Verksamhetsberättelse Korthårsgruppen 2019
Styrelse för Korthårsgruppen 2019:
Ordförande: Ida Sörensen (till 2020)
Vice ordförande: Jan Stridh (till 2021)
Sekreterare: Anna Månsson (till 2021)
Kassör: Kristoffer Nohrborg (till 2020)
Ledamot: Malin Airaksinen (till 2020)
Suppleanter: Kimmo Airaksinen (till 2020) & Johan Ljungné (till 2021)
Övriga förtroendevalda för 2019:
Valberedning: Niklas Karlsson (sammankallande), Anders Westrin & Daniel Liberg.
Avelsgrupp: Maria Johansson (sammankallande), Johan Axelsson, Christofer Johansson &
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 kontaktperson i Norge: Raymond Bråten
Korthårsgruppens kontaktperson i Finland: Ingmar Jaatinen
Årsmötet:
Årsmöteshelgen hölls 26-28 april 2019, 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.
Hela 23 hanhundar visades upp och presenterades.
Vid den efterföljande inofficiella utställningen för korthårig normalstor tax deltog 51 hundar,
vilket är deltagarrekord. Domare för dagen var Siv Bengtsson. Bäst i rasen blev den finska
tiken Keski-Maan Yavanna, ägare Inari Kuisma och BIM blev Krut, ägare Anna Iggström.
Själva årsmötet för Korthårsgruppen hölls efter lunch 27 april. Ordförande för årsmötet var
Ulf Granström. Sekreterare på årsmötet var Anna Månsson. På årsmötet deltog 54
medlemmar. Värt att nämna är att årsmötet lockade deltagare från Sverige, Norge, Danmark
Finland och Åland.
Efter årsmötet höll en av Sveriges mest meriterade taxdomare och uppfödare, Elisabeth
Rhodin en föreläsning om avel och uppfödning. Hon påpekade att taxen som ras bara
förändrats marginellt sedan rasens standard fastställdes.
Avelsgruppen med Johan Axelsson och Niklas Karlsson i spetsen stämde av ”Parnings- och
valplistan” med årsmötet, och bad om församlingens åsikt i utformningen av listan och hur
avvikelser från Svenska RAS skulle presenteras. Årsmötet bestämde att alla avvikelser från
RAS skulle presenteras, men utan rödmarkering.
På årsmötet utsågs Maria Johansson till hedersmedlem.
Under lördagskvällens årsmötesmiddag delades två vandringspriser ut.
Pelles vandringspris till korthårsuppfödare delades ut till Ingvar Larsson, Ubsolas kennel.

1 (4)

Vandringspriset Korthårshornet till bästa allroundtax under 2018 tilldelades Kjerragårdens
SG Olivia med ägare Niklas Karlsson, Strömstad.
Tidningen Korthårstaxen:
Korthårstaxen utkom våren 2019 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:
Under verksamhetsåret har Korthårsgruppens medlemslista genomgått en uppstädning för
att lättare kunna hålla reda på medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift, samt
dubblett-medlemmar. Efter denna uppstädning uppgår föreningens medlemsantal (årsskiftet
2019/2020) till 643 st. Av dessa är hela 71 st nya valpmedlemmar under 2019.
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.
Provjakt:
Provjakt anordnades sista helgen i november 2019 i Nybro, Småland under Jonas Thuvessons
försorg. Inbjudna hanhundar var Lurkeröds Asterix, Kustfyrens Ebbot, Magnus samt Jonas
egna hane Ubsola Wilding. Två mycket trevliga dagar med många nya bekantskaper men
tyvärr tufft väder för unga, oerfarna hundar. Provjakten blev svårbedömd och endast den
äldre och mer erfarne Ubsola Wilding bjöd på bedömningsbara drev. Mer om provjakten går
att läsa i tidningen Korthårstaxen 2020.
Kimmo Airaksinen dömde Anna Iggströms Krut på drevprov. Det resulterade i ett förstapris
och en fin provjaktsartikel i tidningen Korthårstaxen.
Verksamhetsplan:
Styrelsen har under året tagit fram en verksamhetsplan för 2020-2023.
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Ekonomi:
Av oklar anledning är det påtagligt färre som valt att betala sin medlemsavgift för 2019,
vilket har resulterat i mindre intäkter än förväntat. Det i kombination med ett mycket
välbesökt årsmöte satte Korthårsgruppens budget ur spel.
Ny Budget för 2020 baserad på 2019 års erfarenheter krävde ökade priser för
årsmötesarrangemanget och utställningen.
Korthårsgruppen har i början av 2020 mottagit sponsorpengar från Jonas Thuvesson och
Thuveprodukter. Ett oväntat men mycket välkommet tillskott i föreningskassan.
I övrigt hänvisar vi till den ekonomiska rapporten som läggs fram på årsmötet.
Uppdrag från årsmötet:
Styrelsen uppdrogs av årsmötet att undersöka möjligheten att förlägga Korthårsgruppens
årsmöte samtidigt som Örebro Läns Taxklubbs vårutställning i Ånnaboda. Utställningen
arrangeras av ÖlTK under maj månad, och Korthårsgruppen ska enligt stadgarna hålla sitt
årsmöte innan april månads utgång. Detta innebär att det rent tekniskt inte är möjligt att
förlägga arrangemangen samtidigt. Korthårsgruppen har god kontakt med ÖlTK, och om det i
framtiden faller sig så att vårutställningen förläggs i april månad, så är utsikterna för ett
samarrangemang goda.
Årsmötet gav avelsgruppen i uppgift att fundera över hur provjakternas förlopp kan
förtydligas, så att hundarnas egenskaper lättare kan utläsas av berättelsen. Detta ska
presenteras för medlemmarna på 2020 års årsmöte.
Hundkurs med Peter Ekeström:
1-2/6 hölls hundkurs med Peter Ekeström i Almunge. 20 ekipage deltog, övervägande andra
raser än tax. Från och med nu pausar vi hundkurserna eftersom intresset från föreningens
medlemmar är svalt.
Representation på mässor:
Malin Airaksinen och Kimmo Airaksinen representerade Korthårsgruppen på jakt- och
hundmässan Hundhälga på Älgripans hundcenter, Årsunda den 18:e augusti.
Uppdaterad logotype och nya kepsar och buff:
Styrelsen har under året ansett sig tvungna att uppdatera Korthårsgruppens logotype till en
mer tryckvänlig variant, i samarbete med Sandra Lundin. Vi har också beställt fler kepsar,
gröna och orange, med den uppdaterade logotypen på. Detta eftersom de gamla kepsarna
höll på att ta slut. Vi har också varit tvungna att öka priset på kepsarna på grund av ökade
portokostnader.
Våren 2020 tog styrelsen beslut om att trycka upp ett antal buffar med den nya logotypen
på, i anledning av vårt stundande 30-årsjubileum. Dessa buffar finns nu till försäljning.
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Samarbete med Svenska Taxklubben:
Korthårsgruppen ställer sig positiv till samarbete med Svenska Taxklubben. Korthårsgruppen
har skickat en inbjudan till Svenska Taxklubbens ordförande Gerhard Lilliestierna att närvara
vid vårt årsmöte 2020, något som Gerhard har meddelat sig positiv till.
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