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Ordföranden har ordet! 
Det känns smått overkligt och heder-
samt att skriva dessa ord i Svenska 
ADB Klubbens första egna tidning. 
Denna resa som startade i ”skarpt” 
läge 2015 och som nu utvecklats till 
en rasklubb för vår fantastiska ras – 
den är verkligen värd det!  
Arbetsgrupper för ADB inom SvSHK 
har funnits längre än så och som alla  
varit med och bidragit till att vi är 
där vi är idag – stor eloge till alla  
engagerade. 
I detta vårt första blad har vi flera, 
som vi hoppas, intressanta artiklar 
och vi vill passa på att uppmana alla 
klubbmedlemmar att vara med och 
bidra med artiklar även framöver. Vi 
hoppas vi kommer få träffa många av 
er på våra kommande events under 
året, KM Agusa 17mars, årsmötes-
helgen i Herrfallet 28-29 april och 
planerad Formbewertung i augusti. 
En mycket stolt  
ordförande och hela  
styrelsen hoppas ni får 
en trevlig läsning, vi ses! 
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Drevprovträffen 
- inte bara allvar 

”Jag hoppas att denna drevprovsamling kan 
fortsätta i framtiden, då det är väldigt trevligt att 

träffas och utbyta erfarenheter med varandra” 



 

 

 
Den 23 november var det dags för drevprovsträffen 
nere i Hylte kommun. En mycket trevlig tillställning.  
 
Vi bodde på ett pensionat i närheten av provmarkerna 
och flera av oss passade på att träffas kvällen innan prov-
dagen för en gemensam trevlig middag. Under middagen 
pratade vi självklart mycket hund och satt ända in på 
småtimmarna och pratade om vårt gemensamma ämne, 
intresset för Alpenländische dachsbracke. 
 
Morgonen därefter anslöt sig övriga domare och alla  
ekipagen tilldelades varsin provruta. Sedan var det dags 
att släppa hundarna på ett jaktprov. De flesta hundarna 
som deltog var unghundar och således lite orutinerade. 
För några av hundarna gick det väldigt bra medan andra 
misslyckades. Dock är det viktigt att komma ihåg att ett 
jaktprov är som en vanlig jaktdag och även då kan det 
ibland bli fel. Det finns nog inte någon hund som lyckas 
varje gång. 
 
Det var tyvärr ingen hund i år som tilldelades ett första-
pris utan det var ett andrapris som blev bästa prestation. 
Jag hoppas att detta inte skrämmer hundförarna utan att 
de provar igen.  
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Många hundar var som sagt unga och inte så erfarna och 
startades för första gången på jaktprov. Det är helt enkelt 
inte så lätt för unghunden att jaga på nya jaktmarker  
efter att kanske ha sovit borta för första gången. Lägg 
därtill att kanske matte och/eller husse är nervösa som 
kanske gör att hunden märker att det är något som inte 
är som det brukar. Jag hoppas att denna drevprovsamling 
kan fortsätta i framtiden, då mycket av behållningen är 
att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. 
 
 
/Stefan Modin, drevprovsdomare  
 

OBS! Fotona i artikeln har inget med drevprovträffen att göra 
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From 20170510 gäller nya reviderade drevprovsregler. Det 
huvudsakliga syftet med drevproven är att de ska vara  
användbara i avelsarbetet. 
 
På ADB-klubbens hemsida kan du läsa mer om regler för 
drevprov.  
 

www.adbklubben.se 
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ETISK JAKT MED HUND
- Jägarnas ansvar 

”Vi har världens högsta acceptans för jakt i Sverige



 

 
 
Den svenska jaktlagen bygger på frihet 
under ansvar!    

 

Det unika med vår svenska jaktlagstiftning är att den i 
stort är fri från detaljregleringar. Den baseras framför-
allt på att vi jägare tar ansvar i vår jaktutövning och be-
driver den på ett etiskt riktigt sätt.  
Vi kan känna oss stolta som jägare i Sverige, då vi har 
världens högsta acceptans för den jakt vi bedriver. Vid 
senaste Sifo-undersökningen 2017 visar det sig att 89% 
av svenska befolkningen accepterar jakt. Och det är vi 
jägare som tillsammans kan påverka utvecklingen av 
acceptansen för jakten i samhället. Det bygger bland 
annat på en god och ansvarsfull hundhållning, om-
tanke om viltet, respekt för allmänheten och allas rätt  
 

till naturen.                                                                                
 
Men, det är alltfler som har börjat ifrågasätta den 
svenska löshundsjakten. Så för att uppmuntra till  
diskussion och tankar kring etik vid jakt med hund 
har Svenska Jägareförbundet gjort fyra filmer som 
publicerades i höstas.  Du kan se dem här nedan: 
 
FILM 1 — Etik vid jakt med hund! 
 

FILM 2 — Frihet under ansvar! 
 

FILM 3 — Etik i samband med rådjursjakt! 
 

FILM 4 — Rätt hund vid rätt tillfälle! 
 
/Jessica Larsson, ledamot i styrelsen 

ETISK JAKT MED HUND 

Vi har världens högsta acceptans för jakt i Sverige” 
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På World Dog Show med  
Kennel Nygårds Brack 
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Jag heter Amina Duracak, är 18år, och driver  
tillsammans med min pappa Said Duracak kenneln 
Nygårds Brack. Vår uppfödning av Alpenländische 
Dachsbracke har vi haft sedan 2009.  
 
Här följer en berättelse om vår resa till Leipzig, Tyskland, 
i början av november. Vi, jag och pappa m fl samt några av 
våra hundar, åkte dit ner för att tävla på German Winner 
Show och World Dog Show.  
 
Förberedelserna hade varit många och det krävdes även 
en hel del planering och ett långt väntande innan det bar 
iväg. Själva tävlingarna ägde rum på Leipzig Messe i en 
mässhall som är 150.000 kvadratmeter stor. Den var stort 
även om vi endast hann med att se en fjärdedel av den.  
 
Under onsdagen deltog vi på German Winner Show med 
totalt 6500 anmälda hundar. Vi ställde Nygårds Brack 
Gina i junior klass med Excellent, klass 1:a, VDH-
Juniorcertifikat, Bäst i rasen Junior och därmed även tysk 
juniorvinnare 2017. Gita Posavska ställdes i öppenklass 
tik med Excellent, klass 1:a och VDH-certifikat. Därefter 
ställdes Gita mot Gina i tävlan om bästa tik. Gita blev 
bästa tik och fick ytterligare CACIB, BIR (bäst i rasen) 
och är därmed nu tysk vinnare 2017. I tävlan sedan om 
BIG (bäst i grupp) så gick vi så gick vi oplacerade.  
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Torsdagen kom och det var dags för oss att ställa på 
Världsutställningen med 31 000 tävlande hundar. Först 
ut av mina hundar gick Dog Posavska och resultatet blev  
Excellent, klass 1:a i hanar Jaktklass och ett VDH-
certifikat. Sedan snabbt byte till Brik som fick Excellent, 
klass 1:a i hanar öppen klass och VDH-certifikat. Sedan 
snabbt byte till Brik som fick Excellent, klass 1:a i hanar 
öppen klass och VDH-certifikat. Därefter fick pappa ta 
Dog medan ja tog Brik. Det var tävlan om bästa hane och 
den tog Alexander med sin fina hane, Zeus från Serbien, 
som sedan blev BIR (bäst i rasen). Dog blev tvåa med  
reserv CACIB och Brik blev trea.  
Sedan var det dags för tik-klassen. Nygårds Brack Gina 
först ut i junior klass med endast ett Very Good och klass 
2:a. Ingen vidare tävlan för henne. Därefter snabbt byte 
till Gita Posavska för mig och pappa tog Ara då båda två 
ställdes i öppen klass samtidigt. Gita fick excellent, klass 
1:a med ett VDH-certifikat medan Ara fick Excellent, 
klass 2:a samt reserv VDH-certifikat. Sedan gick vi vidare 
till konkurrensklassen där Gita blev 2:a med ett reserv 
CACIB. Tävlingen var därmed över för våra hundar. 
 
Men det är inte allt. På den här typen av tävlingar har de 
något som kallas parklasser. Där ställde Brik och Ara upp 
som par och mot de två möttes Dog och Gita som slog 
Brik och Ara. Alltså skulle vi ändå tävla vidare i den stora 
ringen. Så det var snabbt till hall 1 för förhands-
granskningen. Det här var första gången jag handlar två 
samtidigt och det gick jättebra faktiskt. 



 

 

Återigen är det prestationen som är det viktigaste samt 
att jag har deltagit med mina hundar. För har hjärtat väl 
fastnat för en speciell ras som är relativt ovanlig, så är det 
för mig självklart att man ska visa upp dem.  
Det var en superkul resa i övrigt och vi träffade en massa 
nya som gamla vänner. Nu laddar vi för fler tävlingar i 
framtiden.  
 
/ Amina Duracak 

Kennel Nygårds Brack 
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Medlemsavgift 2018 - Betalningsinformation 
 
 

Huvudmedlem: 325 kronor 

Familjemedlem: 50 kronor 
Av detta går 100 kronor till SvSHK för huvudmedlem & inget för familje-

medlem. Detta innebär att 225 kronor stannar hos SvADB samt de 50 kronor 

som familjemedlem genererar. 
 

Swish: 1236203590 

Bankgiro: 5241-4323 
Märk din betalning med: Ditt namn, adress, mejl & skriv 

Medlemsavgift 2018. 
 

Alla nya valpköpare har gratis medlemskap det år de skaffar sin 

ADB, oavsett när på året detta sker.  
 

Detta får du som medlem 
♦ ADB-bladet (nättidning) som utkommer 3-4 ggr/år. Planerad 

första utgivning under februari 2018. 

♦ Möjlighet att vara med & påverka klubbens och rasens ut-

veckling. 

♦ Reducerat pris på klubbens event om man är medlem, icke 

medlemmar betalar 50kr mer. Man har dessutom förtur vid 

eventuellt begränsat antal platser. 
♦ Möjlighet att representera klubben i kommande mästerskap 

& landskamper samt inbjudningar från andra länders klubbar. 
♦ Medlemmar har rätt att starta på alla prov & utställningar 

samt deltaga på SvSHK:s årsmöte med rösträtt. 



 

 

ADB-klubben informerar
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Kallelse till årsmöte i Svenska ADB-klubben 

Svenska ADB-klubben arrangerar sitt årsmöte den 
28 april vid Herrfallet i Arboga. 

Sedvanliga årsmöteshandlingar från kl.15.30. 

Motioner ska vara ordföranden tillhanda senast 
2018-02-28. 
 

Prisutdelning samt utdelning av diplom för avels-
godkännande samt pins sker direkt efter ADB-
klubbens årsmöte. 
 

Boende finns på Herrfallets Fritids- och konferens-
anläggning. Gemensam middag kl.19.00. Räk- och grill-
buffé, måste förbeställas Herrfallet, 230kr. 

Information och bokning, www.herrfallet.se, tel. 0589-
40110 mail reception@herrfallet.se 
 

Väl mött! Styrelsen ADB-klubben 

 

         ********************************************** 

Program 

Vår årsmöteshelg sker tillsammans med Svenska 
Schweisshundklubben. Deras årsmöte är 28 april 2018 
kl.13.00.  
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klubben informerar 
 

KM i spår 
På förmiddagen 28 april arrangeras KM i spår vilket an-
mäls till ordforande@svshk.org 

 

Avelskonferens  SvADB 

Den 28 april kl. 09:00 är du välkommen att komma och 
ställa frågor om avel. Vi pratar även om den kommande re-
videringen av RAS samt möjlighet att ställa frågor om avel.  

Föredragshållare: Mattias Lindholm 

 

Föreläsning SvADB 

Den 28 april kl.10:00 föreläser Mattias Lindholm om ADB 
som Schweisshund samt rasens historia.  
 

Specialutställning  

Den 29 april arrangeras en specialutställning på  

Herrfallets Camping i Arboga.  
DOMARE: Martin Johansson 

Anmälningsavgift: Valp och veteranklass 150kr Övriga 
klasser 260kr. Avgiften sätts in på SvSHK bankgiro: 112-
6986. Märk betalningen med vem och vad det avser. 

Förfrågan och anmälan till Anette Svärd, Sävastebo 111, 743 
86 Bälinge eller utstallning@svshk.org  



 

 

forts. ADB-klu
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Bästa klubbhund 

Under verksamhetsperioden 170801-190430 har 
du som medlem möjlighet att delta i kampen 
och äran om att bli ”Bästa klubbhund”. Genom 
att starta på de provformer som finns för ADB 
under perioden, samlar du poäng enligt en po-
ängskala som klubben satt.  

Du har rätt att starta på hur många prov du vill. 
De resultat som du får tillgodoräkna dig är end-
ast inom ovan angiven period. Det krävs resultat 
i minst tre olika provformer.  

Anmälan att delta i Bästa klubbhund anmäls via mail 
till klubbhund@adbklubben.se. OBS! Du kan inte an-
mäla dig i efterhand utan det är endast de prov som 
görs efter anmälan som räknas. 
 

Vi ser fram emot att räkna ihop många fina resultat 
och hoppas att många antar utmaningen!   
 

Stort lycka till önskar styrelsen :) 

 

För ytterligare upplysningar, klicka HÄR  



 

 

klubben informerar 
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Klubbmästerskap i hägn 
Den 17 mars 2018 anordnas KM i hägn för ADB-
klubbens medlemmar. Det finns 14 platser och 
först till kvarn gäller (anmäld och betald).  

Platsen är Agusa vilthägn i Skåne.  

Anmälningsavgiften är 900kr . I den ingår ham-
burgare till lunch.  

 

Anmälan sker till johanlejon0910@gmail.com, i den 
skall ert samt hundens namn finnas med samt  

telefonnummer. Frågor skickas till mailen eller 070-
6200587.  

Anmälningsavgiften skickas till ADB-klubben på BG 
5241-4323. Alternativt swish 1236203590. Märk be-
talningen med ”Namn och KM hägn 2018”.  

 

Vinnaren får förutom äran ett diplom och pokal på 
årsmötet. 

 

Läs mer om reglerna för KM:et HÄR 



 

 

Avelsrådet informerar
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Genetisk variation  
– vad är det och varför är det viktigt?  
 

I modern genetik inom våra domesticerade arter an-
vänds ofta termen genetisk variation, men vad betyder 
den egentligen? Med genetisk variation så syftar man 
på antalet gener som finns i rasen. En liknelse kan 
vara ett hus som byggs upp av tegel-stenar. Desto fler 
tegelstenar du har, desto större hus kan du bygga. Om 
du har många tegelstenar kan du också välja bort de 
lite sämre tegelstenarna men samtidigt fortsätta 
bygga huset, då det finns annat material att ersätta 
med.  

 

Att ha en stor genpool inom rasen är alltså en förut-
sättning för att bygga en jämn och bra ras. Anledning-
en till detta är att man kan likna avel med att bygga 
ett korthus. För att ”utveckla” många av våra jaktliga 
egenskaper som nedärvs så krävs det att anlagen möts 
från båda sidorna av en parning. Den filosofiska  
frågan, ”vilken hund parar man världens bästa ADB 
med” ställs på sin spets här. I alla linjer så når man till 
slut en optimal nivå, därefter börjar man se en till-
bakagång i kullarna och inte allt för ofta står upp-
födaren frågande, och förstår inte varför de kullar som 
avlas fram i år inte var lika bra som de som denne 
födde upp för några år sen. Det finns en faktisk  



 

 

Avelsrådet informerar 
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förklaring till detta och lösningen på uppfödarens pro-
blem är just genetisk variation.  
 
Tillbaka till exemplet med korthuset. Tänk er ett kort-
hus i formen av en pyramid. Basen består av en rad med 
kort lutande mot varandra. Det som avgör hur pass 
högt man kan bygga korthuset är basens bredd. Desto 
större bas, desto högre pyramid. Om vi nu låtsas att 
kortet högst upp i pyramiden är ”världens duktigaste 
adb” samt att korten i botten av pyramiden motsvarar 
dess förfäders genpool. Därefter återvänder till den filo-
sofiska frågan vilken hund man skall para världens 
bästa ADB med för att få fram en ännu bättre hund? Nu 
kanske det är enklare att förstå att enda sättet att nå 
upp en nivå till på pyramiden är alltså att bygga ut ba-
sen. Det vill säga öka den genetiska variationen.  
 
I exemplet längre upp med uppfödaren som nått sin  
optimala nivå, och upplever att valparna aldrig blir rik-
tigt lika bra som de kullarna uppfödaren hade innan, så 
har uppfödaren nått pyramidens topp. För att komma 
ännu högre i pyramiden eller få ännu bättre hundar be-
höver denna alltså hitta samma gener som redan finns i 
uppfödarens linjer men som inte är besläktade. En för-
utsättning för detta är att det finns många andra uppfö-
dare som också byggt korthus av andra gener obesläk-
tade av varandra.  
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Genom att använda sig av en annans uppfödares 
”korthus” så kan man därigenom sammanfoga/para hu-
sen och en ny högre nivå går att bilda. Man har utveck-
lat rasen.  
Förlorad genetisk variation går aldrig att få tillbaka. 
Den är borta för alltid. Nya gener uppkommer enbart 
genom mutation eller inkorsning av andra raser.  Ett 
visst bortfall av gener måste dock ske för att rasen 
skall bli jämn. Om den genetiska variationen blir för 
stor så bildas en ojämnhet i rasen som i våra jaktliga 
raser oftast visar sig i dåliga jakthundar. Det är därför 
en nödvändighet att ha en balansgång mellan genetisk 
variation och genetiskt urval. I naturen sköts detta per 
automatik av evolutionen. I de svenska folkhemmen är 
inte djurens förutsättningar densamma. Där ligger an-
svaret på människan i form av uppfödaren att göra det 
urvalet som naturen gör. Att som uppfödare titta på 
sin egen uppfödning och avgöra om just de individerna 
som man själv äger, bör bidra till den genetiska variat-
ionen, eller väljas bort i förmån för andra gener, för just 
rasens bästa, kommer alltid att vara skillnaden mellan 
en duktig uppfödare och en dålig i mina ögon.   
 
Hur uppfödarna förhåller sig till valet av hanhund är 
också väldigt betydande för den genetiska  
variationen. Ifall enbart ett fåtal hanar används i aveln 
så förloras stora mängder genetiskt material.  

forts. avelsrådet informerar



 

 

Bortfallet på hanar är oftast markant större än hos tik 
populationen. Anledningen till detta är att uppfödare  
har en tendens att vara mer kritisk till valet av hane än 
sin egen kenneltik. Genom att sänka kraven på valet av 
hanar och höja kravet på vilka tikar man avlar på så hit-
tar man lättare balansen i rasen gällande genetisk variat-
ion och urval.  
 

En positiv rasutveckling bygger på många olika bygg-
stenar.  Genetisk variation är det som ligger till grund för 
allt annat. Hälsoprogram, drevprov eller en jämnare exte-
riör, utan en bred obesläktad population är det omöjligt 
att bygga högre i pyramiden. Man måste införskaffa te-
gelstenarna innan man kan börja bygga huset.   
 
/ Mattias Lindholm 

Avelsråd Svenska ADB-klubben 

 
Önskar du läsa mer om riktlinjer för avel mm besök gärna  
ADB-klubbens hemsida www.adbklubben.se 

forts. avelsrådet informerar 
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Anlagstest på hägnad björn 

JhK beslutade att fortsätta arbetet med framtagande av 
anlagstest på hägnad björn och målet är att ha ett färdigt 
regelverk till våren 2018.  (SKK/JhK nr 4/2017 § 84 p. 9) 

 

Nya intyg för att godkänna hundar i Nationella vilt-
olycksrådet, NVR.  

JhK framför önskan att även ta med anlagstest i vild-
svinshägn som kriterium för godkänd hund för eftersök 
på vildsvin. (SKK/JhK nr 4 § 82 p. 3h) 

 

Nya rutiner för vildsvinshägn 

JhK har den 23 augusti beslutat om nya rutiner för de 
hägnanlägg-ningar som är godkända för anlagstest i vild-
svinshägn. Beslutet innebär att det alltid ska finnas en 
representant från anläggningen med vid träning eller 
test, att endast en hund åt gången får vistas i ett hägn, 
att det råder foto- och filmförbud på anläggningen, att 
skyltar med information om vad som gäller ska finnas på 
anläggningen samt att hundägaren/föraren skriver under 
en försäkran att denne ska efterleva de regler som finns 
på anläggningen.  (SKK/JhK nr 4/2017 § 80) 



 

 

Information från Svenska kennelklubbens olika kommittéer m fl 
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Grundregelärende 

Ett högt antal tikar som blivit tjuvparade får varje år be-
handlas inom UKK (anm. än så länge inte några av 
SvSHK:s raser!). I SKKs Allmänna registreringsregler 
punkt 11 anges det att ”Om SKK beslutar om härstam-
ningskontroll genom blodtest är hanhundsägare och 
uppfödare skyldiga att medverka till att sådan test kan 
utföras.” UKK har beslutat att införa en ny rutin med 
stöd i regelverket att slumpmässigt begära att kullar ef-
ter tjuvparade tikar ska DNA testas gällande faderskap, 
beslutet träder i kraft omedelbart.  (SKK/UKK nr 3/2017 
§ 56 G66/17) 

 

Rasstandard 

För en FCI-erkänd ras gäller samma standard inom hela 
FCI. SKKs standard är en översättning av FCIs standard, 
SKK kan inte ändra eller lägga till i innehållet.  

Inom FCI är det rasens hemland som bestämmer över 
standarden. När hemlandet beslutar om ändringar i en 
rasstandard så skickas den reviderade standarden till 
FCI på ett av FCIs språk. Efter behandling av FCI Stan-
dards Commission fastställs standarden av FCI General 
Committee. (SKK/AG Standard nr 3/2017 § 47) 



 

 

forts. information från Svenska ke
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Rasansvar 

När en rasklubb väljer att organisera sig genom en speci-
alklubb tillse att en tydlig skriftlig reglering sker av hur 
det delegerade rasansvaret hanteras mellan special- och 
rasklubb. Regleringen ska godkännas av SKK senast 
2019. (utdrag ur KF-protokoll 2017 § 39 p. 2) 

 

Dataskyddsförordningen 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft 
den 25 maj och kommer medföra konsekvenser för SKKs 
arbete såväl centralt som ute i klubbarna. Förenings-
kommittén kommer att involveras i arbetet med att in-
formera medlemsföreningarna om de konkreta föränd-
ringar som direktivet innebär. (SKK/FK nr 4/2017 § 56 d) 

 

Definition av syftet med hundutställningar 

”Det primära syftet med hundutställningar är att exte-
riört värdera resultatet av avelsarbetet samt rasens avels-
material mot rasstandarden. Det sekundära syftet med 
hundutställningar är att erbjuda ett tillfälle att utbyta 
erfarenheter och lära sig mer om olika hundraser samt 
att tävla i konkurrens med andra hundar.”  
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Förklaring till förkortningar 

 AG=Arbetsgrupp; CS=Centralstyrelsen; 
FK=Föreningskommittén; JhK=Jakthundskommittén; 
KF=Kennelfullmäktige; UKK=Uppfödar- o kennel- 
konsulentkommittén; SKK=Svenska Kennelklubben. 

 

/Eva B Larsson 



 

 

I samarbete med Novaproduktion.se erbjuder ADB-klubben olika 
profilkläder anpassade för jakt och vardag. Läs mer HÄR 

 

 



 

 

Besök vår nya hemsida www.adbklubben.se 

Följ oss även på: 
#adbklubben 

 

Nästa nummer utges i början av juni med  
manusstopp den 19 maj 2018.  

 

Material till tidningen inkl. foton mailas till: 

jessica.larsson@jagareforbundet.se 

 
 

 


