Alpenländische
Dachsbracke
Prov & Avel
Svenska ADB klubben är en
rasklubb grundad i maj 2016
som ingår i Svenska
Schweisshundklubben.
En ADB grupp bildades under
Kosta viltspårvecka sommaren
2014. Målet var att så småningom
bli en egen rasklubb vilket vi nu är
från maj 2016. Vårt främsta mål är
att få fler ADB ägare att
avelsmeritera sina hundar och
starta på de olika prov som finns
för rasen. Börja tidigt med
viltspårträningen och innan första
jakt skall Du helst ha genomfört
spårprov. Drevprov och
vildsvinsproven är som en vanlig
jaktdag i skogen, där hundens
arbete samtidigt bedöms av en
kunnig domare. Det är kul,
spännande och lärorikt.
Hör gärna av Er till oss för råd.



Ursprungsland: Österrike.
1991 införlivade FCI
Alpenländische Dachsbracke i
gruppen sök- och spårhundar för
jakt. ADB:n används som
viltspårhund vid eftersök av
högvilt och i drevjakt som
mellandrivande jakthund.
Rasen skall vara en lågställd,
kraftig jakthund med robust,
kraftig kroppsbyggnad, tät päls
och fast muskulatur.
Uttrycket skall vara klokt och
vänligt. Temperamentet skall
vara oförskräckt/orädd.
1998 importerades de första ADB
till Sverige från Österrike. Rasen
växer i popularitet och därmed
blir ett riktat och seriöst
avelsarbete av stor vikt.
Avelsmeritering är det sätt vi kan
mäta att rasen utvecklas på bästa
sätt–läs mer här o på hemsidan!



www.adbklubben.se

Lathund gällande olika
provformer och
avelsmeritering för
Alpländaren.


Fördjupning inom rasen
finner du på hemsidan
www.adbklubben.se

Avelsmeritering
•

Hunden ska vara registrerad i SKK

•

Hunden skall vara c:a 3 år gammal vid
första valpkull (pga. Epelepsi m.m)

•

Avelsdjuren skall vara HD röntgade med
resultat A eller B (parning med C är
godkänt)

Avelsgodkänd
•

Frågor och svar

Två rastypiska exemplar av Alpländare med bra helhet

2:a pris drevprov eller
godkänt anlagstest vildsvinshägn
alt. inneha godkänd merit från
internationellt jaktprov

•

Godkänt anlagsklass viltspårprov

•

Officiell utställning Very Good
alternativt Formbewertung Gut

Våra olika provformer
•

Hunden minst 9månader. Finns ordinarie eller rörligt prov.
Anlagsklass viltspår Blodas 4-6h innan spårstart, GK eller
Ej GK.
Öppen klass Blodas 12-24h innan spårstart, 600m långt och
4 vinklar. Start ruta om 25x25m, skottprov ca 100m före
spårslut. Elitklass finns för högre meritering viltspår.
Championat finns.

•

Drevprov
Hunden minst 15 månader. Egen eller anvisad mark. Provtid
minst 3 max 4 timmar. 7moment bedöms förutom drevtiden,
minst 10 och max 40minuters drevtid, 20min gäller för 1:a
pris. (från 2016 är även vildsvin godkänt drevdjur)

•

Anlagstest Vildsvinshägn
Hunden minst 18 månader. Bedömer hundens lämplighet för
vildsvinsjakt i något av f.n tre godkända hägn, Agusa,
Mamima och Almunge. Bedöms Godkänd eller Ej Godkänd.

•

Eftersöksprov vildsvin
Hunden minst 24månader. Finns 3 former, A, B och C,
föraren väljer vilket alternativ vid anmälan. Spåret
nattgammalt och minst 1000m. Bedöms Utmärkt, Godkänd
eller Ej godkänd.

Avelsgodkänd Plus
•

1:a pris svenskt drevprov

•

Godkänt anlagstest vildsvinshägn
alternativt 1:a pris på vildsvin
svenskt drevprov

•

1:a pris öppen klass spårprov
eller eftersöksprov vildsvin

•

Officiell utställning Excellent
alternativt Formbewertung lägst
Sehr Gut
Enskilt djur ska inte bidra till
mer än 20 valpar
Fördjupning finns på adbklubben.se

För alla prov krävs medlemskap och registrering i SKK.

Jag vill gå ett prov med min hund,
hur gör jag?
Gå in på adbklubben.se och läs igenom
vad som gäller för det prov Du vill
starta. Gå sedan till kontakt sidan och
kontakta Stefan Modin som är ansvarig
för våra domare och prov så lotsar han
Dig vidare.
Är det viktigt att avelsmeritera sin
hund?
Ja, om Du har tänkt avla på Din hund är
det väldigt viktigt. Det finns få
meriterade hundar så ju fler som
avelsmeriterar desto bättre för vår ras.
Det är det enda sätt som vi kan mäta
dess egenskaper för jakt och hälsa och
på så sätt säkra en gynnsam och seriös
avel.
Jag är intresserad av att skaffa en
Alpländare, hur gör jag?
Läs så mycket som möjligt om rasen,
dels på adbklubben.se dels på
svshk.org. Har Du möjlighet så följ med
någon som jagar med dem och se så att
den passar just Din mark och jaktsätt.
Vårt avelsråd är mycket kunnig om
rasen, vi andra har själva alpländare
och ger Dig gärna information. På
Facebook finns flera forum som kan ge
Dig en del. Valphänvisningen sköts av
Jerker Fjällman, kontaktuppgifter finns
på hemsidan.
Genom att avelsmeritera och starta
på prov bidrar Du och Din
alpländare till en gynnsam
vidareutveckling av rasen!

