Verksamhetsberättelse Korthårsgruppen 2018
Styrelse för Korthårsgruppen 2018:
Ordförande: Ida Sörensen (till 2019)
Vice ordförande: Jonas Hållen (avgick på egen begäran aug 2018)
Sekreterare: Anna Månsson (till 2019)
Kassör: Malin Airaksinen (till 2019)
Ledamot: Kristoffer Nohrborg (till 2020)
Suppleanter: Kimmo Airaksinen (till 2020) & Jan Stridh (till 2019)
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem telefonmöten och två fysiska möten.
Övriga förtroendevalda för 2018:
Valberedning: Niklas Karlsson (sammankallande), Maria Johansson & Tommy Jacobsen.
Avelsgrupp: Maria Johansson (sammankallande), Johan Axelsson, Niklas Karlsson & Tommy
Jacobsen.
Valphänvisare: Åke Svensson, Anders Westrin, Raymond Bråten (Norge) & Ingmar Jaatinen
(Finland).
Redaktionsgrupp: Ida Sörensen (sammankallande), Ulf Granström, Johan Brusell
(webmaster)
Medlemsgrupp: Ida Sörensen, Anders Persson, Raymond Bråten
Revisorer: Lars Eriksson (sammankallande), Urban Öberg
Revisorssuppleanter: Alf Olsson, Björn Johansson
Korthårsgruppens kontaktpersoner i Norge: Raymond Bråten, Björn Tore Egeland.
Korthårsgruppens kontaktperson i Finland: Ingmar Jaatinen.
Årsmötet:
Årsmöteshelgen hölls 6-8 april 2018, på Ånnaboda Storstenshöjden, Örebro.
Fredag kväll hölls grillkväll nere i paviljongen vid sjön.
Lördagen inleddes med hanhundsvisning som hölls av Johan Axelsson och Niklas Karlsson.
15 hanhundar visades upp och presenterades.
Vid den efterföljande inofficiella utställningen för korthårig normalstor tax deltog 40 hundar.
Domare för dagen var Elisabeth Rhodin. Bäst i rasen blev Askmadens Isabell och BIM blev
Robby vom Hof Härter.
Själva årsmötet för Korthårsgruppen hölls efter lunch 7 april. Ordförande för årsmötet var
Ulf Granström. Sekreterare på årsmötet var Anna Månsson. På årsmötet deltog 47
medlemmar.
Efter årsmötet höll veterinär Eva von Celsing en mycket uppskattad föreläsning med
tillhörande frågestund om hundavel och om när man bör uppsöka veterinärvård.
Avelsgruppen med Johan Axelsson och Niklas Karlsson i spetsen presenterade sitt arbete
idag och ville höra församlingens åsikter om avelsgruppens arbete i framtiden.
På årsmötet utsågs Gunnar Lindholm till hedersmedlem.
Under lördagskvällens årsmötesmiddag delades två vandringspriser ut.
Pelles vandringspris till korthårsuppfödare delades ut till Gunnar Lindholm, Sävsjöns kennel
som tyvärr inte var på plats för att ta emot priset.
Vandringspriset Korthårshornet till bästa allroundtax under 2017 tilldelades Rekyls Unna
med ägare Ida Sörensen, Linköping.
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Tidningen Korthårstaxen:
Korthårstaxen utkom våren 2018 i god tid inför årsmötet. Tidningen var fylld med intressant
information, avelsdata och reportage om korthårstaxarnas bravader.
Hanhundslistan:
Hanhundslistan för 2019 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, publikationer osv.
Korthårsgruppen har också en grupp på facebook som fungerar väl.
Medlemmar:
Medlemsantalet för Korthårsgruppen har under 2018 ökat. Vid vårt tidningsutskick uppgick
vi till 652 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 Korthårsgruppens parningslista. En lista över
aktuella och planerade parningar av jaktmeriterade korthårstaxar. Avelsgruppens
sammankallande Maria Johansson är kontaktperson för listan, och skickar ut den till
intresserade valpköpare.
Under säsongen 2018 provjagades tre intressanta hanhundar.
Niklas Karlsson inspirerade hanhundsägaren till att anmäla sin hund på drevprov, och han
provjagade även Mossekes Top Notch i samband med drevprov. Niklas var mycket nöjd med
det han såg och hörde av hunden.
Niklas provjagade även hunden Kjerragården’s BC Birk i samband med drevprov. Även med
den hanhunden var Niklas väldigt nöjd med vad han hörde och såg.
Johan Thörn provjagade hårlagskorsningen Olofshylte’s Balder, ett svart/tan strävhår med
intressant härstamning. Johan var mycket nöjd med det han såg och hörde av Balder.
Verksamhetsplan:
Styrelsen har under året tagit fram en verksamhetsplan för 2019-2022.
Ekonomi:
Korthårsgruppens ekonomi är god. Vi hänvisar till den ekonomiska rapporten som läggs fram
på årsmötet. Styrelsen har upprättat en budget för verksamhetsåret 2019, för att ha bättre
koll på ekonomin och våra utgifter.
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Uppdrag från årsmötet:
Årsmötet gav avelsgruppen i uppgift att se över riktlinjerna för hanhundslistan och för
valphänvisning, samt hur listorna ska distribueras.
Detta ska presenteras för medlemmarna på 2019 års årsmöte.
På årsmötet framfördes önskemål om hunddressyrkurs i samband med årsmötet. Styrelsen
fick i uppdrag att undersöka detta. Styrelsen har kommit fram till att hundkursen gör sig bäst
som ett eget arrangemang.
Hundkurs med Peter Ekeström:
Helgen 28-29 april hölls en tvådagars hundkurs med Peter Ekeström, Dogworks på Kjells
Vapen i Götene, Skaraborg. Både taxar och andra raser deltog på kursen, som var mycket
uppskattad av de 20 deltagarna. Stort tack till Maria Nordström som stod för värdskapet
under kursen.
Representation på mässor:
Jan Stridh, Johan Axelsson och Ida Sörensen representerade Sörmlands Taxklubb på Swedish
Game Fair på Tullgarn 25-27 maj. Även om representationen gällde alla jagande taxar så
passade vi på att visa upp den jagande korthårstaxen.
Ulf Granström, Malin Airaksinen och Kimmo Airaksinen representerade Korthårsgruppen på
jakt- och hundmässan Hundhälga på Älgripans hundcenter, Årsunda den 18:e augusti.
Möte med Svenska Taxklubben:
Korthårsgruppens samverkansmöten med Svenska Taxklubben har i någon mån runnit ut i
sanden under 2018. Korthårsgruppen har för avsikt att ta upp tråden igen, för att hitta bästa
möjliga samarbetsform med Svenska Taxklubben.

Styrelsen för Korthårsgruppen, 2019-04-27
Ida Sörensen

Jan Stridh

Anna Månsson

Malin Airaksinen

Kimmo Airaksinen

Kristoffer Nohrborg

3 (3)

