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Ordföranden har ordet! 
Så har det blivit sommar med besked! 

Det är morgon- och kvällsturerna som 

kan generera lite träning inför jaktsä-

songen. Tacksamt med en apporterings-

glad alp som gillar vatten dessa varma 

och soliga dagar.  

Klubbens första KM gick av stapeln 

7april med väldigt bra resultat och otro-

ligt härligt ”häng” med ADB-entusiaster.  

Eva B Larssons VP är en skönhet som sti-

lar sig hos familjen Duracak ett år, vars 

Ben knep vinsten 2018. Då hade snön 

knappt smält vilket känns långt borta 

nu. I slutet av april  hade klubben årsmö-

teshelg i Arboga tillsammans med 

SvSHK. Nyttig information från avelsrå-

det, givande årsmöten och trevligt um-

gänge med middag på kvällen samt speci-

alutställning på söndagen. Många fina 

hundar och bra resultat! 

Nu ser vi fram emot nästa event med 

Formbewertung i augusti i Arboga. 

Många hundar anmälda (fler än 2016!) 

och det skall bli fantastiskt 

trevligt att ses igen. 

Ha en skön sommar och 

trevlig läsning! 
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Vägen till elitspår-
champion 



 

 

Här är några rader om hur jag och Bubba (Inge z Nízkych 
Beskýd) lade upp träning och tävling för att ta oss till 
elitspårchampionatet. 
Jag vill påpeka att jag inte, på något sätt, är någon expert 
på detta, inte heller ska detta ses som någon form av facit 
för hur man ska eller borde göra utan det är helt enkelt så 
som vi gjorde och det fungerade för oss. Kommer jag göra 
likadant med nästa hund? Nä det finns massa saker att 
putsa på! 
 
Bubba är min första jakthund, jag har tidigare haft ett 
flertal brukshundar (Rottweiler) där jag tränat och tävlat 
i framförallt spår och olika skyddsgrenar. Detta var också 
den enda bakgrund jag hade när jag på våren 2016 fick 
hem Bubba ifrån Slovakien. 
Jag hade redan från början bestämt mig för att satsa på 
viltspåret på direkten och utgick ifrån det jag alltid fått 
lära mig ifrån bruksfolket att ”hellre lite varje dag än 
mycket vid få tillfällen”. 
Jag kände ingen som faktiskt tränade viltspår med sina 
hundar utan jag försökte läsa på lite om hur reglerna såg 
ut och lite på nätet om hur man borde träna. Jag tog helt 
enkelt en klöv, köpte en burk blod på ICA och fyllde det i 
en sirapsflaska och gick ut på åkern vi har precis utanför 
dörren. 
Första spåret jag provade hade jag blodat rätt mycket, 
lagt ett rakt spår på kanske 50 meter och provade att bara 
gå vinkelrätt över spåret för att se hur hunden reagerade. 
Hunden tog spåret direkt och följde det till klöven men  
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visade inget större intresse för klöven utan började ringa 
runt klöven och letade mer spår. 
Vi fortsatte på samma tema 3-5 gånger i veckan med up-
pehåll helt vissa veckor då jobb och familj också tar tid. 
Det kanske låter mycket men det tar väldigt lite tid 
egentligen. Jag gick ut och lade spåret efter jobbet och 
gick på det senare på kvällen. Jag lade med varierande 
längd och sträckning och mängd blod. 
Ganska snart insåg jag att jag behöver hjälp med att ta 
reda på hur det går för oss, jag hade egentligen ingen 
aning om huruvida det såg bra ut eller inte då jag bara 
hade mina erfarenheter ifrån bruks att jämföra med. 
Jag ringde runt till ett antal domare och fick känslan av 
att det var rätt svårt att få tag på en domare som hade tid 
att döma. Flera domare var fullbokade månader framåt. 
Till slut fick jag tag på en domare som uppriktigt lät glad 
över att få döma ett helt grönt ekipage och som dessutom 
hade tid i närtid. 



 

 

Sagt och gjort så bokade vi ett anlagsspår. Jag får också 
uppfattningen att många är rädda för att starta på ”prov” 
men var inte det. Det är ett utmärkt tillfälle att få se hur 
träningen egentligen går. Det är inte hela världen att inte 
bli godkänd eller få det pris man hoppas på. 
 
Första spårprovet gick vi den 12e Maj 2017. Ganska precis 
ett år efter att jag fick hem Bubba. Innan provet förkla-
rade jag för domaren att jag är helt grön på detta, har ald-
rig sett ett viltspårprov ens och vet inte alls vad jag ska 
göra eller hur det går till förutom det jag läst om i  
reglerna. Domaren var mycket pedagogisk och förklarade 
kortfattat hur provet går till och att om inte han säger ngt 
annat ska jag bara följa efter hunden och hålla i linan. Ef-
ter en lite trevande start ökade tempot på hunden och 
helt plötsligt stod vi vid en klöv och domaren sa att ”det 
där gick ju utmärkt!”. För mig kändes det som att tiden 
hade stått stilla och jag förstod nog inte riktigt att provet 
var färdigt. 
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”Jag lade väldigt noggrant uppmärkta spår så att jag 
hade 100% koll på var spåret låg och koncentrerade 
mig på att kolla på hur hunden såg ut och betedde sig 
i spåret. Hur såg hunden ut när den låg mitt i spår-
kärnan jämfört med när den gick av spåret” 



 

 

Domaren gick igenom spåret vi hade gått och förklarade 
för mig på ett mycket bra sätt hur spåret hade förflutit 
och varför hunden hade betett sig som den gjorde vid 
olika tillfällen under spåret. Han avslutade med att säga 
”så nu bokar vi in öppenklass spåret med eller hur?”. 
Så redan på vägen därifrån hade jag en ny tid bokad för 
ett öppenklassprov. 
 
Här valde jag att lägga om träningen lite och faktiskt  
försöka träna mig mer än hunden. Hunden kunde ju up-
penbarligen spåra men jag kunde inte läsa hunden lika 
bra. Jag lade väldigt noggrant uppmärkta spår så att jag 
hade 100% koll på var spåret låg och koncentrerade mig 
på att kolla på hur hunden såg ut och betedde sig i spåret. 
Hur såg hunden ut när den låg mitt i spårkärnan jämfört 
med när den gick av spåret. 
 
Det var snart dags för öppenklassprov och till min för-
skräckelse hade jag två domare med  eftersom en annan 
domare hade gått prov samma dag. Även det spåret gick 
bra trots att det var extremt varmt den dagen och det 
dammade av pollen i varje steg man tog. Jag fick många 
bra tips av domarna hur man skulle lägga upp utfodring, 
vattning och annat när det var sånt väder ute. Hur man 
kunde ta en paus i spåret för att vattna hunden osv. 
Mycket information som inte jag hade kunnat läsa mig 
till. 
Efteråt fick jag mycket bra konstruktiv kritik om hur jag 
borde hantera linan bättre, hur jag ska lära mig att läsa  
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min hund bättre osv. Och detta tror jag är det viktigaste 
jag kan ta med mig, att lära sig läsa hunden är nog det 
både svåraste och viktigaste i den fasen av inlärningen. 
Hunden kan spåra men kommer (förmodligen) inte att 
spåra helt klockrent hela tiden utan föraren måste lära sig 
att läsa hunden för att se när den spårar och när den gör 
annat. 
Spåren rullade på och snart var första elitspåret avklarat 
med. Några dagar efter elitspåret skulle jag ge mig på 
sista öppenklass spåret då jag fått tag på en annan do-
mare som kunde döma. Under detta spåret fick jag mig 
dock en rejäl tankeställare. Hunden protesterade verklig-
en mot mig. Satte sig mitt i vinkeln, tittade på spåret, tit-
tade på mig, demonstrerade verkligen att ”jag tycker f*n 
inte det är roligt att leta reda på saker du släpar runt i 
skogen”. 

Magnus & Bubba på jakt. 



 

 

Vi slutförde spåret och fick vårat VCH men jag insåg att 
det kommer bli svårt att få hunden att gå ”enklare” spår 
igen. Dels för att de genomskådar spåren, de vet att det är 
ett fejkspår och inte ett riktigt djur och dels för att de, 
precis som vi människor, vill ha stimulans och utmaning-
ar. 
Så efter ett välbehövligt sommarlov då vi passade på att 
göra massa hägntest och annat skoj så avslutade vi med 
att gå två elitspår till där det sista höll på att göra mig ga-
len. För att summera det så bestod det av vargskit, björn-
skit, bärplockare som ropade på hunden och en räv som 
flög upp några meter framför oss. Det löste sig dock och 
Bubba blev den första ADB i Sverige som fick titeln SE J
(ES)CH. Tidigare kunde man få SE JCH av att gå ett elit-
spår efter avklarat SE VCH men numera krävs det alltså 
tre elitspår av minst två olika domare. 
 
 
 
 
 
Vi har efter det även varit i Norge och testat på deras öp-
penklass och elitspår och de skiljer sig en del ifrån de 
svenska proven men det får bli en annan historia. 
 
Har jag några tips angående viltspår?  

• Träna ofta hellre än länge och kanske framförallt, träna 
på att läsa hunden.  

• Dra nytta av all kunskap som finns därute. Det finns  

”Och som vanligt, lita mer på hunden än dig själv. 
Hunden har oftare rätt än vad du har” 
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många som hållit på med viltspår i 50år och mer. De sitter 
inne på mycket kunskap, lär er av dem. 

• Försök att få gå med och kolla på andra personer som 
går prov. Det är mycket lättare att lära sig läsa hund 
när man själv inte håller i linan. 

• Och som vanligt, lita mer på hunden än dig själv. Hun-
den har oftare rätt än vad du har. 

 
Nu efter en säsong med drevprov kan jag säga att jag är 
glad att jag valde att göra klart spåren innan jag började 
med drevprov. Det är mycket svårare att få hunden att gå 
bra i spåren nu med massa drevprov i ryggsäcken och det 
är mycket lättare för hunden att gå upp i vittring istället. 
Jag kommer försöka göra klart det nordiska VCH men jag 
har svårt att tro att vi kommer ha någon större framgång 
på elitspår tyvärr. 
Dock har jag med hjälp av alla spår fått en drivande hund 
som är väldigt ärlig och lättläst när hon driver, så även i 
det arbetet är jag glad att jag började med spåren. 
 
Hoppas att få se fler ADB som provar på elitspåren. Det är 
väldigt givande för både hund och förare och vår ras är 
väldigt duktiga spårhundar så fler borde pröva på det! 
 
Text & foto Magnus Frödell  
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På SKK´s hemsida kan du läsa mer om regler för 
viltspårprovprov. Klicka HÄR 



 

 

Lördagen den 19 maj arrangerade ADB klubben en hägnträff på 
Mamima jakt i Boda. Dagen bjöd på strålande sol, många hundä-
gare men också gäster som ville lära känna rasen. Totalt var det 15 
stycken anmälda hundar varav två stycken skulle prova lyckan på 
diplomtest.  
 

Det blev en dag då skallen ekade mellan träden när hundar i blan-
dade storlekar, åldrar och med varierad erfarenhet träffades för trä-
ning på vildsvin. En träningsform som är minst lika viktig för ägare 
som för hundar, så att man som hundförare vet hur ens egen hund 
arbetar med vildsvin. Det var även ett ypperligt tillfälle för många 
gäster att träffa rasen och få följa med in i de olika hägnen för att se 
hur en ADB arbetar både med att driva och att ställa vildsvin. 
De flesta som hade anmält sig fick möjligheten att släppa sin hund 
två gånger för att prova olika hägn med olika svårighetsgrad, vilket 
är viktigt för att kunna individanpassa utmaningen för hundarna. 
Även om vi människor brukar uppskatta sol och värme, innebar 
värmen en extra påfrestning för hundarna och det var därför vik-
tigt att ge dem möjligheten att både vila upp sig och dricka or-
dentligt mellan släppen. Trots värmen presterade både erfarna som 
oerfarna hundar väldigt bra, och de har under dagen skaffat sig en 
värdefull erfarenhet inför kommande jaktsäsonger.  

 

Stefan Karell och Michael  Jsson startade sina hundar på diplom-
test, vilket de klarade galant. Stort grattis och bra jobbat av Brix 
Toturov Dvor även kallad Morris och Melkerssons Acke. 
 

Text Niklas Remne & foto Christina Ericsson 14 

Hägnträff i Boda 



 

 

Stefan Karell & Morris Michael Jsson & Acke 
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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. 
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  Nu är tid för träning! 

Just cykelträning kan vara ett utmärkt sätt för hunden att röra 
på sig under icke jaktsäsong. I början av säsongen är det bäst att 
skynda långsamt och cykla kortare turer så att hunden inte ut-
sätts för alltför stor belastning av ovana muskler. Det är också 
viktigt att tänka på vilket underlag som hunden motioneras på. 
Försök motionera hunden på så mjukt underlag som möjligt, för 
att minska slitaget på leder.  
Viktigt att tänka på är att det är oerhört riskfyllt att motionera 
hundar i varma miljöer. Hundar har inte samma möjligheter att 
reglera kroppstemperaturen som vi. De kan bara svettas genom 
mun och tassar och är därför mycket känsliga för värme och 
överhettning. Ett bra sätt att motionera hunden under varma 
dagar är istället att ta den med på en simtur eller att man lägger 
träningen tidigt på morgon eller sent på kvällen innan det blivit 
varmt. 
Ta för vana att motionsträna med hunden minst varannan dag, 
året runt. Då det inte är barmark och cykelföre så far ut på ski-
dor eller med sparken och träna hunden på det sättet istället. 
Det räcker alltså inte att enbart gå ut med hunden på långpro-
menad i skogen, för det ger ingen nämnvärd fysisk motion. 
Lika viktigt som att motionera både sig själv och hunden är det 
att skytteträna inför jaktsäsongen. Att träna ett varierat skytte 
med både hagel- och kulvapen är det jag tycker är allra roligast. 
Så nu är tid för träning, både av hunden och oss själva i form av 
motion och skytteträning, så vi är väl förberedda inför hösten 
jakt!  
 

/Jessica Larsson, redaktör ADB-bladet 



 

 



 

 

ZIGGE - en ADB med 
diger meritlista! 

Del 1: 
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en ADB med 
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Redan 2004 hade jag bestämt mig för att nästa hund 
skulle bli en Alpenländische Dachbracke. Jag började då 
att ta kontakt med svenska och norska uppfödare, men 
några svar fick jag inte. I mars 2006 skrev jag till Stens-
hyttans Kennel.  
”Vi bor på landet på Hammarö utanför Karlstad och har 
haft Jack Russel hundar sedan 17 år tillbaka. Vi har förlo-
rat två av våra hundar det senaste halvåret, den senaste i 
förra veckan och är så småningom intresserade av en 
Dachbracke valp. Hunden "Benjamin" som jag spårjagar 
med (han driver inte) har hunnit bli 15,5 år och därför 
räknar jag inte att kunna jaga så mycket med honom i 
framtiden. De båda avlidna hundarna har vi haft mest 
som sällskapshundar. 
Vi vill ha en tålig hanhund som klarar av ordentligt med 
motion och som kan användas till jakt samt som vi kan 
ha med ute på gården och som vi även kan ha med i 
svampskogen. Det är också viktigt att hunden tycker om 
och fungerar ihop med småbarn eftersom vi har 3 stycken 
barnbarn som besöker oss ofta. Om inte hunden är alltför 
skällig hemmavid så är det en fördel. 
Hoppas att få stå på tur till kommande valpar”. 
 
Vi fick heller inte nu något svar men efter diverse mail 
och telefonsamtal fick vi äntligen ett löfte att få finnas 
med på listan för nästa valpkull. När vi senare fick läsa 
om att en valpkull var planerad för Emma kontaktade jag 
Håkan igen som så småningom placerade oss som num-
mer två i turordningen för hanvalp. Under sommaren  



 

 

blev vi uppflyttade på första plats eftersom tidigare 
”ettan” bett att få vänta till nästa kull. Den 6/10-06 fick 
Emma 3 valpar, två flickor och en pojke. 
 
Den 1/12 fick vi äntligen hämta hem ”Zigge”. Vi hade då 
fortfarande Benjamin kvar. Han var då drygt 16 år gam-
mal. Trots att han var gammal så kunde han busa lite med 
Zigge. Det blev en väldigt bra start för Zigge. I mars 2007 
fick vi dock ta bort Benjamin eftersom han hade fått en 
tumör som inte gick att stoppa. 

Men en så pigg krabat som Zigge måste aktiveras. Vi bör-
jade då gå på diverse valpkurser och tränade också själva 
olika lydnadsmoment. Under 2007 genomgick ”Zigge” två 
sjukdomsperioder.  
På sommaren blev han svårt biten av huggorm och senare  
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under hösten fick han lungan punkterad av en ståltråd. 
Han repade sig och blev helt frisk från båda skadorna. 
Skadorna innebar dock att det blev sparsamt med jakt 
under den första säsongen. Vi hann dock ändå med att 
skjuta några rådjur vid spårningsjakt och gjorde några ef-
tersök på skadade rådjur med lyckat resultat. 
 
Våren 2008 började vi på allvar med spårträning och del-
tog även i några lokala utställningar. Under våren och 
sommaren fick Zigge Svenskt Viltspårprovchampionat 
och Svenskt Jaktprovschampionat. Några dagar efter 2-
årsdagen fick han även Svenskt Utställningschampionat. 
 
Men nu var det äntligen dags att få jaga. Och vilka min-
nesvärda jakter det har varit. Zigge fungerar utmärkt i 
såväl spår - sele som drivande. Han driver i upp till 30 
minuter varefter han alltid kommer tillbaka till mig. Han 
är mycket mån i att hålla kontakt med mig. Under sä-
songen sköt vi (3 jägare) 7 Rådjur och en räv för Zigge. 
I januari fick jag för första gången tillfället att skjuta ett 
Rådjur för Zigge. Det var en stor upplevelse. Det är alltid 
spännande då man ser att han får upp något. Man vet ju 
aldrig i förväg vad det är eftersom han driver både älg, 
dovhjort, rådjur, räv och hare. Ibland kan man gissa sig 
till vilket vilt det är han har p.g.a. hur skallet låter. 
 
Nu är denna jaktsäsong till ända och det är dags att ta itu 
med nya aktiviteter och nya mål. Det passar ju bra att  



 

 

använda våren och sommaren till sådant som man inte 
hinner med under jaktsäsongen. Vårt preliminära hand-
lingsprogram ser ut så här: 
Vara mer noggrann med tandborstningen. HD - röntgen, 
ta bort baksporrar samt hälsoundersökning. Träna grund-
lydnad och inkallning. Delta i kurs. Prova med apporte-
ring. Delta i klubbens utställning i Norrköping. Försöka 
att få klart CACIB (internationellt championat). Träna ef-
tersök, även med älgklöv. Försöka att få ned spårnings-
hastigheten. Delta i kurs. Börja lämna in eftersöksrappor-
ter. Delta i drevprov, träna vana av hästar, får och andra 
tamdjur. Exteriör bedömning. 
 

Det bästa är dock att jag har fått en trogen vän som är 
med mig på jobbet där jag arbetar ensam. Han är alltid 
glad och snäll och han älskar våra nu fyra barnbarn. 
När han är glad tycks han vara ledad på mitten, som en 
Wobbler.  

 

Text & foto Sören Linzie 

”När han är glad tycks han vara ledad på mitten, 
som en Wobbler” 



 

 

HUNDENS DAG 
på Mamima jakt i Boda 



 

 

Söndagen den 6:e maj arrangerades Hundens dag på 
Mamima jakt i Boda, Östergötland. Det var första gången 
som det anordnades där och dagen bjöd på strålande sol. 
Ca 400 besökande gäster var på plats för att testa att 
släppa i hägnen, klämma och känna och handla hos dom 
utställare som fanns på plats, och framförallt prata hund. 
Intresset var stort i våran lilla monter och många intresse-
rade och blivande ADB-ägare fanns på plats och fick för-
hoppningsvis svar på sina frågor och funderingar. 
 
En lite mindre välkommen besökare hade vi  i vår monter 
också. Det kom en liten kille, vars pappa stod och pratade 
ADB med oss, och sa att han hade sett en orm komma 
slingrande. Pappan talade om att killen hade mycket fan-
tasi. Vi kollade lite för säkerhets skull men konstaterade 
då att nån orm fanns det inte. TRODDE VI! Drygt en 
timme senare så hittade vi den lille gynnaren som slingrat 
sig upp bland våra grejer och låg och solade. Lyckligtvis 
så var det en snok så den blev förflyttad ut bland stenarna 
där den hörde hemma.. Lärdomen blev, lyssna på envisa 
barn, de kan ha rätt  
 
Mässan var lyckad och uppskattad bland besökarna och 
kommer troligtvis bli ett  återkommande event på Boda. 
 
Text & foto Christina Ericsson 
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SvADB´s första Klubbmästerskap vid Agusa hägn 

 

Det är ett evenemang som diskuterats ganska länge fram 
och tillbaka i vilka former det ska utföras men i vår blev 
det äntligen slag i saken.  
Datumet blev spikat till 17 mars och de 14 anmälnings-
platserna fylldes på ungefär ett dygn.  Said Duracak ord-
nade fram ett fantastiskt vandringspris (se bild) och reg-
ler för provet togs fram. Sen kom då vintern även till 
Skåne och Agusa. Så när enbart några få dagar kvarstod 
till KM så fick vi ta beslutet att skjuta på det pga snö-
mängden som var ca 3dm samt rejäl skare.  
Nytt datum sattes till 7 april. När det väl närmade sig så 
kom det givetvis ett nytt snöoväder som skänkte Agusa 3 
nya dm snö. Nu kändes det smått hopplöst men ett kraf-
tigt väderomslag töade bort värsta snön på några dagar 
så pass att vi kunde genomföra tävlingen.  
 

Vid kl.08.45 anslöt deltagarna och vi gick igenom upp-
lägget för dagen och lottade startordning samt vilket 
hägn respektive startande skulle till. Två likvärdiga hägn 
användes. Micke och Magnus var våra domare för dagen, 
som vanligtvis även bedömer diplomtesten. Ett fantas-
tiskt vårväder bjöds det på och snart var tävlingen igång.  
 

Den första startande fick en lite ovanlig start. Hunden 
hittade ett litet hål i stängslet och tog upp vildsvin i häg-
net bredvid. Lite snopet för arrangörerna men på 10 mi-
nuter var hålet fixat och proven kunde fortsätta.  
Hjälpredan ”Praktikant-Philip” körde mellan hägnen och 
höll koll på att de startande förberedde sig själva och sina  



 

 

hundar i god tid. Vi som inte startade hundar fick samlas 
mellan de två hägnen som låg hyggligt långt från 
varandra, allt för att inte arbetande hundar skulle bli 
störda. Där fikades det och snackades hundar, jakt, avel 
och lite till. 
 

13 av 14 hundar lyckades med att hitta vildsvinen inom 15 
min (som var max sök-tid). Den sista var en tik som var 
just i slutet på löpet så där var nog annat i huvudet.  
 

När väl alla 14 hundar genomfört sitt prov så var det dags 
för domarna att diskutera igenom hur de satt poängen så 
det blev så rättvist som möjligt innan de presenterade  
resultaten.  
På en tredjeplats blev det Nermin Kuko med Dino som 
fick 19 poäng. 
På andra plats kom Said Duracak med Dog Posavska som 
fick 21 poäng 
Klubbens mästare 2018 blev Said Duracak med hunden 
Ben efter en mycket fin prestation och 22 poäng. 

Vinnaren Ben Klubbens ordförande, Malin Ek,  

överräcker 1:apriset till Said Duracak. 
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Domarna Micke, Magnus samt deras praktikant avtacka-
des med en gåva från klubben 
Samtliga deltagare ska vara väldigt stolta över sina hun-
dar och för att de ”vågar” ställa upp på detta KM. 
 

Vi bad alla deltagare att fylla i en utvärdering av vårt 
första KM. Vi fick mest ros men har också fått uppma-
ningen att allas resultat bör redovisas på plats. Detta tar 
vi självklart med oss inför nästa klubbmästerskap.  
Resultaten finns sedan en tid på vår hemsida för alla att 
ta del av, vilka du hittar HÄR. 
 

Det vackra vandringspriset är skänkt av Said Duracak 
som också har namngivit priset till Eva B Larssons  
vandringspris. Med priset medföljer också en pärm där 
alla som vunnit har i uppdrag att skriva en text om sig 
själv, sin hund och eventet.  
 

 

Så här genomförs provet: 
• Hunden får 15 minuter på sig att hitta vildsvinen och 
skall vara kopplad 50 min efter starten. Misslyckas 
detta bryts och underkänns provet. 

• Hunden bedöms utifrån egenskapspoäng i följande 
underklasser i en poängskala 1-5 där 5 är max: Skall-
givning, Nyansering, Lydnad, Samarbete och Sök. 

• Skulle två hundar få samma poäng segrar den som fin-
ner vildsvinen fortast efter provstart. 

 
Text Johan Lejon & Malin Ek 

Foto Christina Ericsson 



 

 

Eva B Larsson vandringspris skänkt av Said Duracak 

 
Skicka gärna tips på förbättringar till  
johanlejon0910@gmail.com eller någon annan i styrelsen. 

”Hela dagen speglades av lättsam 
stämning och fin gemenskap” 



 

 

För första gången ever så bestämdes det att lägga årsmö-
tet ihop med SvSHK på Herrfallet Arboga, vilket kändes 
helt rätt. Dels för att lära känna folk men även för att 
bygga broar och skapa bra samarbete även i framtiden. 
Alltid bra att få ansikten på folk som man bara vet nam-
nen på. 
 

Efter lite turer hit och dit fick vi till slut vår årsmötesord-
föranden Kjell Larsson med på tåget upp till Arboga och 
jag körde med trevligt sällskap bredvid och vi kom fram 
vid 8 tiden fredagkväll. Vi hittade våra sovplatser check-
ade in och samlades sedan utanför en av stugorna för att 
snacka lite och ta något gott att dricka. Efter en stund 
kommer någon i mörkret med en ADB i kopplet varpå vi 
glatt hojtar, kom o sätt dig! Lena bor på Gotland, kan 
dricka whisky och har en ny ung alpländare vid namn 
Emma. Troligtvis den enda alpen på Gotland. Det visar 
sig att Lena är både drevprovsdomare och viltspårdomare 
och dessutom utomordentligt trevlig och social. Planer 
påbörjades för kommande event på Gotland i framtiden, 
vilket vi hoppas blir verklighet! 
 

Dagen efter håller Mattias i en mycket väl genomarbetad 
föreläsning både om avel och rasens historia med start 
från antiken och fram till nutid. Mattias berättade även  
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Årsmöteshelg 28-29 april 
Herrfallet i Arboga 
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om en sjukdom, NCL, som dessvärre dykt upp för vår ras 
och hur vi från klubbens sida arbetar kring detta samt in-
formation till ADBägarna hur det går till att testa sin 
hund. Då det är tämligen kostsamt arbetar vi även med 
att kunna äska pengar från SKK för att kunna reducera 
dessa kostnader för de som vill testa sin hund.  
 
Sedan blev det lunch och kl 13 började SvSHK´s årsmöte. 
Trevligt årsmöte vilket var första gången jag själv med-
verkade i och allt gick som på räls med vissa diskussions-
punkter, som det ska var således. I slutet berättade Linus 
om sin upplevelse av att delta på prov i Schweiss vilket 
var synnerligen spännande att höra och se bilder ifrån. 
Kondition på hög nivå krävs av både hund och förare, 
landskapet är allt annat än platt! 
 
15.30 började vårt eget årsmöte. 26personer deltog på års-
mötet vilket är rekord för vår unga klubb. Med starten 
2015 på 13personer har det sedan varit 16, 19 och nu 26, 
härligt! Bra och givande årsmöte, vi hade en del motioner 
att behandla och ta beslut kring samt en del information 
att delge kring delegerat rasansvar och stadgearbete, 
ihop med SvSHK. Ett par styrelsemedlemmar lämnar och 
två nya tillkommit vilka hälsas varmt välkomna in i sty-
relsearbetet. Stort tack till Stefan Modin som även fort-
sättningsvis finns kvar som kommissarie och ingåendes i 
jaktprovskommittén SKK och kommer hålla oss informe-
rade även framöver. Även tack till Magnus Christiansson 
för hans år i styrelsen. 



 

 

På kvällen blev det gemensam middag. Ett stort gäng när 
båda klubbarna samlas, kändes jättehärligt! Hög volym på 
snacket, många skratt och intressanta diskussioner. Ett 
tappert ADBgäng blev till slut sist kvar och blev tillsagda 
– nu stänger vi, av personalen. Följet fortsatte i vanlig 
ADB anda, till lämplig stuga för fortsatt snack och en och 
annan whiskey i äggkopp. 
 
Dagen efter var det så dags för specialutställning. 28 ADB 
anmälda varav tre valpar. Totalt 67 hundar skulle ställas 
ut. 
Bir och Bim vart två stycken jättefina juniorer, Domaren 
påpekade verkligen att han tyckte det var kul att se så 
fina juniorer. 
 
Fullständigt resultat kan du se på sid.40-41 i denna tid-
ning. 
 
Vid lunchtid var alpländarna klara och vi som var körbara 
påbörjade vår relativt långa färd hem mot Skåne igen. 
 
Fantastiskt trevlig årsmöteshelg! 
 
Nu siktar vi mot nästa stora event, FBW som går av sta-
peln 18-19 augusti 2018 på Herrfallet. Väl mött allihop! 
 
 
Text Malin Ek & foto Sören Linzie 
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Inbjudan till Formbewertung 2018 

När: 18 och 19 augusti 
Vart: Herrfallet i Arboga, www.herrfallet.se 

Formbewertung är en exteriör bedömningsform som 
utförs av domare som är speciellt utbildade på rasen. 
Varje hund bedöms av två domare med lång erfaren-
het av rasen där man lägger mycket tid på varje hund. 
Bedömningsformen är godkänd som en del i det 
svenska avelsgodkännandet. 

Varje hund får enbart göra Formbewertung en gång 
under sin livstid. Lägsta åldern för deltagande är 15 
månader. Vi vill poängtera vikten av att träna hunden 
i att få tänderna undersökta, bli mätt och bli plockad 
med av främmande människor då varje bedömning tar 
en stund.  
 

Anmälan skickas till Susanne Wetterlöv på mejla-
dress:  oskar-amber@hotmail.com 
 

Sista anmälningsdag 17/6, OBS begränsat med platser och medlem-
mar har företräde. Betalning 700:- sker till Svenska ADB Klubbens 
bankgiro 5241-4323 eller swish 1236203590, ange hundens registre-
ringsnummer.  

 

För ytterligare upplysningar, klicka HÄR  
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Uppmaning 

Vi i avelskommittén önskar ha in era synpunkter 
och förslag om vad för slags information ni vill 
ha angående avel i nätblad och övriga informat-
ionskanaler. Givetvis är ni också välkomna med 
frågor rörande ADB i allmänhet. 

Dessa mottas gärna via mail:  
bramkrijger@hotmail.com 
 

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

Nya championat januari - maj 2018: 

NO VCH SE J(ES)CH SE UCH SE VCH Inge Z 
Nízkych Beskýd SE30814/2016 

 
NO VCH & SE UCH 

C.I.B. & C.I.E. NORD UCH SE J&V CH SE J(D)
CH SE V-10-11-12-13 SE V-14-15 Stenshyttans 
Bentley S65290/2006 
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Specialutställning i Arboga 29 
april 

Och regnet det bara öste ner…… men 
upphörde naturligtvis när utställningen 
var avslutad. Trots blötan var stämning-
en ändå god bland utställarna. 61 hundar 
(27st ADB, 24st BGS, 10st HS) inklusive 
valpar bedömdes av Martin Johansson 
som använde hela betygsskalan från ex-
cellent till sufficient. 

Alpländarna gick först i ringen och det 
var glädjande att se så många exteriört 
bra hundar, 11 tilldelades excellent. 
Några hade lite dåligt humör men det går 
säkert att förbättra med lite träning, ty-
pen var dock bra. Samtliga hundar låg 
också inom tillåten mankhöjd. Vinnande 
hane och tik blev två svenskfödda junio-
rer som var helt underbara i typ, massa 
och rörelser. 

 

Text Eva B Larsson 

Valpklass hanhund 
Elvis SE58043/2017 
Äg: Anne-Charlotte Larsson, Månsarp.
1 Hp, BIM-valp 

 
Valpklass tik 
Emma  SE58047/2017
Ägare: Lena Svensk, Havdhem.
2 
 
Ställa  SE58050/2017
Äg: Dennvy Ericsson & Maria Jansson, 
Lur. 
1 Hp, BIR-valp, BIS-2 Valpklass
 
Juniorklass hanhund 
Armagnac  SE28264/2017
Ägare: David Jansson, Örebro.
39 cm. Excellent, 3 junkk
 
Kenzo  SE56568/2017
Ägare: Peter Jansson, Gävle.
39 cm. Very good, 4 junkk
 
Nygårds Brack Hachiko
SE36972/2017 
Ägare: Maria Björn, Hjortkvarn.
39 cm. Excellent, 2 junkk
 
Nygårds Brack Khalifa
Ägare: Amina Duracak, Nygård.
38 cm. Excellent, 1 junkk Ck, 1 bhkl, 
BIM 
 
Unghundsklass hanhund
Car  SE19667/2018 f.170102
Ägare: Amina Duracak, Nygård.
35 cm. Good 
 
Workingwess Jaw  
Ägare: Jessica Larsson, Långserud.
41 cm. Sufficient 
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Charlotte Larsson, Månsarp. 

SE58047/2017 
Ägare: Lena Svensk, Havdhem. 

SE58050/2017 
Äg: Dennvy Ericsson & Maria Jansson, 

2 Valpklass 

SE28264/2017 
Ägare: David Jansson, Örebro. 
39 cm. Excellent, 3 junkk 

SE56568/2017 
Ägare: Peter Jansson, Gävle. 
39 cm. Very good, 4 junkk 

Nygårds Brack Hachiko  

Ägare: Maria Björn, Hjortkvarn. 
39 cm. Excellent, 2 junkk 

Nygårds Brack Khalifa  SE42533/2017 
Ägare: Amina Duracak, Nygård. 
38 cm. Excellent, 1 junkk Ck, 1 bhkl, 

Unghundsklass hanhund 
SE19667/2018 f.170102 

Ägare: Amina Duracak, Nygård. 

SE45099/2016 
Ägare: Jessica Larsson, Långserud. 

Jaktklass hanhund 
Ben  SE55151/2016 
Ägare: Said Duracak, Nygård. 
40 cm. Good 
 
Brix vom Keltenbogen  SE40863/2016 
Ägare: Mikael Fundberg, Eskilstuna. 
35 cm. Very good, 1 jkk 
 
Charmige Aske da Guardaval 
SE46419/2016 
Ägare: Malin Thestrup, Bolmsö. 
39 cm. Very good, 3 jkk 
 
Månhöjdens Arragon  SE40155/2015 
Ägare: Abraham Krijger, Lyrestad. 
36 cm. Very good, 2 jkk 
 
Öppen klass hanhund 
Max od Kuhade  SE16187/2017 
Ägare: Andreas Dybedahl, Kungs-
ängen. 
37 cm. Very good, 1 ökk 
 
Championklass hanhund 
Fido Klusov  SE59505/2012 
Ägare: Dennvy Ericsson, Lur. 
34 cm. Excellent, 1 chkk Ck, 2 bhkl 
 
Juniorklass  tik 
Dara z Bolechu Vrsku  SE44416/2017 
Ägare: Abraham Krijger, Lyrestad. 
36 cm. Very good, 3 junkk 
 
Nygårds Brack Kira  SE42538/2017 
Ägare: Christina Ericsson, Suraham-
mar. 
34 cm. Excellent, 2 junk 
 
Skogsjägarens Beata  SE27938/2017 
Ägare: Mats Haglind, Zinkgruvan. 
36 cm. Exc, 1 junkk Ck, 1 btkl, BIR, BIS
-3 

 

Skogsjägarens Bodil  SE27937/2017 
Ägare: Henric Öholm, Bro. 
38 cm. Very good, 4 junk 
 
Unghundsklass tik 
Zara  SE48223/2016 
Ägare: Robert Olsson, Eskilstuna. 
36 cm. Excellent, 1 ukk Ck, 2 btkl 
 
Jaktklass  tik 
Bela Ban Mali  SE39864/2017 
Ägare: Said Duracak, Nygård. 
37 cm. Good 
 
B´Java z Borysova Dvora  
SE33551/2014 
Ägare: Christina Ericsson, Suraham-
mar. 
37 cm. Excellent, 1 jkk Ck, 3 btkl Cert 
 
Öppen klass tik 
Ale Staff Ava  SE55836/201 
Ägare: Mattias Åkesson, Månsarp. 

38 cm. Excellent, 1 ökk Ck, 4 btkl 
 
Gita Posavska  SE55837/2016 
Ägare: Said Duracak, Nygård. 
34 cm. Excellent, 3 ökk 
 
Lady Gerlachovsky Dvor  
SE39731/2015 
Ägare: David Andersson, Bromma. 
40 cm. Very good 
 
Melkerssons Athena  SE46030/2015 
Ägare: Andreas Dybedahl, Kungsän-
gen. 
36 cm. Excellent, 2 ökk 
 
Nadjasbrat Chanel  SE45938/2016 
Ägare: Birger Viding, Katrineholm. 
34 cm. Very good, 4 ökk 
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NOTIS! Klubben tackar Anders Gille för att ha bistått med att or

denna utgåva av bladet. 
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NOTIS! Klubben tackar Anders Gille för att ha bistått med att ordna med blommor och kort till begravningen, vilken har ägt rum vid 
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Information från avelskommittén om NCL- 
provtagning 
 

Som beslutades på årsmötet jobbar avelskommittén 
för att få till hälsoprogram nivå 1 hos SKK gällande 
NCL. Hälsoprogram nivå 1 innebär att SKK kommer 
att registrera resultaten av utförda NCL tester. 
 
Om du är intresserad av att utföra dessa tester kan du 
göra det redan nu, trots att SKK ännu inte fastställt 
hälsoprogram nivå 1. Dock registreras resultatet först 
den dagen då hälsoprogrammet (förhoppningsvis) blir 
godkänt. 
 
Så hur gör du om du vill DNA testa din(a) hund(ar)? 
 

• Boka tid med din lokala veterinär för blodprov, 
helst tidigt i veckan då blodet ska skickas med pos-
ten. Om det blir liggande över helgen finns risken 
att provet förstörs. 

• Två dokument, se länkar nedan, ska tas med till  
veterinären. Dessa kan du fylla i hemma innan be-
söket: 

  

 SKK remiss, klicka HÄR 

 

 Lab remiss, klicka HÄR 
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• Dokumenten ska fyllas i och stämplas av veterinären 
som även ska ombesörja att provet skickas tillsam-
mans med Labremissen. SKK-dokumentet tar du 
med hem. 

• När provet är analyserat får du ett mail med uppgif-
ter om hur du betalar analysen till labbet. När de fått 
betalningen får du provresultatet på mail. 

• Skriv ut provresultatet och lägg det ihop med SKK-
remissen du hade med dig till veterinären och skicka 
in till SKK. 

• Skicka kopia på resultatet till avelskommittén 
 
När sen hälsoprogrammet är godkänt kommer resulta-
tet att registreras på hunddata. 
 
Vad kostar det? Veterinären får ta ut sin vanliga taxa 
och det har rapporterats allt ifrån några hundralappar 
upp till tusen kronor för att ta testet och fylla i doku-
menten. Sen tillkommer frakten på några hundralappar 
och 100EUR till labbet för analysen. Så räkna med cirka 
2000 kronor allt som allt. 
 
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss i 
ADB klubbens avelskommitté. 
 
/Mattias Lindholm, Magnus Frödell & Bram Krijger 
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ADB klubbens avelskommitté 

 

  Mattias Lindholm - mattias@adbklubben.se 
  Jag har alltid jagat, så länge jag kan komma ihåg. Upp 
  vuxen i det lite mer jaktliberala Gotland under en tid  

  när ön nästan helt saknade  klövvilt, så var det inga 

problem för en nio årig grabb och hans tax att tjuvjaga 

runt husknuten. Var jag ledig så var jag i skogen.  

Jag jagar allt, både fågel som klövvilt och mindre predatorer. Min 

hundkarriär började med en tax. Efter det köpte jag en Tysk jaktter-

rier.  När tysken hade gått bort stod jag inför det svåra valet att välja en 

ny jakthund. Allroundhundar av tysk stil har alltid passat mig som ja-

gar mycket och olika vilt. Jag ville ha en hund som fungerade på alla 

klövvilt i Sverige, rådjur såväl som vildsvin samt var duktig på eftersök. 

Jag älskade min gamla tysk men ville ha något mindre hetsigt. 

ADB blev det självklara valet. Idag är jag fast i rasen. Rasens utseende, 

intellekt och förhållningssätt mot sin ägare har satt sitt spår i mig och 

jag kan inte tänka mig ett liv utan en Dachsbracke. 
 

 

       Bram Krijger - bramkrijger@hotmail.com 
  Jag kommer från Lyrestad i Västergötland. Mitt in 
  tresse för jakt kom när jag gick i högstadiet där jag tog  

  jägarexamen samtidigt med grannpojken. Det var 

pyrschjakt på rådjur och älg som under många år präg-

lade mitt jaktliv. Sedermera fick vi lite kronhjort och då kunde jag för-

fina pürsch-jagandet. När sedan vildsvinen gjorde sitt antågande bör-

jade funderingarna på en egen jakthund ta fart och efter en hel del  
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letande runt på nätet föll valet, lite av en slump, på ADB . Mest för att jag 

ville ha en hund som lämpade sig för såtjakt i vårt brutna landskap samt 

att jag inte ville lägga hela dagar på att få hem hunden. Så att efter ha jagat 

mest som solojägare under 20år så kom 2015 min första jakthund, en ADB. 

Jag blev väldigt fort biten så 2017 importerade jag en tik och en hane från 

Tjeckien och dessa ska bilda basen i min uppfödning av ADB. 

 

  Magnus Frödell - magnus@rottis.se 

  Jag bor i Arboga i Västmanland. Jag tog jägarexamen som  

  14åring men det var egentligen inte för att jaga på den tiden  

  utan för att jag har i hela mitt liv tävlat i målskytte och poli-

sen ville att jag skulle ta jägarexamen för att kunna få dispens för vapenli-

cens innan jag fyllde 18. Jag spenderade sen många år på tävlingsskytte.  

Jag är uppväxt med hundar och har haft Rottweiler i familjen sen jag föd-

des och har tävlat och tränat bruksarbete, främst spår- och skyddsarbete. 

När jag blev mer vuxen och livet började stabilisera sig runt familj osv så 

kom jaktintresset tillbaka. Jag såg det stor mervärdet i att kombinera 

mina intressen inom jakt, skytte och hundar och jag började se mig om ef-

ter en hund som passade det sättet vi jagar på här. Små såtar, väldigt blan-

dat med viltslag och givetvis en stor vildsvinspopulation. 

Efter att ha jagat med olika hundar i ett antal år växte intresset för ADB. 

Jag fick kontakt med en kille som kunde hjälpa mig att importera en 

hund. Den hunden är den jag använder idag och hon har överträffat mina 

förväntningar på rasen. Jag kommer absolut att fortsätta jaga med ADB 

även om min andra hälft jobbar hårt för att få in någon form av spetshund 

i familjen med. 
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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 den 3 september med  
manusstopp den 20 augusti 2018.  

 

Material till tidningen inkl. foton mailas till: 

jessica.larsson@jagareforbundet.se 

 
 

 


