Verksamhetsberättelse Korthårsgruppen 2016
Styrelse för Korthårsgruppen 2016:
Ordförande: Ida Sörensen (till 2017)
Vice ordförande: Jonas Hållen (till 2018)
Sekreterare: Maria Johansson (till 2017)
Kassör: Ing-Marie Wedmark (till 2018)
Ledamot: Hans Johansson (till 2017)
Suppleanter: Svante Birath (till 2017) & Anna Månsson (till 2018)
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fyra telefonmöten och två fysiska möten.
Övriga förtroendevalda för 2016:
Valberedning: Tommy Jacobsen (sammankallande), Stefan Brinkenberg & Kimmo Airaksinen.
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, Johan Axelsson, Maria Johansson, Raymond Bråten
Revision: Lars Ericsson (sammankallande), Urban Öberg
Revisorssuppleanter: Elisabeth Ershede, Björn Lindblom
Korthårsgruppens kontaktpersoner i Norge: Raymond Bråten, Björn Tore Egeland
Korthårsgruppens kontaktperson i Finland: Camilla Tuovinen
Årsmötet:
Årsmöteshelgen lades 15-17 april 2016, på Ånnaboda Storstenshöjden, Örebro.
På lördagens inofficiella utställning för korthårig normalstor tax deltog 30 hundar. Domare
för dagen, som också höll en mycket uppskattad utställningsträning före utställningen, var
Marita Krantz.
Själva årsmötet för Korthårgruppen hölls efter lunch 16:e april. Ordförande för årsmötet var
Ulf Granström. På mötet deltog 45 medlemmar.
Peter Ekeström, Dogworks, höll en mycket intressant och lärorik föreläsning om hundarnas
språk och signaler efter årsmötet.
Eva von Celsing och Maria Johansson hade sammanställt och jämfört hur aveln på korthårig
normalstor tax följde rekommendationerna i RAS, Ras Specifik Avelsstrategi. Slutsatsen blev
att de jaktmeriterade korthårstaxarna var ”bäst i klassen” på att följa RAS.
Under lördagskvällens årsmötesmiddag delades två vandringspriser ut.
Pelles vandringspris till korthårsuppfödare delades för 2015 ut till Askmaden’s kennel,
Tommy och Marie Jacobsen.
Vandringspriset Korthårshornet till bästa allroundtax tilldelades Smen’s Rut & Johan
Axelsson för kvalifikationsåret 2015.
Söndag 17 april 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 2016 i god tid inför årsmötet. Tidningen var fylld med intressant
information, avelsdata och reportage om korthårstaxarnas bravader.
Hanhundslistan:
Hanhundslistan för 2016 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. Hemsidan har nyligen fått två nya flikar, Norge och
Finland. Vi är mycket glada över att vi även har engagerade medlemmar i våra två
grannländer. Under flikarna finns hanhundslistor för respektive land.
Korthårsgruppen på facebook har haft lite turbulens under året, kanske främst för att
personer har missuppfattat att Korthårsgruppen är en förening och facebook-sidan bara en
grupp. Detta avhjälptes med att sätta loggan och texten ”för den jagande korthårstaxen”
som gruppbild. I skrivande stund (början av februari 2017) har facebookgruppen 780
medlemmar.
Vi har erbjudit intresserade facebook-medlemmar en Korthårstaxen-tidning gratis, vilket har
resulterat i ett antal nya medlemmar.
Medlemmar:
Medlemsantalet för Korthårsgruppen har under 2016 ökat. I skrivande stund är vi 530
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. En ovärderlig hjälp i deras letande efter nästa
familjemedlem och jakthund.
Tyvärr blev det ingen provjakt av intressanta hanhundar under 2016. Vi hoppas på att
återkomma starkt under 2017 med organiserade provjakter som täcker hela landet.
Verksamhetsplan:
Styrelsen har under året tagit fram en verksamhetsplan för 2017-2020. Detta var ett uppdrag
från årsmötet 2016.
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Ekonomi:
Det stora deltagandet på årsmötet var mycket positivt på många sätt. Tyvärr inte för
Korthårsgruppens ekonomi. Styrelsen har upprättat en budget för verksamhetsåret 2017, för
att ha bättre koll på ekonomin och våra utgifter. Detta var även ett uppdrag från årsmötet
2016, för att utreda om medlemsavgiften motsvarade motprestationen av föreningen.
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