och underhåller en parningslista. En lista över aktuella och
planerade parningar av jaktmeriterade korthårstaxar. Avelsgruppens sammankallande, tillika
avelsråd för korthårig normalstor tax Maria Johansson är kontaktperson för listan, och
skickar ut den till intresserade valpköpare.
Under säsongen 2017 provjagades tre intressanta hanhundar. Torbjörn Norrlund provjagade
Tallfröns Beretta, tyvärr hade de ingen bra dag i skogen. Ulf Granström provjagade Xanthus
vom Hof Härter i samband med officiellt prov, och hade många lovord att säga om hunden.
Johan Axelsson provjagade Waterlovers Idefix, och var nöjd med vad han såg och hörde.
Verksamhetsplan:
Styrelsen har under året tagit fram en verksamhetsplan för 2018-2021.
Ekonomi:
Korthårsgruppens ekonomi är god. Vi hänvisar till den ekonomiska rapporten som läggs fram
på årsmötet. Styrelsen har upprättat en budget för verksamhetsåret 2018, för att ha bättre
koll på ekonomin och våra utgifter.
Uppdrag från årsmötet:
Förslaget med klubbjacka utmynnade i beslut om att beställa fler tygmärken, för att kunna
fästa på valfri jacka. Förslag på jacka är en vändbar grön/röd jacka från Engelssons.
Styrelsen har under året arbetat med att ta fram vandringspriser till avelshane/avelstik.
Utmaningen var att utforma statuter som premierade en breddad avel. Arbetet visade sig så
komplicerat att styrelsen beslutade att avsluta arbetet med att ta fram vandringspriser.
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Hundkurs med Peter Ekeström:
Helgen 29-30 april hölls en tvådagars hundkurs med Peter Ekeström, Dogworks på Korrö i
Småland. Både taxar och andra raser deltog på kursen, som var mycket uppskattad av de 19
deltagarna.
Representation på mässor:
Ulf Granström, Malin Airaksinen och Kimmo Airaksinen representerade Korthårsgruppen på
jakt- och hundmässan Hundhälga på Älgripans hundcenter, Årsunda den 12:e augusti.
Möte med Svenska Taxklubben:
Representanter från Korthårsgruppen har haft möten med Svenska Taxklubben, för att
undersöka möjliga samverkansformer. Det arbetet fortsätter in i 2018.
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