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Kallelse till årsmöte
27 april 2019
på Ånnaboda Storstenshöjden, Örebro

Program

Fredag 26
Från 18 Grillkväll i paviljongen nere vid sjön, (var och en tar med sitt eget)
Grillar finns på plats.
Lördag 27
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: Elisabeth Rhodin - avel och uppfödning
					
19.30
Middag med utdelning av priser och utmärkelser
Söndag 28
8-9		 Frukost

OBS! All betalning sker på plats till Kristoffer Nohrborg
Priser:
Logi och frukost 1 natt: 		
500 kr/person
Logi och frukost 2 nätter:
1000 kr/person
Lunch					 100 kronor
Middag (subventionerad)
100 kronor
Anmälan senast 10 april till Kristoffer Nohrborg, 070-6569370
eller e-post: kristoffer.nohrborg@asplundsbygg.se

Välkomna!
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INOFFICIELL UTSTÄLLNING
för KORTHÅRIG NORMALTAX från 4 mån
Lördag 27 april 2019 kl 10.00, på Ånnaboda Storstenshöjden, Örebro
vid Korthårsgruppens årsmöte
Domare : Siv Bengtsson
Klasser: Valp 4 – 9 mån, Unghund 9 – 15 mån, Vuxen från 15 mån, Veteran från 8 år

Anmälan & info : Anna Månsson, Tel: 070-899 55 76, anna-mansson@telia.com
Avgift : 100 kr, betalas på plats.  
Anmälan senast 10 april på Svenska Taxklubbens blankett

VÄLKOMNA !
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Alla valpköpare får gratis medlemskap
första året i Korthårsgruppen.

ÅRSGRU
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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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Blankett för nya valpköpare,
fritt medlemskap första året:
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Glöm inte att!

Tel:
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Topp är bra, bredd är bättre
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Ordförande har ordet
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nder hösten har vi kunnat se och höra om
fantastiskt fina prestationer i drevskogen
av korthårstaxar. Kanske särskilt utmärkande har några unga och fantastiskt duktiga taxar
varit. Jag tänker till exempel på Hälluddens Ellen och
på Källstigens Pixla.
De här unga, duktiga hundarnas prestationer är en
boost för oss i korthårsvärlden, en vitamininjektion
som vi alla har glädje av.
De här utmärkande unga hundarna, de korthåriga
SM-hundarna och provvinnare runt om i landet, de
är jätteviktiga som reklampelare för korthårstaxarna.
Korthårens omslagsflickor, eller vad jag nu ska kalla
dom. De hundarnas prestationer spiller över på oss
andra, och vi kan sola oss i deras glans.
Men det är inte utan att man som ägare till en ”medelmåtta”, undrar om det är lönt att avla på medelmåttorna. Det är väl bara D-certhundarna som är värda
att avla på, eller? Svaret är att avel inte är så enkel
och linjär, att det bara är att para två topp-hundar med
varandra så kommer avkomman att bli en topp-hund.
Spets i all ära, men om vi bara avlar på topp-hundarna
så har vi mycket snart avelsmässigt målat in oss i ett
hörn som är svår att ta sig ur.
Fler och fler genetiker, senast i artikeln ”Lite genetik, tack! Inavel ökar risken för sjukdom” i tidningen Hundsport Special nr 1, mars 2018 pekar på
vikten av att avla på så många olika individer som
möjligt, för att den genetiska avelsbasen ska bli så
bred som möjligt: ”Stor genetisk variation är viktig,
inte bara för att den minskar sannolikheten för recessivt nedärvda sjukdomar. Genetisk variation är bland
annat helt avgörande för avelsmässiga framsteg.”
Hur vet man då om ens korthårstax är värd att avla på?
Först och främst så ska hunden såklart vara frisk och
sund, och även ha föräldrar som är friska och sunda.
Att avla på hundar som är potentiellt belastade med
genetiska sjukdomar gör ingen glad. Sen bör hunden
ha en vettig mentalitet; trevlig, okomplicerad och
helst med den tax-typiska frimodigheten. (Jag tycker
att vi bör se upp med mentaliteten på våra taxar, speciellt med de förar-veka hundarna. Men det är ett ämne

som inte ryms inom den här ledaren).
Sen till jaktegenskaperna då, vad är lägsta hygiengräns för att avla på hunden och kalla avkomman för
jakthund? Enligt de drevprosregler som finns är lägsta nivån 60 min rå/räv/hjort eller 45 min hare, samt
minst 42 egenskapspoäng. De flesta vill ju såklart ha
högre poäng än så, men faktum är att gränsen för ett
förstapris är satt vid 42 EP, och då är det den överenskomna lägstanivån. Är hunden testad på drevprov och
har klarat lägstanivån för förstapris, så tycker jag att
man med gott samvete kan avla på hunden och kalla
avkomman för jakthund.
Sen är det ju såklart bra att hunden liknar en tax,
och har en exteriör som gör att den håller för den hårda belastning som jakt innebär.
Som jag skrev tidigare så är avel varken enkel eller linjär. Vilken hund som är en bra nedärvare och
som lämnar bra valpar är inte givet. Det kan mycket
väl vara den där ”medelmåttan” som man undrade om
man skulle avla på eller ej.
Vad jag vill säga med den här texten är att topphundarna är bra och viktiga för oss alla i korthårsvärlden. Men att den stora bredden av korthårstaxar som
når upp till kriterierna för ett förstapris på drevprov,
kanske är viktigare för rasens fortlevnad och sunda
avelsbas. Jag hoppas att ni förstår hur jag menar, hör
av er annars!
I vår, sommar och höst så hoppas vi på många små
blivande korthårsjakttaxar, som de två på bilden här
intill.
Ida Sörensen

Inför årsmötet
Dagordning och verksamhetsberättelse kan hämtas på hemsidan
http://www.kortharsgruppen.org/
Ekonomisk rapport kan beställas av kassör
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å var det dag för en ny Korthårstaxen igen.
Intressant läsning hoppas jag för den jaktintresserade korthårsägaren.
Mårdhunden är ett intressant vilt för våra östliga
grannar och här får vi möta en duglig tax och ägare
som idkar nödvändig viltvård.
Provjaktena har fortsatt även om det gärna fick bli
fler, då det finns många sannolikt duktiga hanar som
borde få chans att visa upp sina färdigheter.
I år blev det strävhårens dag på drev-SM. Inte helt
oväntat då det finns goda strävhår likväl som korthår och dagsformen, lite tur med snälla drevdjur och
bra provmarker har betydelse. Det var samtidigt ett
mycket välordnat drev-SM som Östsvenska Taxklubben bjöd in till i Gålö med viltrika marker.
I år var det tjugonde gången som drev-SM anordnades och visst känns det som en händelse att den
som en gång tog initiativ till tävlingen fick stå som
vinnare, Gerhard Lilliestierna. Stort grattis!
Jag har haft förmånen att vara med som domare på
ett antal drev-SM genom åren. Alltid lika trevligt att
möta kollegor som är ivriga att komma ut och lyssna
och bedöma den svenska eliten på taxsidan.
Men ibland när man är på väg hem så börjar man
undra, vann rätt hund?
Jag har en känsla av att det allför ofta är kollegiet
som bestämmer, inte de dömande domare som naturligtvis vore enligt min mening det enda rätta.
I regel har de högst placerade hundarna höjts av
kollegiet, i något fall ett år, i ända upp till fyra moment.
Och det av andra domare i kollegiet som varken
hört eller sett hunden i skogen utan bara tycker till
utifrån vad domarna skrivit och berättar om provet.
Personligen tycker jag att det är både märkligt och
egentligen direkt felaktigt med kollegiets petande
med poäng.

Kollegiets uppgift är ju att kontrollera och rätta fel
i bedömningen. Inte tycka till om det ska vara en femma eller sexa i någon egenskap. Något jag tycker har
varit alltför vanligt på våra kollegier under drev-SM.
Det åligger självklart de två domarna att göra den
bedömningen vilket jag tror att alla domare på plats är
kunniga nog att klara av. Inte minst därför har vi ju två
domarsystemet för att skapa en så bra bild-bedömning
som är möjlig.
I år var det bättre med bara någon poängs höjning
på de bästa hundarna, någon sänktes också, men de
flesta gick rakt igenom utan ändringar. Kanske ska vi
se det som ett fall framåt i rätt riktning.
Minst lika illa är det när man på nätet kan läsa att
kollegier inte följer våra regler och anvisningar och
rättar direkt uppenbara fel så hundar får priser de inte
är berättigade till.
Påpekade detta för ett par år på en facebook-sida
där en komplett domarberättelse låg ute. Hunden hade
bytt drevdjur vid tappt under båda dreven från hare till
rådjur och omvänt i nästa drev.
Ändå fick hunden tillgodo räkna sig drevtiden för
det bästa av de båda dreven, i båda fallen det sista.
Uppenbart hade både domaren och kollegiet inte
följt våra regler och anvisningar. Mitt påpekande om
felaktigheterna resulterade i att jag blev avstängd från
den facebookgruppen, men inte ett ord om att hunden
fått ett pris den inte skulle ha.
Sedan må det vara en aldrig så duktig jakthund med
utmärkt jaktlust så måste våra regler följas.
Jag anser att samtidigt måste våra domarberättelser
förbättras med en noggrannare redogörelse över provet som verkligen visar hur provet gått.
Kodningarna i all ära, men en skriftlig sammanfattning med tider, observationer och dreve(n)t ska redovisas, så att man i efterhand när man läser den känner
att man kan förstå bedömningen.
Inte minst kan det ge nybörjare en bra fingervisning
av hur ett jaktprov går till och vilka krav som finns.
För alla vill vi ju ha ut fler ägare till jakttaxar på våra
drevprov.

Innehåll

2. Kallelse till årsmöte
4. Ordförande har ordet
6. Strävhår i topp på drev-SM
8. Hanar använda i aveln
10. Hanhundslistan 2018
12.  Mårdhundsjakt med Rabalder

15. Höstens provjakter
17. Anton och Barsk
18. Korthårsresultat från Norge

Omslagsbild: Korthårstaxen i rätt miljö
Foto: Johan Axelsson
Ansvarig utgivare: Ida Sörensen
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Drev-SM med strävhår i topp

Medaljörerna: Fr.v. Tvåan Peter Carlsson, segraren Gerhard Lilliestierna och trean Per Jonsson. Foto Eva
von Celsing

D

rev-SM 2018 hölls i Östsvenska Taxklubbens regi måndag 5:e november i trakterna
kring Gålö söder om Stockholm. Förläggning var på Gålö Havsbad, vackert beläget vid havet.
Årets startfält bjöd på stor bredd vad gäller korthå-

Johan Axelsson från huvudstyrelsen tackar Östsvenska Taxklubben för ett mycket fint arrangerat drevSM. Foto: Eva von Celsing
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ren, vilket i alla fall undertecknad tyckte var väldigt
roligt. Dock var saknaden efter förra årets vinnare,
Källstigens Lisa och Anders Persson påtaglig. Lisa
var skadad i en tass så SM fick ställas in för hennes
del.
Provledningen med Alf Olsson som kommissarie
ansträngde sig sitt yttersta för att arrangemanget skulle bli så rättvist och korrekt som möjligt.
Tyvärr drabbades en av hundarna av en domarmiss,
och det finns väl ingen anledning att ytterligare älta
det. Svenska Taxklubben agerade med både snabbhet och rättvist sinne och gav Mossekes Zlatan och
Tomas Edström, Jönköping en fribiljett till 2019 års
drev-SM.
Vinnaren av drev-SM 2018 blev Vickerågens Leva
med sin husse Gerhard Lilliestierna, Österskär. Ett
ekipage som på prov visat enastående jämnhet och
hög nivå, och som nu alltså fick kröna sin karriär med
en SM-titel. För korthårs- kalenderbitaren så kan det
vara kul att veta att Gerhard inledde sin tax-bana som
grabb med korthårstaxen Puck efter Pojken, som han,
enligt egen utsago, cyklade runt med på pakethållaren
och bussade på varenda katt han såg. Till taxens och
grabbens stora glädje och till grannarnas förtret. Och
Leva kanske är ”så bra för att det finns korthår i henne” (som en icke-namngiven vän och strävhårsfantast

Protokollgranskning: Provledaren Alf Olsson tillsammans med Göran Sjöblom och Jan-Olof Thorén lusläser
protokollen innan kollegiet. Foto Eva von Celsing
råkade försäga sig), vem vet? En studie av stamtavlan
ger Gläfsebo’s Q-Ali, son till Gläfsebo’s Peggy.
Mariebergs Rysta med husse Peter Carlsson, Österhaninge tog andraplatsen. På tredje plats Yxnanäs
Vilja med husse Per Jonsson, Tolg. Viljas drev hade
vi i provledningen nöjet att få höra från första parkett,
då rådjur och hund passerade förläggningen på ett par
hundra meter.  
Bästa korthårstax blev den rutinerade duon Källstigens Lova med husse Stig Larsson, Träslövsläge med
två 1:aprisdrev som resulterade i 1:a rå med 51 EP och
en fjärdeplats.

Stig Larsson med sin egen uppfödning, Källstigens
Lova blev bästa korthår på en fjärdeplats. Foto: Eva
von Celsing

Övriga korthårstaxar hade det mera motigt i skogen, så vi får helt enkelt konstatera att alla marginaler
måste vara på samma sida för att nå höga placeringar
på drev-SM. När allt kommer omkring är det ändå en
beundransvärd prestation att ens ta sig dit.
På det stora hela är SM ett trevligt arrangemang och
en ypperlig chans att få träffa taxfantaster och vänner från hela landet i form av deltagare, domare och
arrangörer. Östsvenska taxklubben hade ansträngt sig
för att ordna ett välorganiserat SM med en ypperlig
förläggning och god mat. Jag tackar för chansen att få
bidra med hjälp i form av provledning.
Ida Sörensen

Korthårstaxar på drev-SM 2018, sorterade
efter placering:
4, Källstigens Lova (Hallands TK) äg: Stig
Larsson, Träslövsläge
7, Gånedalens Sverker (Bohuslän-Dals TK)
äg: Björn Fransson, Färgelanda
8, Rekyls Norma (Gävleborgs TK) äg: Sophia
Bergkvist, Krylbo
10, Jägarhöjdens Bonzo (Skåne-Blekinges
TK) äg: Carola Kwant, Tyringe
11, Mossekes Zlatan (Smålands TK) äg: Tomas Edström, Jönköping
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Registreringar korthårig normaltax
Registreringarna 2018 har åter minskat något, i år med 33 st. 235 nyregistrerade varav 14 importer.
Fyrtio (40) tikar registrerade KN användes i avel 2018.
Trettiofyra (34) KN hanhundar varav 5 norskregistrerade användes i avel 2018.
  Antal reg/år

  2015

  2016

  2017

  2018

Tikar (varav importer)  

   140

  ( 9)

   112

  ( 10)

   140

  ( 14)

   137

  ( 10)

Hanar (varav importer)  

   127

  ( 7)

   103

  ( 5)

   129

  ( 5)

   98

  ( 4)

   267

  ( 16)

   215

  ( 15)

   269

  ( 19)

   235

  ( 14)

Totalt  

Hanar använda i aveln
										
						
2018		
2018
2018
2018
2018
Totalt Totalt
Regnr
Namn
Ras-variant
% kullar,
% valpar,Kullantal, Valpantal,Kullsnitt Kullantal, Valpar
S40265/2005
Jaktgillets Axe
K/N
0,3
0,5
1
7
7
3
21
S15027/2009
Vansjöborgens Asko
K/N
0,3
0,3
1
4
4
4
19
SE26392/2010 Bobby
K/N
0,3
0,1
1
1
1
1
1
SE27365/2010 Waterlover Idefix
K/N
0,3
0,4
1
6
6
1
6
SE57308/2010 Rågläntans Sappo
K/N
0,3
0,3
1
4
4
4
22
SE48191/2011 Rågläntans Tjabo
K/N
0,3
0,3
1
4
4
2
7
SE35593/2012 Kilsbäckens Nemo
K/N
0,6
0,3
2
5
2,5
7
33
SE10443/2013 Askmaden’s Filip
K/N
0,3
0,2
1
3
3
1
3
SE18731/2013 Mossekes Alvar
K/N
0,6
0,5
2
8
4
2
8
SE28546/2013 Källstigens Japp
K/N
0,3
0,5
1
7
7
1
7
SE38264/2013 Lyckobergets Star
K/N
0,3
0,3
1
5
5
1
5
SE29246/2014 Mossekes Zlatan
K/N
0,3
0,4
1
6
6
2
10
SE32361/2014 Källstigens Nixon
K/N
0,6
0,5
2
7
3,5
2
7
SE37224/2014 Hälludden’s Axel
K/N
0,3
0,2
1
3
3
1
3
SE49573/2014 Aron
K/N
0,3
0,3
1
5
5
1
5
SE50522/2014 Dammforsens Zako
K/N
0,3
0,4
1
6
6
1
6
SE27263/2015 Midingstorps Ike
K/N
0,3
0,5
1
7
7
1
7
SE55291/2015 Sven-E
K/N
0,3
0,4
1
6
6
1
6
SE34499/2017 Slättaskallets Arthur
K/N
0,3
0,5
1
7
7
1
7
NO37189/13
Kokopellis Fox
K/N
0,6
0,6
2
9
4,5
3
15
NO35910/12
Kjaerragården’s M K SiggeK/N
0,3
0,3
1
5
5
2
9
NO30025/14
Morkheias Kasper
K/N
0,3
0,4
1
6
6
2
12
NO42217/13
Pondus
K/N
0,6
0,5
2
8
4
2
8
NO36175/14
Bm Flax Av Siradachs
K/N
0,3
0,3
1
5
5
1
5
S30065/2007
Canearisto Jerrylee-Lewis K/N
0,3
0,5
1
8
8
5
34
S51389/2009
Peppersaint’s Stampe
K/N
0,3
0,3
1
4
4
2
10
SE32943/2010 Svaerke’s Markku
K/N
0,3
0,5
1
8
8
5
25
SE49862/2013 Svaerke’s Fred
K/N
0,3
0,5
1
7
7
1
7
SE33728/2014 Taxdax Teddy-Li
K/N
0,3
0,3
1
5
5
1
5
SE59275/2014 Ygeia Plot Blue
K/N
0,3
0,3
1
5
5
1
5
SE27272/2015 Black Boots Rocky Road K/N
0,3
0,5
1
8
8
1
8
SE46204/2015 Lucas-Timbatax K
/N
0,3
0,3
1
5
5
1
5
SE26340/2016 Speelas Tax Calle
K/N
0,3
0,2
1
3
3
1
3
SE11800/2018 Dirty Harry Canis Venator K/N
0,3
0,5
1
7
7
1
7
SE23583/2014 Peppersaint’s X-Os
K/N
0,3
0,1
1
2
2
1
2
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Registrering, hälsa och drevstatistik 2018
Utfallet av 10 års registreringar för korthårig normalstor tax
I tabellen ingår endast avkommor efter svenskregistrerade mödrar. Enbart sex kullar 2018, registrerade efter svenskregistrerade mödrar var utanför den
inavelsökning RAS rekommenderar på max 2,5%. De
sex kullarna låg i spannet 2,7 till 6,3% inavelsökning.
Totalt registrerades 50 KN kullar efter svenskregistrerade mödrar, med en medelökning på 1,2%. Vi
har 4,9 valpar i medeltal de senaste 10 åren. Båda de
talen får anses mycket bra!
Drevprov 2018-01-01 till 2018-12-31, bedömdes
619 prov på 367 hundar.
93 KN startade på 158 prov, 110 (1:a) förstapris, 11
(2:a) andrapris, 15 (3:e)tredjepris och 22 (0)noll pris.
Mp =2,32 (formel för Mp) = (1:a x3, 2:a x2, 3:a x1=367/158 =2,32).
Det tilldelades 15 D-cert under året till KN (52 EP
eller mer). 46 KN ögonlysta under 2018 där fyra st
fått notering, katarakt bakre lins. Två av dessa återfinns bland våra jagande tikar.
Ta även en tur in på Taxklubbens hemsida under
Avelsfliken, där ligger listor med de hundar som ägare
rapporterat rörande diskproblem på sin tax samt de
hundar som haft konstaterad PRA. I samband med
Taxfullmäktige kommer en avelskonferens avhållas,
se annons nedan.
Vid pennan. Tommy Jacobsen.

Svenska Taxklubbens avelskonferens 2019 - I samband med TF
Söndagen 7 april kl 9.30 – ca kl 16.30
Uppdateringen av RAS presenteras och diskuteras - du har möjlighet att komma med synpunkter
Föreläsning av Ann-Sofie Lagerstedt om parning och valpning
Anmälan senast 28 mars till Marie Jacobsson 0370-690064, 0705-219820
marie.jacobsson@taxklubben.org
Pris 300kr, du betalar till bg 577-6406 och räknas som anmäld när din betalning är mottagen
Förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår
Plats: Scandic, Elmiavägen 8, Jönköping
Vi hälsar alla uppfödare, hanhundägare och övriga avelsintresserade välkomna!
Svenska Taxklubbens Avelskommitté
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Hanhundslistan 2019
Fram till 2019-01-31
Hanar som under säsongen 2018-19 tagit sitt
tredje förstapris på drev som meriterar för
drev-cert.
Minst ett förstapris på ODP och två på DP.
För att se en enskild hunds senaste meriter så
gå in på
https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.
aspx  och skriv in reg nr. Där hittar ni allt som
är registrerat på hunden hos SKK.

J Hälludden’s Axel SE37224/2014 svart m tan
2014-05-25
e.  J Se J(d)ch Vansjöborgens Asko  S15027/2009 ,u.  
J Se J(d)ch Fi J(d)ch Källstigens Lisa SE23759/2011
Äg: Andreas Lodin  Rådstugugatan 19 A, 71331
Nora,
Tel: 070 357 1625

J Trollkraft’s Haddock SE26324/2016 svart m tanteckning 2016-04-08
e.  J Se Vch Se J(d)ch Se J(g)ch Källstigens Jinko  
SE28544/2013 ,u.  J Se Vch Se J(d)ch Fi J(d)ch
Trollkraft’s Ebba SE32951/2010 Äg: Marcus Stenviken  Urås 1, 57474 Ramkvilla,
Tel: 070 248 8788

J Ubsola Wilding SE41306/2016 vf 2016-06-05
e.  J Se J(d)ch Dammforsens Simon  SE41557/2012
,u.  J Se J(d)ch Ubsola Kajsa S33488/2007
Äg: Jonas Thuvesson  Pukebergsgatan 6, 38234 Nybro,
Tel: 070 897 1114

Mossekes Top Notch SE29248/2014 svart m tan
2014-04-08
e.  J Se J(d)ch Rågläntans Sappo  SE57308/2010 ,u.  
J Se J(d)ch Råtax Bibbi Bus S30522/2009
Äg: Anders Ling Utjordsgatan 5A, 41656 Göteborg
Tel: 072 331 3016

Amor SE30429/2016 svart m tan 2016-04-12
e.  J Se J(d)ch Askmaden’s Esset  SE36173/2012 ,u.  
Se Vch Afrodite SE20890/2012
Äg: Mathias Karlsson Allbogatan 14 – 36531 Lessebo
Tel: 070 210 0891
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J Knallestenens Gibson SE55810/2013 svart m tan
2013-09-20
e.  J Se J(d)ch Västerbytorps Hilton  S28327/2005
,u.  J SJ(D)CH Se J(d)ch Säröbos Sega Siri
S47780/2004 Äg: Thor Kempe  Henriksbergsgatan
40, 54135 Skövde
Tel: 073 506 8046

Två hanar som tog sitt tredje förstapris på drev 2018 i januari, men
inte hann med till 2018 års katalog.

Midingstorps Ike SE27263/2015 svart m tan 201503-24
e.  J Se J(d)ch Stensjöns Stej  SE48878/2012 ,u.  J
Midingstorps Fia S43310/2009
Äg: Sten Sandin  Möckleryd 10, 36250 Väckelsång
Tel: 070 337 5214

Se Vch Sigge SE44994/2014 svart m tan 2014-06-27
e.  J Se J(d)ch Källstigens Ludo  SE23755/2011 ,u.  J
Sally SE45022/2010  Äg: Olof Hellström  Stensunda
18, 74792 Alunda
Tel: 079 077 0911 – 0174-34136

Tack för att du är medlem i Korthårsgruppen !
Genom ditt stöd kan vi fortsätta vårt arbete med att hitta och presentera intressanta avelshundar.
Vi erbjuder valphänvisning av valpar som har föräldrar med jaktprovsmeriter och hjälper till med att knyta
kontakt mellan valpköpare och uppfödare.
Vi ger pepp, råd och stöd åt nya såväl som gamla taxägare.
Våra kanaler är hemsidan, Facebook och vår uppskattade tidning Korthårstaxen.
Vi träffas och har trevligt på bland annat årsmötet som även erbjuder exteriörgranskning och föreläsningar
om hundar, avel och genetik.
Men inte minst är vi en plattform för sammanhållning och kunskapsutbyte kring det vi alla älskar – den
jagande korthårstaxen!
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Mårdhundsjakt med Rabalder

T

Text & foto: Mikael Johansson

änkte berätta lite om min och korthåret Rabalders favoritjakt, nämligen mårdhundsjakt.
Rabalder är 4 år, heter egentligen FI BCHD Bm Flax Av Siradachs och är en norrman som funnit sig tillrätta här på Åland.
Vi har gott om vilt och jagar mycket rådjur med
våra taxar här, men jag önskar mig en tax som gärna
jagar hare, räv och förstås mårdhund också.
Efter att vår gamla strävhårshane lärt mig hur mårdhundsjakt med tax kan vara som bäst hade jag en önskan att Rabalder skulle visa lite mårdhundsintresse.
Jag fick vad jag önskade. Han matchade med råge
min gamla parhäst i mårdhundsskogen. Envis på nattslag, snabb och tillräckligt tuff om de går loss, men
utan överdriven aggressivitet och med ett arbetssätt
som en sprängare. Inget slagsmål och skador på varken honom eller mårdhundar.
Det händer trots allt att vi måste avbryta och lämna
walkover ibland. Det kan bli stopp på fel marker eller
att vi inte kommer åt dem av någon anledning och då
känns det bra att veta att de är oskadade, möjligtvis
lite lomhörda efter Rabalders skällande. Veterinärbesök är inte heller något som intresserar nämnvärt.
Vårt sätt att jaga mårdhund kan inte betraktas som
regelrätt grytjakt utan snarare en löshundsjakt där taxen är både ställande och drivande hund med kapacitet
även för grytarbete. Visst blir det en del mårdhundar
som bifångst under rådjursjakten, men vi jagar också
riktad mårdhundsjakt med ganska hög precision.
Det fungerade bra med strävhåret Ragge och nu
även med Rabalder. Jag slår kanske inte vad om att
rådjuren får vara ifred, men det fungerar med rätt stor
säkerhet.

När man tittar över bergskanten och det ser ut så
här, känns det lovande.
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Mårdhunden ligger lugnt under en sten och lyssnar
på Rabalder.
En av hemligheterna är nog en sak som många
hundägare missar av gammal vana. Man kallar alla
drevdjur likadant. ”Sök kissen!” eller något sådant.
Jag kallar alla djur olika. ”Sök mårdisen” eller ”ta rådjuren” osv. En hund lär sig rätt fort en hel del ord.
Sitt, ligg, korv eller åka bil har de sällan problem att
skilja åt.
Han älskar närkontakten med viltet under mårdhundsjakterna och jag tror gärna han skulle se rådjuren gå i gryt också.
Det skiljer också lite i upplägget av jakterna. Jagar
vi rådjur är vi oftast fler jägare och det verkar han ha
snappat upp. Är vi ute efter mårdhund går vi oftast ut
bara han och jag och han släpps kanske på lite andra
platser än då vi är ute efter rådjur. Gärna i närheten av
kända gryt, vassar eller åtlar.
Till jakten
Det intressanta är att det varierar väldigt mycket beroende på vad han hittar för djur och var. Ibland hittar
han snabbt en eller två i en liten håla under en rotvälta
eller så och då kan det vara rena rama straffsparken.
Ibland börjar han rota och väcka på ett kallt slag och
då kan vi ha en timme och uppåt en kilometer tills det
blir kontakt i ett gryt, under en gran eller kanske på en
liten tuva ute i någon liten myr.
Sedan tar jag mig lugnt dit när ståndskallet är igång.
Plockar patroner i revolvern och närmar mig för att
kolla var det tagit stopp.
Ibland smiter den och försöker ta sig undan och då
blir det intensivt drev en stund. Han är oftast snart
fast och ger sig på svansen och tvingar mårdhunden
att hålla ögonkontakt med honom. Sådana stopp kan
också bli på öppen mark och då står dom ofta väldigt

Dubbelträff i en plantering september 2018

löst när dom märker att jag kommer. Ingen fara med
det, det blir kanske några hundra meter innan det är
nytt stopp och då har den förhoppningsvis hunnit under en sten eller backat in i någon bergsskreva och då
blir läget ofta jobbigt att ta sig ur för den mårdhunden.
Jag kallar ut Rabalder och kopplar, eller håller honom bakom mig innan skott. Han kommer ut, men ser
inte alltid ut som han är övertygad om att det är det
rätta om vi säger så. Sedan får han apportera ut, vilket
brukar ske med stor beslutsamhet. Det finns styrka i
en tax som kan förvåna.
Ser jag att den har rävskabb, vilket händer någon
gång per år så släpper jag förstås honom inte dit igen.
Jag skjuter väldigt sällan mårdhund med hagelgevär. Det sker i princip endast om den är ute i vatten
och då ska jag vara absolut säker på var Rabalder är.

Lite snö och milt väder efter en kallare period är ypperligt för mårdhundsjakt.

Han ligger ofta mycket tätt in på om det går undan och
det finns ingen anledning att ta risker. Den varningen
går alltid ut till passkyttar under rådjursjakten också.
Ibland kommer jag till ett ståndskall under någon
sten eller mindre gryt med flera utgångar. Rabalder
brukar vara in och slå på dem och sedan komma ut
och kolla om han kan ge sig på dem från annat håll.
Har vi flera där under händer det att den ena sticker
och då delar vi på jobbet så att han sätter efter rymlingen, medan jag avslutar med den första och följer
efter sedan. Det blir ofta stopp i närheten. Rabalder
verkar fort känna av sina motståndare. De flesta har
han snart ett övertag på, men det händer nu och då att
vi träffar på stora självsäkra djur som inte vill låta sig
hejdas av att Rabalder försöker hålla emot, utan bara
frontar honom öppet och går loss så fort jag närmar
mig. Det brukar kunna sluta nere vid sjön där de simmar ut en bit och lyssnar på Rabalders skällande. Han
simmar inte ut efter dem, vilket jag uppskattar. Det
händer ibland att de sluga rackarna blir lurade av en
liten detalj där de ligger och simmar. Jag har en hagelbössa också. Men det har också hänt att de simmat
rakt ut mot andra marker.
Mårdhunden är ofta förhållandevis lugn. Morrar
och gör attacker och utfall ibland som nog låter betydligt värre än vad det är. Jag har ingen erfarenhet av
grytjakt på räv eller grävling, men efter vad jag förstått är det nog ett skarpare vilt mot hunden än mårdhunden. Däremot har mårdhunden en svårslagen skottålighet som inte skall underskattas. Jag avslutar alltid
med ett par skott i lungorna och försäkrar mig om att
det verkligen är döda. Mårdhunden kan dessutom för
att förvilla sin antagonist spela död.
Jag hoppas jag lyckats beskriva någorlunda hur vi
gärna fördriver en lördagsförmiddag på hösten och
vintern. Det är ett samarbete mellan oss två som vi
båda verkligen gillar. Och samtidigt bedriver vi en
viktig viltvård och får lite motion.
Det är ett vilt som bjuder på mycket spännande och
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e

omväxlande stunder för oss, men som bör hållas efter
hårt. Kampen är intensiv runt om på Åland för att få
bort så mycket mårdhund som möjligt. De jagas med
hundar av olika raser. Det bedrivs åteljakt och fäll-

fångst. Själv har jag lagt ner det där med att skjuta på
åtel eller fånga i fälla.
Jag använder det förnämsta vapnet av alla- en
korthårstax.

Fakta om mårdhund
Mårdhunden är 55 - 80 cm lång och har en svans som är 15 - 26 cm. Den väger från 5 - 10 kg, ibland
upp till 12 kg. Speciella kännetecken är färgen och kindskägget.
Mårdhundens ursprungliga utbredning är östra Asien och Japan. Den är införd till europeiska delen
av Ryssland 1936 för pälsens skull och har sedan spritt sig därifrån västerut både ner i Europa och till
Finland, och Åland men enstaka exemplar påträffas även i Sverige ända ner till Götaland
En första föryngring konstaterades i Finland 1962 och idag har hela landet en stam av mårdhund.
De rör sig ofta i par och rätt långa sträckor under sitt fodersök, är nattaktiva och ligger ofta stilla
några dagar under kallare perioder. Kan ha vintersömn under november till mars i kallare områden.
Mårdhunden föredrar fuktig skog med rik undervegetation där födan främst är smågnagare, insekter
och även vegetabilier.
Den söker sig gärna till vatten för födosök och är en svår predator på markhäckande fåglar.
Bor oftast i gamla räv- eller grävlingryt. Brunsten infaller februari - mars och honan får 2-8 ungar,
sällsynt fler.

En tax kan duga till mycket

N

Nu har hon, Rut, blivit 7 år

i som har följt Rut och mig genom åren, ni
har sett att hon kan det mest från att döda
radiostyrda helikoptrar till att jaga både under och över jord.
Våra första 4 år gjorde vi 32 jaktprov och utställningar runt om i norden. Rut är den yngsta taxen genom tiderna som tagit alla 4 championat, 2 år och 5
månader gammal.
Två av proven som vi har gjort var vattenapporteringsprov i Finland. Jag hade aldrig varit med om den
provformen innan, men Rut var inte sen att hänga på
när husse hade fåglar som skulle hämtas.
Vi tränade i 20 minuter dagen innan och sen startade vi på provet dagen efter. Vi fick ett 3:e pris första
gången och ett 2:a pris andra gången.
I lumpen sa alltid vår kapten ”hellre dö än tveka”
och det har följt mig genom livet. Jag har inte alltid
vetat vad jag gett mig in på när jag kastat mig ut och
provat saker, men jag har haft väldigt kul på vägen
och jag har träffat mycket trevliga människor. Jag har
även lärt mig mycket om hundar och om folk.
Med det här vill jag säga till alla er där ute som
har en bra jakthund men som aldrig har gått ett prov.
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Anmäl er till prov och gör ett försök! Man kan inte
vinna något om man inte försöker.
Vill ni ha hjälp och stöd så finns vi i Korthårsgruppen till er hjälp. Vi har ett brett kontaktnät i hela landet med trevliga korthårsägare som gärna hjälper till
om ni känner er osäkra första gången ni ska gå prov.
Det är bara att ni hör av er till mig eller till någon i
styrelsen så ska vi hjälpa er med det ni behöver hjälp
med.

e

Höstens provjakter
Höstens provjakter har liksom föregående år haft större ambitioner än vad vi har lyckats
åstadkomma, men vi har med lite samarbete, typiskt för föreningen Korthårsgruppen,
lyckats lyssna på 3 olika hanar värda för föreningens medlemmar att höra om.
Hanar som kan användas på jagande tikar och bidra till att föra den jagande korthårstaxen vidare i framtiden.

Mossekes Top Notch

F

örsta hanen är SE29248/2014 Mossekes Top
Notch som med lite hjälp av delägare till
Mossekes Kennel och ägare till Kullsyster
Alice, Patrik Enoksson kontaktade mig.
Eftersom jag numera är drevprovskommissarie för
BDTK så enades vi om en drevprovstart.
Vi släppte Top Notch som visade på ett mycket bra
sök som ledde till direktupptag på råget med kid som
springer ner oss efter endast 3 minuters drev.
Mina farhågor var då att nu drar detta iväg, men
efter endast några hundra meter lyckas Top Notch få
drevet att bukta igen och innan full tid ser jag drevdjuret två gånger till inom hagelhåll.
Top Notch har för dagen ett mycket bra skall med
blandning av ljusa och mörka toner och nyanserar
också mycket bra. Varje gång jag ser drevdjuren så är
han precis så långt bakom som jag tror att han är.
Han kallas av från fullt drev på långt håll till domarens stora förtjusning.
Nytt släpp och han söker fortfarande mycket bra
och tar sig an ett slag som leder till upptag och 18
minuters drev och tappt vid bred å, han klarar av detta
Tillbaka till Rut och en av hennes större bedrifter.
För två år sen, sista jaktdagen i januari släppte jag Rut
vid klockan 10 på förmiddagen och hon drev som en
tokig på en bastbock. Den var förbi hos mig efter 20
minuter men jag lät den gå.
Jag tänkte att det är sista jaktdagen, hon ska få jaga
tills hon slutar. Problemet med Rut är att hon inte slutar jaga och det var ganska vasst före med frost.
5.5 timmas drev blev det innan jag till slut kopplade henne på löpan i det annalkande mörkret. Rut var
trött, lycklig och lite öm i tassarna.
På kvällen när jag kom hem ringde Rolf Eriksson
som var Taxklubbens lagledare vid nordiska mästerskapen. Han sa att vi var tvungna att följa med till
Danmark som reserv.

och driver sedan mycket bra till full tid igen och ny
inkallning på långt håll.
Därmed avslutar vi provet och jag kan konstatera
att jag fått se en utmärkt drevhund som för dagen inte
haft mer än 1 tappt vid den breda ån.
När detta skrivs har provet passerat kollegiet och
Top Notch är hund nummer fyra i denna kull med Dcert efter sina syskon Alice, Zlatan och Ronja.
Text & foto Hubert Niklas Karlsson

e

Jag tänkte att Rut ju var alltför öm i tassarna efter
dagens marathonjakt.
Men det var bara att ställa hunden i ett såpabad för
tassarna och packa väskan. När mästerskapet var avgjort hade vi kommit på en hedrande andraplats efter
en fullträff på provet. Hon var ju öm i tassarna så det
var ingen konst att kalla in henne efter 70 minuters
drev när domaren beordrade inkallning.
Med det här vill jag inte säga att ni ska jaga slut på
era hundar innan prov, men man måste våga för att
vinna. Den andraplatsen känns än i dag som en vinst.
Det var Ruts sista prov och idag är hon provpensionär och bara jakthund med husse.
Text & foto: Johan Axelsson
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Kjerragården’s BC Birk

D

en andra hanen är N038321/14
Kjerragården’s BC Birk som också den
kom till mig drevprovsvägen och som är en
viltfärgad korthårshane av mycket jaktstark stam som
jag måste berätta för föreningens medlemmar om.
Birk släpper vi en kall och frostbiten morgon och
han söker bra tills han hittar slag som han väcker
intensivt på och tar sig framåt i spåret tills upptaget
kommer. Han driver då rå i normala bukter till full tid
då han inkallas på nära håll.
Sen släpper vi på nytt och då söker han ut och får
närmast direktupptag och det som då följer är ett sånt
drev som får nackhåren att resa sig.

På 35 minuter är drevet aldrig mer än 300 meter
från provgruppen och Birk spelar ut en sånt klangfullt och nyanserat drev så man nästan blir tårögd.
På första drevet upplevs skallet som lite grovt och
klanglöst, men under drev 2 så nyanserar han utmärkt
och kopplar även in ljusa toner under stora delar av
drevet.
Han ligger när det går som bäst uppåt 140 skall per
minut, men fortfarande är han helt ärlig.
Han driver räv denna gången och det verkar vara
det roligaste han gjort på länge. Räven drivs till mer
än full tid då ägaren den här gången har betydligt svårare att koppla honom. Han har alltså gjort två tapptfria drev i vad jag upplever som ganska svåra förhållanden med -9 och rätt hård barfrost.
Finns inte heller några som helst tecken på slitna
tassar när provet bryts. När detta skrivs har ännu inte
kollegiet varit, men jag har inställt honom till 1:a Räv
med 51 ep.
Text & foto Hubert Niklas Karlsson

Olofshylte’s Balder

T

redje hanen är den mycket intressanta hårlagskorsningen SE38448/2014 Olofshylte’s
Balder.Ett Svart/tan strävhår som på utställning får klagomål för avsaknad av strävhårsattribut.
Jag kontaktade Dag Johansson för att jag var intresserad av att lyssna på hans hund Olofshyltes Balder. Vi
bestämde att vi skulle träffas hemma hos Dag innan
vi åkte vidare mot hans jaktmark.
Olofshyltes Balder är en hårlagskorsning som är
svart med tantecken och nästan saknar strävhårsattribut. Det är en trevlig hund med bra storlek och, ska
det visa sig, bra jaktegenskaper
Vi ger oss av till skogs och Dag stryker kopplet på
Balder. Efter ett par fina sökrundor kommer de första
väckskallen. Det dröjer inte länge innan upptag och
drevdjuret passerar strax inom hörhåll i tät terräng.
Balder har ett trevligt skall med bra hörbarhet. Han
nyanserar bra och skallet är flertonigt och tätt när han
har bra kontakt.
Vi står stilla och lyssnar på drevet ungefär en kvart
innan drevdjuret bestämmer sig för att byta område.
Vi drar oss efter jakten som efter närmare en timme
vänder tillbaka mot oss igen

Vi bestämmer oss för att koppla och släppa i nytt
område. Balder ger sig ut och avverkar några fina rundor innan han hittar slag på nytt.
Denna gång får han jobba lite mer och visar upp ett
fint slagarbete. När djuret är på benen ska vi bjudas en
riktigt trevlig upplevelse. Det snurrar runt oss inom
hörhåll i en timme och det låter minst lika bra som
förra drevet
Taxjakt när det är som bäst!
Text Johan Thörn
Foto: Dag Johansson
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Anton och Barsk, två unga jägare

N

är Anton Moberg var 11 år gammal kom
han hem till sin mamma Maria och berättade att han hade fått en tax. Maria tittade
frågande på honom och sa: - man får inte bara en tax,
Anton. - Fast jag har fått en tax, den bor i en källare
för att ett av barnen har blivit allergisk. Maria visste
inte vad hon skulle tro, men följde med dagen efter
och tittade på taxen. Allt stämde som Anton sa och
Maria förstod att nu hade dom blivit med tax. För det
gick inte skilja taxen Nelly och Anton åt.
Anton hade varit med sin morbror på jakt sedan
mycket tidig ålder så han visste exakt hur kul det var
att jaga med tax innan han fick Nelly. I 4 år jagade
Nelly och Anton ihop, ända fram till att hon var för
gammal och fick vandra vidare till de eviga jaktmarkerna. Anton var då 15 år. Maria förstod att vara utan
tax som jägare, det var inte ett alternativ för Anton.
Han hade ju just tagit jägarexamen. Därför började
sökandet efter en ny jaktkompis till Anton.
Vid den här tiden hjälpte undertecknad en kompis
som hade en strävhårstik att hitta en korthårig hane
att göra en hårlagskorsning med. Han hade fått ett par
förslag, men fastnade för Smen´s Agust. Just den parningen hade Maria och Anton hittat.
Tiken var av fin jaktstam och hette Törnevallens
Umbra. Pixbo Extra Barsk hette valpen och han fick
behålla sitt namn Barsk när han flyttade hem till Anton.
Anton som är en ung, energisk jägare vet att man ska
skogträna vapen tidigt. När Barsk bara var 5 månader
gammal så kom första drevet. Det såg ganska konstigt
ut när den lilla valpen kom drivande med inte mindre
än 18 dovhjortar som passerade Maria och Anton som
på ett pärlband i skogen.
Efter 20 minuter trodde de inte sina ögon när Barsk
ytterligare en gång kom förbi med hela gruppen hjortar. Men då var mor och son överens om att det fick
räcka för den här gången. Barsk, han var inte riktigt
av samma åsikt när han blev kopplad på löpan. Jakten
var väckt i den lilla valpen och Anton var glad som en
speleman.
Ett par veckor senare var Anton och Barsk ute i skogen på nytt. Då med bössa och han var under uppsikt
av sin morbror. Anton släppte Barsk och han tog upp
en bock som han drev i ett trångt buktande drev.
Efter 40 minuter kom drevet förbi Anton som förvaltade chansen väl och sköt sitt första djur för Barsk.
Tiden gick och Barsk fick fler djur på sitt samvete.
En dag hade Anton bestämt sig för att Barsk skulle

göra drevprov, men den aktuella dagen var Maria
tvungen att jobba. Maria ringde domaren och frågade
om det var okej att Anton startade Barsk själv. Domaren hade inget emot det. Familjen Moberg bor på
marken så domaren kom hem till stugan.
Anton tog Barsk och domaren med sig ut i skogen
som vilken jaktdag som helst.
När provdagen var över hade det gått så pass bra att
det blev ett 1:a pris på 47 poäng.
Barsk kommer ur en hårlagskorsning men är korthår och svart med tantecken. Det betyder att han är
homozygot korthårig och homozygot svart & tan.
I hans gener finns det inget viltfärgat och inget
strävhårigt. Om man parar honom med en tik som är
svart & tan kommer det bli svarta korthår i hela kullen.
För min del gör det gott i hjärtat att se unga människor som väljer att skaffa korthårig tax till jakt. Det är
de rutinerade jägarna och uppfödarna som är grundstommen i rasen, men det är dom unga jägarna som är
rasens framtid och det är dom som ska förvalta det vi
bygger upp idag. Därför är det jätteviktigt att vi säljer
våra taxar till unga människor som kommer att ta med
sig det här arvet vidare in i framtiden.
Unga människor dras till varandra och ser varandra
på sociala medier. Ser man och får uppleva att kompisens tax jagar bra, så kommer man själv troligen att
skaffa en tax när det är dags att skaffa jakthund. Det
tror i alla fall jag!
Text: Johan Axelsson, Foto: Maria Moberg
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Framgångar i Norge för korthåren
Ordinære prøver.
Om vi inkluderer grensekampen, nordisk og norsk
mesterskap var det totalt 216 starter på ordinære prøver i Norge i 2018. Dachshund korthåret har 65 av
disse startene.
17 hanner har 23 prøvestarter. 25 tisper har 42 prøvestarter. Til sammen har 42 forskjellige korthår startet på ordinær drevprøve i 2018.
Premieringsprosenten er 75%, fordelt slik:
Drevcert: 5%.
1.premie: 55%
2.premie: 11%
3.premie 12 %
0.premie 17 %
Det har totalt blitt arrangert ordinære 15 drevprøver i
2018. Da er alle resultater fra de bevegelige prøvene
i 2018 lagt inn.
Det var totalt 91 starter på bevegelige drevprøver i
2018. For korthår  ble tallene:
Totalt 30 prøvestarter, fordelt på 22 individer.
8 hanner har 9 prøvestarter, 14 tisper har 21 prøvestarter. Premieringer:
Drevcert: 2. - 7%
1.premie: 23. - 77%
2.premie: 1. - 3%
3.premie: 2. - 7%
0.premie: 1 - 3%
GF premie: 1. -3%
Premieringsprosent: 90.
Prøvevinnere:
På Vest-Agder DHK sin ordinære prøve 12.-14.januar var det påmeldt 12 hunder, 5 korthår.
Prøvevinner ble Rekyl’s Jack til Bjørn Tore Egeland,
1.Rå med 50 ep.
Vestfold Buskerud DHK hadde prøve 12.-16.januar
med hele 32 påmeldte.
Pga stort snøfall fikk bare 19 av disse startet.
Prøvevinner ble NJ(D)CH Kokopellis Fox til Jon

Austein, 1.Rå med 50 ep
Høstens første ordinære drevprøve ble avholdt av
Vestfold Buskerud Dachshundklubb 27.-28.september, med 15 påmeldte hunder, hvorav 6 korthår.
Prøvevinner ble NJ(D)CH  Bjørnjeger’s Dixie, til
Bjørn Johannesen, med 1.Rå og 49 ep.
På Vest-Agder DHK sin prøve i perioden 28.nov –
02.desember, var det påmeldt 17 hunder, hvorav 3
korthår. Prøvevinner ble Nord.J(D)CH Källstigen’s
Mysa til Bjørn Tore Egeland, med 1.Rå D-cert og 54
ep.
(Mysa har med det 20 strake 1.premier på drev, hvorav 17 starter i Norge med 51,4 ep i gjennomsnitt!)
NM
Det norske drevmesterskapet ble arrangert av Trøndelag Dachshundklubb. Den 9.november.
13 startende hunder, hvorav 2 korthår. I år var NM
tildelt Kongepokal.
Vinneren ble strihårsdachsen NJ(D)CH Kira, til Anders Reitan, med 1.Rå D-cert, 54 ep.
Beste korthår ble Nord(J)CH Kokopellis Gyda til
Trond Liestøl med 1.år Rå og 46 ep.
Grensekampen.
Vestfold Buskerud DHK arrangerte grensekampen
den 12.november.
5 norske og 5 svenske hunder deltok. 2 korthår.
Prøvevinner ble Källstigen’s Olivia, til Stig Larsson.
1.Rå og 51 ep.
For de bevegelige prøvene er ikke dommerkollegiene
ferdig avholdt i alle lokalklubber ennå.
Noen hanner har oppnådd 3 x 1.pr på drev denne sesongen, og vil bli nærmere presentert på den norske
hannhundlista.
SE9573/2015 Rekyl’s Jack
NO40667/15 Rådyrtangen’s Sako
NO40663/16 NVCH NJ(D)CH Rådyrtangen’s Tiko
NO51579/11 NJ(D)CH Pluto
Raymond Bråten

OBS!

Om Du inte redan betalat din medlemsavgift för 2019 gör det snarast.
Medlemsavgift 200 kr, Familjemedlem 75 kr.
Det kostar föreningen mycket pengar om vi behöver skicka ut en påminnelse.
Bankgiro. 5376-9014 eller Swish: 123 156 19 50
Glöm inte ange namn och adress!
Du valpköpare som fått gratis medlemskap under hösten 2018 är medlem även 2019.
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Helgkurs för Korthårsgruppens medlemmar
med Peter Ekeström

Dogworks

Signalerna, Bromsen och Följsamheten

Lördag –söndag 1-2 juni 2019
Plats: Roslagens Jakt & Vilt i Almunge, Uppland
Ju snabbare och tydligare jag kan få hunden att förstå vad jag vill, desto enklare är det att få den där
följsamheten jag (och alla hundägare jag känner) vill ha – i jakten och på hemmaplan.
Målet är alltså att få hunden ännu mer följsam och lyssnande. Jag vill ha hundens uppmärksamhet. Om
det och lite till handlar den här kursen.
Dag 1 börjar med ett bildspel, där jag visar och berättar om mina sätt att fånga hundars uppmärksamhet
och om enkla sätt att öka hundens vilja att lyssna. Sedan tränar vi praktiskt resten av dagen.
Dag 2 kör vi övningar i stigande svårighetsgrader som är kopplade till varje enskild hund och förare. Vi
          kommer också – om någon vill och behöver - att prata problemlösningar ur alla möjliga synvinklar, både i vardag och i jakten.
Alla kursens praktiska övningar är individbaserade. Vilka förkunskaper du och din hund har spelar ingen roll. Alla hundar är individer, precis som alla förare. Hundarnas och förarnas ålder, kön,
ras och erfarenheter har under den här kursen ingen betydelse. Allt handlar om individen.
Vi ses! / Peter
Pris: 2100:-/ ekipage (max 20 st) För- och eftermiddagsfika båda dagarna ingår.
Boende: Via Roslagens Jakt & Vilt, se www.roslagensjaktvilt.se under fliken ”Hundträning”. Bokas i
samband med anmälan till Ida. Plats för husvagn/husbil finns.
Anmälan till: Ida Sörensen, 070-301 47 49, idasorensen@live.se
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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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