Nostalgi och Debatt !
Rein Hjalmarsson och jag startade 1994 Klackebos kennel Rein
önskade efter några år utträde ur kenneln jag fortsatte själv som aktiv
uppfödare t.o.m 2014 . Under ovanstående tid föddes 245 KH valpar
varav 42 blev jaktchampion ca. 150 jakt och utställnings meriterade 6
deltog vid drev SM och 2 vid spår SM . Betr. valpar har jag haft stor hjälp
av Anette Sundin vid valpning och valparnas första tid i livet . Samt av
jaktprov och uts . intresserade valpköpare !
Jag har deltagit vid flera avels konferenser och korthårs möten och alltid
haft med mig följande fråga betr .den drivande korthårs taxens skall.
Är det möjligt att genom avel få fram fler drivande KH taxar med
flertoniga skall och troligen det svåraste att avla fram hundar som för
dubbelskall vilket är ovanligt i tax rasen .
När jag ställt frågan till kursledning ,genetiker ,avelsråd och övriga
deltagare ang. avel på egenskapen skall så har det mötts med ointresse
och tystnad . Jag har förstått att endast ett fåtal har hört och känner till
hur en drivande hund med dubbelskall låter , vilket förklarar en del .
Frågan är för mig mycket intressant så jag har kollat i stamtavlor från
50-talet och framåt i strävhår och korthårs linjer där jag fått tips om
hundar som fört dubbelskall av uppfödare och drevprovsdomare m.fl
Tyvärr följs ju inte uppmaningen att dubbelskall ska noteras som något
positivt vid bedömningen av hunden ,det har försvårat detektivarbetet .
Min amatörmässiga efterforskning har lett fram till att det förr i tiden var
vanligare hos strävhår än korthår med dubbelskall . Där det förekommer
verkar det troligt att det finns strävhår inblandat i kort håren om man
kollar några generationer bakåt så förekommer det en hel del korsningar
SH och KH .
Jag påstår att det finns en nedärvning i dubbelskall som kan föras vidare
i flera generationer . Det gäller bara att hitta dom linjer som bär på
starkast möjliga nedärvning när det gäller hundens drevskall. Jag har
letat och parat hundar med linjer där det enl . uppgift förekommit
dubbelskall och fler toniga skall .
I min uppfödning har jag hört sex hundar som haft dubbelskall och fem

som jag inte hört men som har dubbelskall enligt ägarna . Dubbelskall
förekommer i repriser av olika längd beroende på vittrings förhållande
och närhet till drevdjuret samt vid syn och hörsel kontakt .
En hund som för dubbelskall ska enl. min mening snarast möjligt
användas i avel även utan jakt och uts. merit . Och t.o.m användas vid
linjeavel s.k släktskaps parning för att på så sätt befästa dubbelskall i
korthårs aveln därefter utavel för att undvika ev , defekter .
Argumentet att skallet är den viktigaste delen i kontakt med drevet
stämmer . Ett hörbart och välnyanserat fler tonigt skall med inslag av
dubbelskall är en njutning ! Om du har eller har haft en hund med
dubbel skall kan du meddela det på flera sätt , här på sidan eller ring mig
0706004222 och tala om hundens namn och reg.nr eller har synpunkter
som du bär på betr. avel , nedärvning eller möjlighet och intresse för att
lyfta ett drevskall till en nivå som ökar jakt upplevelsen genom ökad
spänning och njutning för de som deltar vid jakten ! Jag vill också sticka
ut hakan och påstå att ett tätt och speciellt skall påverkar drev djurets
sätt att bukta på ett mycket positivt sätt !
Jag har förståelse för mothugg i mina funderingar och påståenden . Men
det kan också leda fram till ett nyvaknat intresse hos uppfödare och
avelsråd angående drevskallets betydelse och avels möjlighet .
Min definition på dubbelskall vid drev : Skallet har olika klang och ton
.Det låter som två hundar driver en med grövre skall och en med ljust
skall , det uppfattas som (hundarna) har ett avstånd till varandra , trots
att det är en hund som jagar !
Att avla på en jakthunds skall är bättre än att glo på en pejlmottagare
eller att lyssna på en skallindikator !
Mina nedskrivna tankar är till för att om möjligt förädla en redan förträfflig
jakthund den korthåriga taxen !
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