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Ordföranden har ordet! 
Hoppas ni alla haft en fantastisk jaktsäsong med både två- 
och fyrbenta vänner. I Skåne har vi inte haft vinter, det är 
fortfarande höst och om det vill sig väl går vi från höst direkt 
till vår nu. Vi har fått en ny familjemedlem, en hjortröd hane 
som nu är 5månader. Är förvånad att man glömmer gång från 
gång hur mycket jobb det är men samtidigt alldeles  
fantastiskt såklart. Det är många events i klubbens 
”pipeline”. KM spår, KM hägn, årsmöteshelg, introduktion 
drevprov, internationellt meeting St Moritz och några till i  
planeringsstadiet. Rekord i antal drevprovsstarter, 29st!  
Superbra jobbat allihop, way to GO! En fin artikel från  
klubbens representanter i Tjeckien finns i bladet, strålande 
resultat, stor eloge till Er!  
 

Vill passa på att påminna alla er som utmanar i Bästa klubb-
hund. Alla resultat måste mejlas till  
klubbhund@adbklubben.se. Vinnaren utses på årsmötet den 
27 april. Vi hoppas att vi får möta många av er där och  
dessutom få se många ADB på specialutställningen på  
söndagen 28 april. Nu ska vi ut i vårsolen och låta valpen  
bekanta sig med en klöv, anlagsprovet ska göras framöver. Vi 
ses! 

 

 

  

  

Malin Ek 
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Internationell 
jaktprovstävling  

i Tjeckien 
6-10 december 2018  



 

 

En lärorik, trevlig och spännande resa  
Svenska ADB klubben hade fått en inbjudan från Tjeckiska ADB 

klubben om att delta i deras internationella jaktprovstävling.  

Uttagningen gjordes efter resultatet på klubbens KM för vildsvin i  

Agusa-hägnet i april. De två bäst placerade hundarna erbjöds  

representera den blå-gula fanan, men då hunden som placerat sig på 

andra-platsen inte kunde åka så fick istället hunden som placerat 

sig på tredje-platsen en möjlighet.  

Det visade sig att Said Duracak hade båda dessa hundar varpå han 

frågade han mig om jag ville följa med för att gå med den ena av hans 

hundar. Den utmaningen kunde jag absolut inte tack nej till. 
 

Kl. 02.00 torsdag morgon rullade vi från Göteborg med slutmål 

Tjeckien. 17 timmar senare och lite slitna rullade vi in på hotellets 

infart i staden Slovice. Efter att vi installerat oss på rummet åt vi en 

god middag samt provade det lokala ölet. Några ur organisationen 

hade också anlänt, så det blev en hel del samtal redan första kvällen. 
 

På fredag morgon kunde vi ta det lite lugnt då  inskrivningen,  

veterinärbesiktningen och kollen av papper var planerad till 

kl.10.30. Därmed fanns det även gott om tid till att träffa alla  

deltagare och funktionärer. Därefter bar det iväg till Krivoklat castle 

för en officiell öppningsceremoni, de flesta var klädda i jaktliga hög-

tidsdräkter. Det hölls långa anföringstal och blåsinstrumenten   

användes sedvanligt, vilket visade sig vara ett återkommande inslag 

under hela vistelsen då det är en viktig ceremoniel tradition.  

Efter intagen fältlunch var det lottning och tävlingarnas första del-

moment skulle inledas, ”viljan att jaga det svarta viltet”.  
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I detta moment skulle hundarna 

springa fram till en bur och skälla 

på vildsvinet som fanns i den. Ut-

maningen var att detta skedde 

mitt i skogen, så det gällde att 

hundarna fick vittring och inte 

började söka annat. Flera ekipage 

hade besvärligt med detta mo-

ment, men både Said och jag 

lyckades få maxpoäng så det  

började bra. På kvällen var det  

gemensam middag och ny lott-

dragning inför lördagens drev-

jakt. 
 

Lördag morgon transporterade vi 

oss till jaktområdet. Hundarna 

försågs med varsitt gps-halsband 

som bara domarna kunde följa. 

Jaktprovet utfördes gemensamt 

där alla 13 ekipage startande sam-

tidigt. Mellan oss hundförare 

gick det övriga funktionärer och 

tillsammans utgjorde vi en enda 

lång drevkedja. Alla hundekipage 

var tvingade att förhålla sig till 

drevkedjan samtidigt som hun-

darna skulle arbeta självständigt.  

7 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2019 

Said Duracak, till vänster, 
sitter förväntansfull och 
inväntar resultatet efter 
första provdagen.  

Deltagarintyg 



 

 

Det var passkyttar utplacerade som även var till domarnas hjälp vid 

bedömning av hur de olika hundarna jobbat. Då jag inte träffat Bela 

innan denna resa var det lite nervöst och spännande hur det skulle 

gå. Direkt vid släpp försvann hon och de första 30-40 min såg jag 

henne inte en enda gång medans mina närmaste tävlande hade hun-

darna regelbundet hos sig. Men, allt eftersom vi närmade oss slutet 

på såten kom Bela allt oftare på besök och jag hade henne kopplad 

direkt vid avslutad såt, så nöjd. Said och den rumänska tävlande 

fick hjälp via gps att få in deras hundar vilket blev ett minus i proto-

kollet. Hur det gått för de övriga fick vi inte veta. En av de slova-

kiska tävlanden hade fått sin hund skadad och fick åka till en klinik 

för att tas omhand och kunde därför inte vara med på nästa släpp.  
 

När vi skulle samlas för genomgång av nästa såt visade det sig att 

Bela haltade. Hon hade fått ett snitt precis ovanför trampdynorna, 

organisationen hade en veterinär på plats så efter lite omhänderta-

gande, 4 stygn och ett ordentligt bandage, så var det bara att hoppa 

in i bussen och iväg till nästa såt. När jag släppte henne vände hon 

sig om och liksom tittade på mig ”måste jag” sen stack hon iväg och 

5 min senare hade hon kört fram ett vildsvin till en passkytt som 

förvaltade det bra. Även i slutet på denna såt hade jag Bela kopplad 

och även alla andra. Vid återsamlingen beslutades det att kvällens 

tekniska moment skulle göras morgonen därpå, så att även den slo-

vakiska hunden skulle få chansen att vara med.  
 

Vid kvällens middag bjöds det på en rad olika underhållningsmo-

ment, dock svårt för mig att förstå då tjeckiskan inte är min stark-

aste sida. 
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Söndag morgon var det många som var slitna, men det var bara att 

bita ihop. Vi började med ett gemensamt lydnadsprov och därefter 

blev vi indelade i tre olika grupper.  

Två av grupperna skulle iväg och gå viltspår medan vi stannade kvar 

för att göra ytterligare två lydnadsmoment. Följsamhet i skogen och 

skottfasthet var det som gällde. Här var det bara att hoppas på tu-

ren då dessa moment var nya för mig och Bela. Vi fick godkänt på 

två moment och maxpoäng på ett, så supernöjd. Den slovakiska 

hunden hade anslutit sig och genomförde dagens moment med 

bravur, trots stygn både i låret och bogen.  
 

Sen undrar jag om ni läsare någonsin provat att gå ett viltspår med 

en helt ny hund som ni aldrig gått med? Detta var den sista utma-

ningen jag hade med Bela och det gick galant. Hon spårade lugnt 

och metodiskt, bara att följa med. Så i slutet kom den klassiska för-

artabben, jag trodde hon var fel och korrigerade henne det kostade 

mig maxpoäng och bästa ekipage, surt men så nöjd ändå. Även Said 

lyckades bra med spårningen och vi fick bägge en 3:a. 
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Ett av jaktprovs-
momenten, vilt-
spår.  
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Fotot är taget 
vid ett annat till-
fälle och har inget 
med tävlingen att 
göra. 



 

 

Varje provmoment genererade ett poäng, utifrån en skala 0-4 poäng. 

Poängen multiplicerades därefter med en fast koefficient som gav 

totalpoängen. Därefter summerades samtliga provmoment för att få 

fram slutpoängen. Precis som med Formbewertung så för att få 

första pris fick man inte ha en 2:a och för ett 2:a pris fick man inte 

ha en 1:a.  
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Said tillsammans med Dog. 10 



 

 

Vid den slutliga gemensamma middagen hölls prisutdelning och alla 

resultat presenterades. De började med det sist placerade ekipaget 

och en efter en gick de olika tävlanden fram och tog emot sitt  

diplom samt slutpoäng. Spänningen steg hos mig och Said.  

En femteplats med 165p och ett andrapris blev det för Bela och mig. 

Jag är så nöjd med hennes prestation. Hon hade faktiskt blivit en  

favorit hos flera av domarna, då hon trots sin skada i tassen jobbade 

på flitigt i de olika provmomenten och tydligt visade att hon hörde 

till de bättre hundarna. Said var om möjligt ännu mer nervös efter 

att de delat ut diplom till den fjärde- och tredje placerade hunden. 

Det slutade med att Dog och Said hamnade på en andraplats med 

169p. Vid detta laget var Said helt tårögd och han bad mig därför 

tacka alla för dessa fantastiska dagar. Vinnaren med 184p blev den 

slovakiska skadade hunden Bryt z Hakamilu som faktiskt var över-

lägsen. 
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Samtliga tävlande ekipage samlade 
vid prisutdelningen. 



 

 

Efter många gratulationer och avsked var det dags för oss att tänka 

på den långa resan hem. Vi hade bestämt att köra en bit och hitta 

ett hotell längs vägen. Till slut stannade vi till i Dresden, riktigt 

trötta. Vi var riktigt lättvaggade, både två– som fyrbenta. Tidigt 

måndag morgon fortsatte vi och kom till Göteborg vid 17.00 tiden, 

jag packade om till min bil och fortsatte ytterligare 2 timmar innan 

jag var hemma. 

Denna resa är ett minne och en erfarenhet som jag sent skall 

glömma, att sedan få göra det tillsammans med Said och två riktigt 

bra hundar är fantastiskt. Även ett stort tack till de underbara 

människor i Tjeckien som tog emot oss med öppna armar. Många 

nya vänner har det blivit. 
 

Text Bram Krijger 
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Resultatprotokoll i de olika provmomenten 
för samtliga tävlande ekipage. 
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Medlemsavgift 2019 - 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 familje-

medlem genererar. 
 

Swish: 1236203590 

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

2019. 
 

För betalning från utlandet 
Swedbank kontonummer : 8351-9, 3 874 633-5 

IBAN: SE51 8000 0835 1900 3874 6335 

Bankens BIC: SWEDSESS  
 

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 (mailas till medlemmarna) som utkommer 3-4 ggr/år.  

♦ Möjlighet att vara med & påverka klubbens och rasens utveckling. 

♦ 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 & lands-

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

deltaga på SvSHK:s årsmöte med rösträtt. 



 

 

Året som gått när det gäller jakt och drevprov, har varit riktigt  

roligt att få vara med om. Det blev hela 29 startade prov med många 

riktigt bra resultat med många hundar som gick till pris på olika 

viltslag med både förstapris och dubbelettor. Jag tycker verkligen 

att vi börjar se att vårt jaktprov på alla viltslag, som vi kämpat för så 

länge, nu börjar fungera. Att så många fina resultat delats ut till 

hundarna och dess ägare, är ändå ett bevis på att allt fler målmed-

vetet tänker på rasens bästa.  
 

Det är ju så med en ny ras som tas in i landet, allt tar tid. Det är 

mycket alla ska lära sig om hunden. Hur ska den jagas in, och hur 

ska vi få hunden så pass jaktduglig så den passar in i den svenska 

och nordiska jakten. En jakt som är väldigt unik på många sätt. Man 

ska ju kunna gå ut ensam med hunden i skogen, stryka kopplet och 

låta hunden söka ut på egen hand. Den ska finna slag att arbeta på, 

och på ett effektivt sett följa det, för att finna viltlega eller plats där 

viltet står, och sen börja driva med skall så det ekar i skogen. Sen 

ska man som hundförare kunna söka sig i pass, och stå och njuta av 

det fina drevet hunden gör. Hur många har inte fått gåshud när den 

där perfekta dagen inträffar och allt klaffar. Tex det där otroliga 

upptaget på haren som hunden gör efter att ha jobbat länge på slag 

för att resa den. Eller det fina ståndarbetet som hunden gör på ett 

vildsvin. Eller det där drevet hunden gör på rådjur som buktar 

trångt inom några hektar och där man kanske tom får skjuta vilt för 

sin egen hund. 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2019 
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Det var många prov som gick till förstapris, och en del av dom var 

dubbelettor. Mycket roligt. Sen finns även 2:a och 3:e pris, och det 

är kul det med. Ibland är det svårt på prov, ont om slag kanske, 

inget vilt inne i området och mycket kan hända. Det viktiga är bara 

att man inte ger upp, utan försöker igen. 
 

Det enda jag tycker är synd är att så många valde att starta sina 

hundar så sent på året. Det var 2 starter innan jul, och 27 starter i  

januari. Eftersom vi bara har 3 egna domare som jobbar från Ystad i 

söder till Kiruna i norr, så blir det svårt att hinna med alla prov när 

det blir så många på en gång. Men, vi har fått låna in domare från 

andra klubbar. Stort tack till dem. Jag hoppas dock att fler hund-

ägare väljer att starta sina hundar tidigare under nästa säsong. Det 

är inte alltid bra att starta sent efter jul då det finns större risk för 

snö, skare och annat som kan ställa till det. Under årets säsong var 

det några ekipage som inte kunde starta på grund av det. 
 

Årets pris till bästa hund har gått till Armans Dachsbracke Ronja 

med 39 egenskapspoäng. Under provdagen presterade hon följande: 

1:a-pris Rådjur, 1:a-pris Vildsvin, 3:e-pris Rådjur och till sist även ett 

3:e-pris Vildsvin. Ett stort grattis till ägaren Ola Melkersson, riktigt 

roligt. 
 

Text Stefan Modin, drevprovsdomare 
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Vi begav oss från Växjö tidigt på söndag morgon (29 september 

2018) för att medverka på ADB klubbens träff för att få reda på mer 

om hur ett drevprov går till för vår ras. Vi halkade in på denna ras av 

en slump efter att ha jagat med några och träffat på några. Då vi är 

intresserade av att meritera vår Skilla, så blev det en trevlig  

överraskning att just detta anordnades av klubben.  
 

Vi träffade flera andra hundägare i Skillingaryd för att gemensamt 

åka ut till marken där vi skulle tillbringa dagen. 

Christoffer Schildt, Fredrik Jarl och Stefan Modin började med att 

presentera sig och förklarade hur ett drevprov gick till, vad de tittar 

på under provet och hur de poängsätter de olika momenten. Vi fick 

även möjlighet att ställa frågor. 
 

Efter genomgången delades vi in i olika grupper som var och en fick 

en egen domare. Vi tog oss ut i skogen för att släppa Skilla .  

Domaren gav oss en massa bra tips och råd för just vår hund och det 

gemensamma vi fick till oss var att träna på hundarnas sök. 
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Introduktion drevprov 

”Nu känner jag mig inte alls lika nervös inför att 
starta Skilla på drevprov, säger Johanna. ” 
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Efter allas släpp åkte vi tillbaka till samlingsplatsen, grillade, fikade 

och pratade om samtliga hundar och om vad domarna sett. 

Vi pratade om rasen, aveln, jakt och mycket annat kring hundar och 

jakt. Det går ju att sitta hur länge som helst och prata om hundar 

och jakt! 

Jag vill verkligen tacka domarna Christoffer Schildt, Stefan Modin 

och Fredrik Jarl som verkligen tog sig tiden att ta hand om oss ny-

komlingar och berätta och svara på alla frågor. Sen hoppas jag att 

liknande aktiviteter kommer erbjudas vid fler tillfällen framöver, 

just för att avdramatisera det hela med jaktprov/drevprov. - Nu  

känner jag mig inte alls så nervös inför för att starta på drevprov i 

framtiden. Men, först ska vi träna SÖK! 
 

Text Johanna & Mattias med Skilla 
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Både hunden och människans hjärna är uppbyggd av nerv-celler 

som kommunicerar med varandra genom elektriska och kemiska 

signaler. När dessa celler blir överaktiva så inträffar vad som kallas 

epilepsi ,vilket visar sig genom att  hunden får krampaktiga anfall.  
 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att epilepsi är ett symptom 

och inte en sjukdom. Precis som att hosta kan vara en indikation på 

att man är förkyld, så kan det också betyda att man har lungin-

flammation eller en rad andra sjukdomar. På samma sätt kan epilep-

tiska anfall vara symptom på olika sjukdomar. Man kategoriserar 

epilepsi i två olika kategorier, primär ideopatisk epilepsi och sekun-

där epilepsi.  
 

När man talar om primär ideopatisk epilepsi så syftar man på epi-

leptiska anfall som antas eller ha fastställd genetisk orsak. Det är 

denna epilepsi som vi syftar på när vi pratar om epilepsi som sjuk-

dom i dagligt tal. Ideopatisk epilepsi är den vanligaste formen av 

epilepsi hos hund, den debuterar oftast vid 1-3års ålder men kan 

även visa sig senare i ålder.  
 

Sekundär epilepsi är symptom på en fastställd sjukdom. Skillnaden 

mellan sekundär epilepsi och primär ideopatisk epilepsi är att vid 

sekundär epilepsi så kan man fastställa en bakomliggande sjukdom 

som orsakar epilepsin.  
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Epilepsi och ideopatisk epilepsi 
– vad är skillnaden?  



 

 

Typiska sjukdomar som orsakar sekundär epilepsi är hjärntumörer 

och hjärntrauman, men även lågt blod-socker och förgiftning kan 

vara orsaker.  
 

I dagsläget så är epilepsi lågt förekommande i rasen. Enstaka fall 

rapporteras till och från utan att vara släkt, även om ett mörkertal 

förmodligen existerar. För åtta år sedan hade vi en stor problembild 

i rasen med just ideopatisk epilepsi där flera hundar ur samma linje 

drabbades. Därför är det viktigt att alla ägare av rasen informerar 

och rapporterar in epilepsianfall så att vi snabbare kan kartlägga 

vilka linjer som är belastade.  
 

Hur skall man då förhålla sig till epilepsi avelsmässigt? Enligt SKK`s 

avelspolicy så är det förbjudet att använda föräldradjur som är 

kända nedärvare av genetiska sjukdomar, vilket primär ideopatisk 

epilepsi kategoriseras som. Det betyder att föräldradjur som gett av-

kommor som fått primär ideopatisk epilepsi skall tas ur avel. Kull-

syskon till enstaka drabbade hundar kan användas vidare i avel men 

man bör vara uppmärksam på val av partner och man bör invänta en 

ålder på tre år på de tilltänkta föräldrarna. Som uppfödare ha man 

alltid informationsskyldighet enligt köplagen och konsumentlagen 

vilket innebär att man är skyldig att informera valpköparen om 

kända genetiska sjukdomar i stamtavlan.  

 

Text Mattias Lindholm  
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Har länge haft en tanke kring att vi i styrelsen ska träffas rent  

fysiskt, face to face för möte. Känna varandra på pulsen, snacka lite 

mer direkt än över chatt och telefonmöten. Därav föddes idén om 

att fråga min kära släkting Bertil ifall vi möjligen kunde få vara hos 

honom och därigenom kunna kombinera möte med en jaktdag ihop. 

Bertil formligen älskade idén, han gillar att ha folk runt sig. Han  

fixade i ordning två stugor och en lada där vi kunde ha vårt styrelse-

möte på fredagkvällen.  
 

På torsdagen anlände jag, Bosse (min partner) Ella och Ritzo samt 

Mattias och Johan. Vi käkade gott, drack ett glas och snackade skit. 

På fredagen sattes det ut torn och rekades mark och vi hann även 

med en kortare jakt med Ella och Ally. Frampå kvällningen anlände 

resten av gänget och styrelsemötet började strax efter 18. Vissa kom 

sent och sa att vägarna var för krokiga, ingen nämnd ingen glömd! 

Fröken ordförande var optimistisk och trodde mötet skulle vara 

klart till kl.20 men det smög sig. Dennvy, Bertil och Bosse satt och 

ljög i stugan under trevliga former och vi andra anslöt lite senare till 

en fantastisk orre-tjädergryta som Christina komponerat. Egenjagat 

såklart! 
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Tidig morgon o samling kring pumpen. Helt plötsligt kom det fem  

extra skyttar från grannlagsnejden som hade hört talas om vårt 

äventyr, snackis på bygden! Trevligt såklart men det ställde till det 

lite grand då vi planerat jakten. In i stugan, reka kartan och  

omfördela – allt går utom småbarn!  
 

Två såtar hann vi med och det formligen sjöng i skogen av ADB-

skall. Man bara njöt i fulla drag, hundarna fantastiska! En räv var 

listig och klarade 4 skott med bravur – stolpe ut! Hade rådjur varit 

lovliga i första såten hade det legat ett antal. En vildsvin sprang rakt 

ned till prästgården och undslapp därmed skott. Korvgrillning efter 

väl förrättat arbete av både folk och fä, fick avsluta dessa otroligt 

trevliga och spännande dagar. 
 

Stort tack till hela SvADB  klubbens styrelse för er fantastiska  

insats för våra ADB. Detta gör vi om 

 

Text Malin Ek, ordförande 
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Malin med sin nya 
ADB valp ”Ella”. 
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Kallelse till årsmöte i Svenska ADB klubben 

 

Övernattning finns på Herrfallets camping 

6-bädds stuga, fre-sön, 1800kr/stuga alt. 6-bädds stuga, en natt, 
1050kr/stuga. 

Incheckning i stugorna från kl.15.00 & utcheckning före 
kl.12.00. 

Det är självhushållningsstugor så man tar med sig sänglinne, 
rengöringsmedel till slutstädningen samt toalettpapper. 

Önskas slutstädning så kostar det 600kr/stuga & sänglinne 
inkl. handdukar 120kr/person och set. 

Middag lördag 27/4 räk- & grillbuffé, vilket bokas av var & en 
själv. Pris 230kr per person . 

Lunch går att förboka både lördag & söndag för 110kr.  
(För söndagen  gäller att minst 30 förbokar). 

Övrig upplysning om boende gå in på http://herrfallet.se/hn/
asp/sidor/index.asp 

Bokning av boende & måltider: reception@herrfallet.se eller 
tel.0589–40110 
 

Väl mött! Styrelsen ADB-klubben 

Svenska ADB klubben kallar samtliga medlemmar 
till årsmöte den 27 april vid Herrfallets camping i 
Arboga. 

Sedvanliga årsmöteshandlingar från kl.16.00. 

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

ADB-bladet nr.1 2019 Svenska ADB klubben 
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Program årsmöteshelgen 

KM i viltspår 
När: Samling lördag den 27 pril kl.08.00 

Var: Vid bommen till infarten vid Herrfallets  
Camping i Arboga. Genomgång & lottning av spår.  

Hur: Öppenklasspår enligt gällande regelverk.  

Kostnad: 500 kronor per startande hund 

Krav: Medlem i Svenska ADB klubben & hunden ska 
som minst vara godkänd anlagsklass. 
 

Anmälan görs via mail till magnus@rottis.se senast 
den 10/4 2019!  
OBS! Anmälan är bindande & begränsat antal deltagare 
(anmälningsdag/tid räknas, ej lottning). 

I samband med anmälan ange hundens namn,  
registreringsnummer, id-nummer, kön samt hittills 
högsta spårmerit. Ange även hundägare (namn och 
adress) samt mobilnummer. 

 

Information om betalning kommer skickas ut i samband med 

bekräftelse om att din hund  fått en startplats. 
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Forts. KM i viltspår 
Övrigt: Vinnande hund kommer utnämnas till 
”Klubbmästare i viltspår” & erövrar vandringspriset.  

Rosetter och diplom kommer också att delas ut. 
 

För övriga frågor kontaktas ansvarig Magnus Frödell 
på magnus@rottis.se 
 

 

Specialutställning  

När: Söndag 28 april 2019 

Var: Herrfallets Camping i Arboga.  

Domare: Carina Olsson 

Anmälan sker till Annelie Landgren, Handog 135, 
83692 Lit eller utstallning@svshk.org senast 7 april 
2019 
OBS! Använd anmälningsblanketten som finns att 
hämta på hemsidan http://www.svshk.org/ 
 

Anmälningsavgift: Valp & veteranklass 150kr.  
Övriga klasser 260kr. Avgiften sätts in på Svenska 
Schweisshundklubbens bankgiro 112-6986. Glöm ej 
att skriva vem och vad betalningen avser. 

Medlemsavgiften 300:- sätts in på Svshks bankgiro 
112-6986. 
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Bästa klubbhund 

Fram till och med 20190430 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 fram till utsatt 
slutdatum, samlar du poäng enligt en poäng-
skala som klubben satt.  

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

Anmälan att delta i Bästa klubbhund görs via mail 
till klubbhund@adbklubben.se. OBS! Du kan inte  
anmäla 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 
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Klubbmästerskap i hägn 
Den 13 april 2019 anordnas KM i hägn för ADB klub-
bens medlemmar. Det finns 15 platser och först till 
kvarn gäller (anmäld och betald).  

Plats: Agusa vilthägn i Skåne.  

Anmälningsavgift: 900kr.  
 

Anmälan sker till johanlejon0910@gmail.com. I den 
ska ert samt hundens namn finnas med samt mobilnr. 
Frågor skickas till ovan mail eller 070-6200587.  
 

Anmälningsavgiften skickas till ADB-klubben på BG 
5241-4323. Alternativt swish 1236203590. Märk be-
talningen med ”Namn och KM hägn 2019”.  
(OBS! Får du ingen bekräftelse inom 48tim, försök igen och vid avhopp innan 

den 5 april återbetalas startavgiften). 

 

Startordningen lottas på plats kl.08.45. Eventuella  
eftersläntrare och löptikar får starta sist.   

 
Vinnaren får förutom äran ett diplom och pokal på 
årsmötet. 

 

 
Mer information om regelverk finns på nästa sida. 
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Forts. Klubbmästerskap i hägn 
 

Regler  

Hunden har 15 minuter på sig att hitta vildsvinen och ska 
vara kopplad 50 minuter efter starten. Misslyckas detta 
bryts och underkänns provet. 

Hunden kommer bedömas med egenskapspoäng i följande 
underklasser i en poängskala 1-5 där 5 är max. 

De moment som bedöms är följande: 

• Skallgivning 

• Nyansering 

• Lydnad 

• Samarbete 

• Sök 

Skulle två hundar få samma poäng segrar den som finner 
vildsvinen på kortast tid efter provstart.  
 

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

Diplomprov 

På söndag 14 april finns möjlighet att gå diplomprov 
till en kostnad av 1800kr per startande. Max 6  

startande hundar. 

Mer information gällande anmälan sker till Johan  

Lejon via mail johanlejon0910@gmail.com alt. mobil 
070-620 05 87. 
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Listor på alla avelsgodkända hundar 
samt deras påverkan på ADB rasen  

Då det finns en stor efterfrågan på ADB valpar 
tänkte jag att det skulle vara intressant att se  
vilken potential det finns för godkända kullar. 
Därför har jag gjort två listor, en för tikar och en 
för hanar. I listan redovisas antalet kullar samt 
hur många avkommor det finns efter respektive 
hund. 

Resultatet syns i båda listorna och det blir rätt 
så tydligt att många hundar kan användas inte 
bara en gång utan ofta flera gånger innan  
taket nås. 

Planerar du en parning? Då är min önskan och 
uppmaning att du kontaktar klubbens avelsråd 
och därigenom försöker hitta bra kombinationer 
för just din hund. Detta för att tillgodose rasen 
och den efterfrågan som finns. 

Tabellerna presenteras på kommande sidor. 

 

Med vänlig hälsning Bram Krijger, informationsansvarig ADB 

klubben.  
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Avelsgodkända tikar 
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Avelsgodkända hanhundar 
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Valphänvisning 

Valphänvisning sker på ADB klubbens hem-
sida och genom valpförmedlaren för rasen. På 
hemsidan anges endast officiellt  
registrerade data på hundarna. Valpförmedla-
ren ska ge en opartisk information om de valp-
kullar som fötts när parningen skett i samråd 
med avelsrådet samt ärligt informera i de fall 
man har avrått parning. Svenska Schweiss-
hundklubbens samt Svenska ADB klubbens 
valphänvisning sker endast om kullen är född i 
Sverige och uppfödaren är medlem i SvSHK  
eller Svenska ADB klubben, samt att föräld-
radjuren uppfyller riktlinjerna enligt klubbens 
avelsdokument.  

Fastställt vid styrelsemöte 2016-06-28. 

 

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



 

 

Besök vår hemsida www.adbklubben.se 

Följ oss även på: 
#adbklubben 

 

 
 

 

Material till tidningen inkl. foton mailas till: 

jessica.larsson@jagareforbundet.se 

 

Nästa nummer av tidningen planeras komma ut i juni. 


