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Ordföranden har ordet! 
Vilken sommar vi har haft med sol och 

värme som fyllt kropp och själ. Men nu 

vankas en härlig höst och med den jakt-

säsongen, både jag och hunden ser  

verkligen fram mot detta! 

Vilket härligt år vi haft med klubben  

hittills. Först KM hägn i Agusa och sedan 

årsmöteshelg med stor uppslutning och 

nu har Formbewertung 2018 genomförts. 

Fantastiskt härligt att se så många fina 

hundar, trevliga hundägare och många 

härliga samtal i sann ADB-anda. Artikel 

om detta längre in i bladet. 

Vi hann knappt landa i Skåne förrän nästa 

projekt drogs i gång, introduktion drev-

prov som går av stapeln i Skillingaryd den 

29 september. Inom några timmar var de 

7platser vi kunde erbjuda fullbokade och 

en hel drös reserver finns.  Det glädjer oss 

enormt då vi hoppas att många nu även 

vill göra de arbetsprov som finns för vår 

ras framöver. Vi har också fått inbjudning-

ar till internationella prov och vi hoppas 

såklart att SvADB snart är 

en klubb man pratar om 

över landsgränserna. Kom 

igen ADB-folket, nu kör vi! 

 

Malin Ek 3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innehåll 
Ordföranden har ordet 
 

Formbewertung 2018 
 
 

KM Viltspår 
 

Balder - Junior World  

winner  
 

Ellingemässan 

 
Del 2: 

Zigge - en ADB med  
diger meritlista 
 

Klubben informerar 

 

Avelsrådet  informerar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 

6 

 

 

14 
 

26 

 

 
 

32 
 

36 
 

 

40 
 

46 
 

 

4 

6 6 

26 



 

 

20 

40 



 

 

Formbewertung
18-19 augusti 2018 i Arboga



 

 

Formbewertung 
19 augusti 2018 i Arboga 



 

 

8 

Efter vårt första FBW 2016 i Unnaryd, som blev lyckat, 
trevligt och uppskattat, visste vi att det krävs mycket för 
att rodda allt. Ganska snabbt insåg vi att det behövs 
mycket folk, engagerat folk, strukturerat folk…..och vik-
ten av att ha tid på sig. Därmed tillfrågades några utanför 
styrelsen ifall de kunde tänka sig att påbörja grundarbe-
tet för FBW 2018. 
 
Larissa Håkansson, Susanne Wetterlöv och Joacim Lars-
son utsågs att tillsammans med Christina Ericsson i sty-
relsen, jobba med eventet. Lämplig plats med boende, 
mat och andra faciliteter  är grundbulten. De fann ett 
perfekt ställe ganska tidigt vilket också bokades. 
När vi närmade oss början av 2018 kontaktades domarna 
i Österrike och Tyskland och där det efter viss tid kunde 
konstateras att den helg vi valt stämde inte med deras 
jakttider varpå planerat datum fick skjutas fram. Då var 
inte bokad eventplats ledig. Ny runda och till slut blev 
det Herrfallet Arboga, som blev valet. 
 
Många av oss anländer redan på fredagens eftermiddag, 
bygger tält, sätter ringmarkeringar, plockar fram övrigt 
inför eventet, producerat material, hämtar bord och sto-
lar. Allt varvas med snack och visning av nyfikna domare. 
Är ”ståpallarna” jämna nog, är de tillräckligt stabila, ska 
vi ha tälten på detta hållet, hur blåser vindarna, vilka 
mått krävs på ringarna……..osv, alltså massa saker att ta 
ställning till.  
 



 

 

När vi alla är nöjda blir det middag och uppsluppet snack 
i restaurangen.  
Nåja, just restaurangen levererade kanske inte på extrem-
topp, kanske beroende på att det var deras sista öppna 
helg men….vi fick mat i magen och något att släcka 
törsten med. 

Förberedelserna är i full gång och de 
tyska och österrikiska domarna är  
ivriga att få koll på läget. 

9 



 

 

30 

Så kom eventets första morgon. Kl.07.00 placerades Hå-
kan vid bommarna för att lotsa deltagare ner mot event-
planen. Där mötte Susanne, Christina och Mattias upp 
och gjorde chip- och papperskontroll på alla deltagande 
hundar. Planen började fyllas med ADB och folk, stäm-
ningen stiger. Är alla protokoll på plats, har vi dricka, nå-
got att tugga på? Allt redo, ja då inviger vi 2018 FBW 
Svenska ADB Klubben. 
Själv sitter jag sekreterare i ring 2, tikarna där de österri-
kiska domarna dömer. Så oerhört lärorikt att lyssna på 
deras diskussioner. Fick även möjlighet vid flertal till-
fällen att fråga kring deras bedömning varpå de lugnt tog 
sig tiden att visa mig utförligt och samtidigt förklara sin 
bedömning. Vi hade turen att ha en österrikisk sekrete-
rare som också kunde engelska, Andreas, som kunde fylla 
i när min tyska inte höll måttet varken i förståelse eller 

Här syns de österrikiska domarna ”in-action”. I just detta 
moment kikar domaren på hundens tänder och bett. 



 

 

Planen var att bedöma 15 tikar och 15 hanar på lördagen, 
men då allt flöt på bra så togs även en del hundar med 
startordning på söndagen in för bedömning redan på lör-
dagen. Detta tar vi med oss till nästa FBW, om allt flyter 
så kan ca 35-40 hundar hinnas med på en dag. När be-
dömningarna var färdiga för den dagen satte sig Mattias 
och undertecknad ner för att kontrollräkna alla protokoll. 
Gediget arbete, vi var ganska matta i knoppen när det var 
klart! 

 Bedömningen av varje hund görs mycket noggrant och pågår i 
ca 20-30 minuter. Här mäter de mankhöjden samt längden på 
hunden. 



 

 

34 



 

 

Sedan trevlig gemensam middag kl.19.30 och lottdragning 
av mässbiljetter till Ellinge jaktmässa. Mycket snack, 
mera snack och en och annan dryck inmundigades. När vi 
sedan i sann SvADB-anda blev tillsagda att lämna stället, 
fortsatte det, också det i vanlig ordning, vidare till stuga 
11. Där satte ett gäng unga grabbs fart på dansnerverna 
varvat med livliga ADB-diskussioner och en och annan 
dryck. Vissa slutade inte förrän framåt 03.00, ingen 
glömd och ingen nämnd! 
 
Så söndag morgon. Domarna på hugget, 6 tikar kvar och 3 
hanar. Det rullar på och när dessa bedömningar var klara 
så blev det paus. Vi var flera som hjälptes åt att kontroll-
räkna, signera diplom, färdigställa prisbord m.m.  
Sedan ställdes bästa tik mot bästa hane. Tyvärr hade den 
hane med bäst poäng, Workingwess Jaw och ägaren av 
privata skäl, blivit tvungna att lämna eventet. Det blev då 
hane med näst bäst poäng, Nygårds Brack Hachiko som 
ställdes mot bästa tik, B´Java z Borysova Dvora. Alla fyra 
domarna gjorde här en gemensam bedömning och det 
blev tiken Java som tog hem den titeln.  
 
Tyvärr och vilket ju blir ett problem med tvådagarsevent, 
så var det flera som lämnat Herrfallet av olika anledning-
ar men en hyfsad skara entusiaster var kvar till prisutdel-
ningen och några kom till och med tillbaka! Prisutdel-
ningen påbörjades där de hundar som fanns kvar även 
fick sina omdömen upplästa inför publiken i samband 
med mottagande av sitt pris.  
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Domarna avtackades, som sig bör, med Dalahästar och en 
korg med delikatesser. Stort tack för en mycket väl ge-
nomförd bedömning och återigen med väldigt fina ord 
om kvalitén på våra svenska ADB från domarna. 
Domarna själva hade bett om ordet och vi tackar öd-
mjukt för deras ord som värmer gott. Vi fick mottaga 
snaps, alp-ost, böcker, filmer mm och som sagt väldigt 
fina ord. 
 

Vi hade även KM viltspår under samma helg som Mag-
nus Frödell med fru höll i. Fantastiskt bra resultat och 
väldigt vackert pris tilldelades Mikael Fundberg med sin 
Brix vom Keltenbogen. Läs mer i separat artikel. 

 

 



 

 

Övre raden från vänster: Tysk domare, Österrikisk domare, Ös-
terrikisk domare, Tysk domare samt vice ordf. i ADBklubben 
Mattias Lindholm. 
Nedre raden från vänster: Bästa hane—Nygårds Brack Hachiko 
med matte Maria Björn, Bästa tik—B´Java z Borysova Dvora 
med matte Christina Eriksson samt ordförande i ADBklubben 
Malin Ek. 

Till vänster: Klubbordförande 
Malin Ek överräcker priset för 
FBW :s bästa tik till matte 
Christina Eriksson. 

Nedan: B´Java z Borysova 
Dvora ligger & tar igen sig efter 
en händelserik dag. 
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Summa summarum hittills…. 
Styrelsen är oerhört stolta över alla fina ADB vi har i både  
Sverige och Norge. Jag som ordförande vill tacka alla in-
volverade i arbetet kring FBW. Utan allas insatser hade 
det aldrig gått, så en stor eloge till samtliga! Vill också 
tacka alla ADBägare för ert engagemang, fina hundar och 
trevliga mingel. Domarna sa till mig flera gånger att eve-
nemanget var väldigt välorganiserat, hundarna oerhört 
välvisade och med hög standard! De sade också…. 
 

Nu har ni visat att ni har rastypiska ADB exteriört på hög 
nivå, nu gäller det att alla visar lika hög standard på de 
arbetsprov som Sverige har. 
Visst håller vi alla med om det, så kom igen nu ADB-
folket! 
      

                  Text Malin Ek, ordförande ADBklubben 



 

 



 

 

På Formbewertung 2018 ställdes totalt 44st 
alpenländische dachsbracke. Provresultaten i 
sin helhet finns på ADBklubbens hemsida. 
 

Är du ägare och vill ha bild i högupplöst kvali-
tet på din hund så kontaktar du  
sekreterare@adbklubben.se.  



 

 

Resultat Formbewertung 2018 
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Klubb

Stort grattis till årets vinnare Brix vom Keltenbogen tillsammans 
med husse Mikael Fundberg.  
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Klubbmästerskap i viltspår 

Stort grattis till årets vinnare Brix vom Keltenbogen tillsammans 



 

 

Idén kom plötsligt! Varför inte anordna ett KM i spår i 
samband med Formbewertung i Arboga. Sagt och gjort! 
Arbetet drog igång och hjulen började snurra.  
Att anordna ett större antal spår samtidigt är en mer om-
fattande insats än vad kanske kan tänka sig. Var ska alla 
spåren ligga för att transporter ska fungera? Hur många 
domare behövs för att hinna med att både lägga och döma 
spår på en rimlig tid både för funktionärer och deltagare? 
Att tävlingen dessutom skulle gå av stapeln två dagar ef-
ter bockjaktspremiären i Sverige gör det inte enklare, ef-
tersom vi behövde hitta stora arealer mark där ingen ja-
gade för tillfället heller. 
Dagarna före spårläggning var det åtta anmälda hundar 
På grund av jakt på närliggande områden fick vi förlägga 
spåren till det enda stället där vi kunde garantera att ing-
en jakt skulle ske vid just detta tillfället, nämligen vår 
egen jaktmark.  

”Brix vom Keltenbogen”  och 
nedan vandringspriset 
Klubbmästare Viltspår. 



 

 

Vi hade planerat att vara fyra domare men pga ett avhopp 
fick vi genomföra det på tre domare. Magnus Frödell, Ca-
rin Frödell och Kristoffer Göransson, samtliga domare för 
SvSHK stod för spårläggningen och bedömningen. Jag 
tycker det är roligt att se att tillväxten på viltspårdomare 
är god då samtliga av dessa, mig inräknat, är relativt unga 
i viltspårsammanhang med en ålder på mellan 28 och 38 
år. Denna trio av domare har det senaste året stått som 
domare på Terrier SM, SvSHK's KM, Spaniel SM, Wach-
tel SM samt Jägareförbundets eftersöksmästerskap mm. 
Efter samlingen kl.08 begav det sig ut i skogarna utanför 
Kolsva för att gå de spåren som lagts dagen innan. Och att 
kvalitén på hundarna var hög märktes direkt. Samtliga 
ekipage visade att ADB är en grymt bra spårhund och att 
ekipagen jobbat mycket med samarbetet mellan hund och 
förare. Och jämnt blev det! Även de hundar som inte pre-
mierades med 1:a-priser gjorde grymt bra spårinsatser och 
föll snarare på tillfälligheter än på dåligt spårarbete. Brix 
Toturov Dvor tog t ex fel utspår ur rutan och fick starta 
om. Efter det gjorde han ett felfritt spårarbete som abso-
lut hade varit med i kampen om titeln som klubbmästare 
men som pga spårstarten sattes ner till ett 2:a-pris. 
 
Extra roligt är det även att se unghundar som Nygårds 
Brack Kira prestera riktigt bra trots sin unga ålder. De 
norska hundarna presterade också de extremt bra. Speci-
ellt med tanke på att spåren låg i väldigt gristäta marker 
där vi i samtliga spår hade dagsfärska spår efter vildsvin, 
ett vilt som de norska hundarna aldrig stött på tidigare! 
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Efter samtliga spår var avklarade samlades domarna för 
kollegium och diskuterade igenom samtliga spår för att 
försöka enas om en slutgiltig prislista. Då många spårar-
beten var extremt bra var det en inte trivial uppgift att 
försöka enas om en placering men tillslut hade då en 
klubbmästare 2018 korats. Vinnare detta år blev Brix vom 
Keltenbogen som även belönades med ett HP för ett helt 
felfritt spårarbete. Allt ifrån spårnogranhet till tempo 
stämde för Brix och ägaren Mikael Fundberg denna dag 
och Mikael sa själv att det var det bästa spårarbetet Brix 
någonsin gjort och det var väl ett bra tillfälle att tajma in 
det! 
Stor eloge till samtliga startande hundar! Jag kan ärligt 
säga att jag hade vilken dag i veckan som helst vågat an-
förtro ett praktiskt eftersök till SAMTLIGA dessa star-
tande och det är ju det som är målet med dessa test, att få 
fram riktigt bra eftersöksekipage! 
 
Mikael vann det nyinstiftade vandringspriset till årets 
klubbmästare i viltspår och kommer nästa år att få jobba 
hårt för att försvara den titeln! Jag vet att det finns många 
av årets startande som är sugna på revansch och jag hop-
pas på ännu större deltagande nästa år. Förhoppningsvis 
behöver inte KM det året krocka med bockjaktspremiä-
ren heller. 
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”Detta är det bästa spårarbetet Brix någonsin gjort 
och det var väl ett bra tillfälle att tajma in det, säger  
husse Mikael Fundberg” 



 

 

Stort tack till Carin och Kristoffer som hjälpte mig att ar-
rangera detta. Trots att det in i det sista inte var klart var 
vi skulle lägga spåren osv så tog ni det lugnt medans jag 
stressade omkring. Stort tack även till ADB-klubben som 
direkt nappade på mitt förslag och som stöttat mig ge-
nom arrangemanget. 
 
     Text Magnus Frödell, en mycket nöjd och belåten arrangör & domare  

Magnus & Carin Frödell överräcker 1:a priset  
till Brix & Mikael. 



 

 

– Det var ett äventyr i sig. Roligt att få träffa och prata med folk från hela världen och det var helt 

underbart att Balder dessutom tog hem ett pris som bästa junior, säger husse Magnus Karlsson.



 

 

BALDER   
Junior  

World winner 
 

World Dog Show 
Amsterdam 

Det var ett äventyr i sig. Roligt att få träffa och prata med folk från hela världen och det var helt 

underbart att Balder dessutom tog hem ett pris som bästa junior, säger husse Magnus Karlsson. 
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Det blev svenska framgångar för unga Nygårds Brack 
Hachiko som utsågs till Junior World Winner under 
World Dog Show i Amsterdam i augusti. Bland 33 500 
tävlande hundar från 74 länder fick paret Maria Björn 
och Magnus Karlsson uppleva hur deras 18 månaders 
jakthund prisades av de internationella domarna. 
 

Att Balder (Nygårds Brack Hachiko) är en vacker Alpen-
ländische Dachsbracke, det hade Maria och Magnus på 
känn, men att han skulle vinna sin klass och utses till Ju-
nior World Winner var mer än vad de vågat hoppas på.  
– Vi hade förhoppningar. Vi vet att han ser mycket bra ut 
exteriört och uppfödaren Nygårds Brack har också ett 
mycket gott renommé. Men Balder är fortfarande ung 
och i ringen kan allting hända, säger Maria. 
De tog sig de 145 milen i bil över broarna i Danmark och 
Tyskland ner till Amsterdam där de installerade sig i 
kuststaden Egmond aan Zee, tre kvarts bilfärd från ut-
ställningsmässan, dagen före tävlingen. 
 

– Att vara med på World Dog Show är ungefär som att 
vara med på en stor tävling i Sverige, allt är bara mycket 
större. Det gäller att hitta en plats för dig och hunden där 
ni kan få lugn och ro och naturligtvis leta upp den ring 
där du ska tävla. 
Bland de 33 500 deltagande hundarna fanns många från 
Sverige, men Balder var den enda alpländaren som försva-
rade de blå-gula färgerna. 
Balder skötte sig med den äran. Han har ett fint tempera-
ment och var lugn och trygg inför domarna, där matte var 
den som var mest nervös när Balder skulle in i ringen och  



 

 

visas upp. 
Då Balder vunnit juniorklassen ställdes han mot alla 
andra vinnare i sin ras. Här tog dock den långa resan och 
den korta återhämtningen ut sin rätt. Istället för att 
springa runt med matte satte han sig ner i ringen, de har 
verkligen egen vilja.  
Balder blev ändå dömd som tvåa i sin ras, och vi får åka 
hem med en juniorvinnare.  
- Balder fick också tävla i finalringen med alla juniorvin-
nare i grupp 6 – och då trivdes han med musiken, pompan 
och ståtet. Här blev han dock oplacerad. 
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Att Balder är en fin hund visade sig också helgen efter 
World Dog Show då han deltog i  
Formbewertung i Arboga och vann priset som Bästa hane 
2018 och fick 366 poäng. 
För Magnus var det första gången han var med på World 
Dog Show. En upplevelse, menar han: 

Foto Magnus Karlsson 
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– Det var ett äventyr i sig. Roligt att få träffa och prata 
med folk från hela världen och det var helt underbart att 
Balder dessutom tog hem ett pris som bästa junior.  
Maria har dock varit med en gång förut med en annan 
hund och en annan ras. Det var 2002 och också då hölls 
tävlingarna i Amsterdam. 
– Mitt råd till andra som vill delta i World Dog Show är 
att tävla mycket på hemmaplan så att du och din hund är 
van vid utställningar och att hunden känner sig bekväm 
med att bli bedömd. Se också till att du har gått om tid 
på plats för återhämtning innan tävlingen.  
Sedan måste man naturligtvis se till att ha ordning på det 
praktiska som pass, vaccinationer och avmaskning. 
Paret har fått lite blodad tand när det gäller internation-
ella tävlingar. 
 

– Ja, det vore kul att ställa upp i igen nu när vi har en så 
fin hund. Nästa år hålls World Dog Show i kinesiska 
Shanghai så det blir nog lite för långt att åka, men året ef-
ter är utställningen tillbaka i Europa, i spanska Madrid. 
Vi får se, säger Magnus. 
 

Men nu är vardagen tillbaka för Balder och det innebär 
mycket gos och mys för denna underbara hund som har 
så mycket att ”prata” om när man kommer hem från job-
bet.  
Jakten kommer ju snart igång och träningen för drev- och 
spårprov står på agendan. 
 
 Text Thomas Ekenberg 
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För att synliggöra Svenska ADBklubben samt rasen del-
tar vi på ett antal mässor runt om i landet. Några av de 
större mässor vi funnits representerade på under året är 
Swedish Game Fair på Tullgarn, Sunne jaktmässa samt 
Ellinge Game Fair. Just den sistnämnda är det första 
gången som vi deltar på som rashundklubb. Tidigare har 
SvADBklubben funnits representerade på Bosjökloster 
istället.  
Jag upplever att Ellinge har ett större mässområde, jäm-
fört med Bosjökloster, och därmed känns det som det är 
mindre med folk och lite långt mellan utställarna. Men, 
på lördagen kom det ändå gott om folk som var nyfikna 
på rasen och som ställde en hel del frågor. Det vittnar 
både Mikael Persson, David Junehagen och Joacim Lars-
son om som stod i tältet den dagen. Även söndagen lock-
ade mycket folk, men tyvärr var inte vädrets makter på 
vår sida vilket kanske avskräckte en del från att besöka 
mässan.  
Under andra mässdagen passade undertecknad samt Jo-
acim Larsson på att tala med en hundvästtillverkare för 
att se ifall samarbete kan startas. Om detta återkommer 
vi längre fram. 
Nu är mässäsongen slut och istället inträder den så efter-
längtade jaktsäsongen! 
 

     Text & foto Malin Ek 

Ellinge Game Fair 
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ADBklubbens mässtält var välbesökt under Ellinge Game Fair. 



 

 

 

 

 



 

 

 

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. 



 

 

ZIGGE - har nume
tävlings- och provve

Del 2: 



 

 

har numera nästan lagt all  
och provverksamhet åt sidan! 
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Tiden har ramlat iväg och nu är Zigge snart tolv år och 
meriterna har lagts på hög. Numera har vi har lagt ned 
det mesta med utställningar och olika prover. Men inte 
helt. I slutet av december 2017, så gjorde vi ett drevprov, 
vilket glädjande räckte till ett drevchampionat.  

Genom åren tillsammans med Zigge så har det ju hänt ett 
och annat. Kan omöjligt rabbla upp allt utan väljer att 
nämna ett av alla de fantastiska minnen och upplevelser 
jag haft med honom. Det är händelsen där Zigge avfångar 
sitt första skadade rådjur. Vi började spåra med lina men 
eftersom djuret gick undan hela tiden och det inte var 
några stora vägar i närheten så släppte jag Zigge. Drevet 
gick bort från oss i ca 1,5 km varvid det stannade upp och 
efter en stund i långsam takt kom tillbaka mot oss. När 
drevet nästan var framme hos oss så fick sannolikt  



 

 

rådjuret vittring av oss och stack iväg igen. Efter 500 m 
tog det stopp. Med hjälp av GPS så kunde jag ta mig till 
Zigge där han satt mycket nöjd och vaktade sitt byte. Han 
undrade säkert om det var meningen att han skall göra 
allt själv?! 
 
Inför framtiden så har vi, jag och Zigge, inte planerat nå-
got speciellt utan skall försöka göra det som vi gillar. Vi 
kommer att fortsätta med trafikeftersök och därtill jakt 
någon gång per vecka.  
Sen kan nämnas att i mitten av februari i år så fick vi hem 
nytillskottet i familjen. Återigen en ADB men denna gång 
en tikvalp vid namn ”Bolla” som förhoppningsvis kommer 
att gå i kära Zigges fotspår. 
 
Text & foto Sören Linzie 
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”Nu ska vi ägna tiden åt att göra det vi verkligen gillar. Det blir 
att fortsätta med trafikeftersök och därtill jakt någon gång per 
vecka.” 
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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 :) 

PÅMINNELSE till samtliga anmälda ekipage: 
Glöm inte att rapportera in era olika provresultat till 
klubbhund@adbklubben.se 



 

 

klubben informerar 
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Efterlysning 

Vi försöker kartlägga vilka domare vi har i klub-
ben. Det kan vara viltspårdomare, drevprovsdo-
mare, exteriördomare eller kanske BPH-
beskrivare. Är du utbildad eller under utbildning 
till domare, behöver inte vara för denna klubb, 
snälla hör av dig så vi kan få en översikt på vilka 
domare det finns där ute med anknytning till 
klubben. 
 

Skicka ett mail med info om vad du är för do-
mare eller utbildar dig till för domare till  
Magnus Frödell på e-post magnus@rottis.se 

 
****************************************** 
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Resultat viltspårprov  
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Forts. resultat viltspårprov  



 

 

klubben informerar 
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Planerade event SvADB 2018/2019 

♦ Introduktion drevprov  
Skillingaryd 180929, fullbokat med reserver. 

Då detta var oerhört populärt, vilket glädjer oss, så  
kikar vi på hur det möjligen kan utvecklas. 

 

♦ Drevprovssamling ”skarpt läge” hösten 2018 
Klubben planerar & arbetar med detta nu.  
 

♦ KM hägn 2019 
Vi är i starten av planeringen för detta även nästa år.  
 

♦ KM spår 2019 
Vi har påbörjat planeringen för att kunna genomföra 
detta även nästa år.  

 

Vidare så ser vi fram emot att få ta del av många  
arbetsprovsresultat på våra exteriört vackra ADB  
framöver. 
 

/Styrelsen SvADBklubben 
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Avelsgodkända hundar 
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Resultat HD-röntgade hundar  

Avelsrådet informerar
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Valphänvisning 

Valphänvisning sker på ADBklubbens hemsida och 
genom valpförmedlaren för rasen. På hemsidan 
anges endast officiellt registrerade data på hubndar-
na. Valpförmedlaren ska ge en opartisk information 
om de valpkullar som fötts när parningen skett i 
samråd med avelsrådet samt ärligt informera i de 
fall man har avrått parning. Svenska Schweisshund-
klubbens samt Svenska ADBklubbens valphänvis-
ning  sker endast om kullen är född i Sverige och 
uppfödaren är medlem i SvSHK eller Svenska 
ADBklubben, samt att föräldradjuren uppfyller rikt-
linjerna enligt klubbens avelsdokument.  

Fastställt vid styrelsemöte 2016-06-28. 

 

 
Kontakta Svenska ADBklubbens valpförmedlare  
samt avelsråd: 
 
♦ Valpförmedlare: Jerker Fjällman, 070-512 55 39 
♦ Frågor om rasen: Bram Krijger, 070-744 33 78 



 

 

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

 

 



 

 

Besök vår hemsida www.adbklubben.se 

Följ oss även på: 
#adbklubben 

 

 

Material till tidningen inkl. foton mailas till: 

jessica.larsson@jagareforbundet.se 

 

 


