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Ordföranden har ordet! 
Våren har kommit i behagligt tempo i år, ömsom varmt och svalare 

vilket gör att känslan om en härlig sommar skymtar framöver. Vi 

har haft KM hägn i Agusa med många deltagare och fin-fina resultat 

i vanlig ordning. Sedan kom årsmöteshelgen på Herrfallet med KM 

viltspår som start på helgen. Intressant föreläsning av avelsrådet 

gick av stapeln samtidigt där många diskussioner fördes. SvSHK´s 

årsmöte i Ladan var kl.13.00 och vi var många från SvADB som när-

varade där. Det är bra att vi följer vår specialklubbs årsmöten och på 

så vis håller oss uppdaterade vad som händer och sker. SvADB´s års-

möte startade kl.16 och vi var fler än någonsin vilket är jättekul!  

Dagen efter var det specialutställning för alla tre raserna varav ADB 

var sista ras ut. ADB tog både BIS och BIR för både valp och adults 

vilket ryktet säger, aldrig skett innan. Stolt blir man allt! 

Vi har också arrangerat ADB-träff i maj på Boda, också där många 

deltagare och trevligt samkväm. Fler artiklar om ovan längre fram i 

bladet. 

Mer kommande events finns. Vi kommer även i år att arrangera  

introduktion drevprov i september, mer info och anmälan kommer 

inom kort. Vecka 50 kommer klubbens första SM drev gå av stapeln 

vilket känns fantastiskt kul och spännande. 

Ha en skön sommar allihop så hörs vi snart igen! 

 

 

  

  

Malin Ek 
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Årsmöteshelg i Arboga 
27-28 april 2019  



 

 

 

Återigen hade SvADB årsmöteshelg tillsammans med SvSHK 
(vilket årsmötet beslutat att det även blir 2020), den 27-28 
april på Herrfallet strax utanför Arboga. 
Vi var en del som anlände redan på fredagen och stuga 3 blev en 
härlig samlingspunkt. 
Vädret var med oss, så vi satt ute och åt och drack gott. Flera 
människor passerade och så snart det var någon som kom förbi 
så bjöds de glatt in att slå sig ner. Det diskuterades  
hundar, spår och jakt. Många nya och trevliga bekantskaper 
stiftades denna ljumma kväll. Eva B Larsson och Kikki gav upp-
hov till många och långa skratt och kvällen gick snart över mot 
natt. Carin Frödell ankom med kartonger av  
sponsorprylar som hon varit superduktig att ”ragga” ihop för 
klubbens räkning. Det tackar vi varmt för! 
Slutligen var det bara ett par kvar som inte ville stänga  
kvällen, ingen nämnd ingen glömd. 
 

Lördag morgon innebar en tidigt uppvaknande då KM spår 
startade kl.8. Vi andra skulle förbereda årsmöteslokalen bl a för 
avelspratet med avelsrådet Mattias Lindholm. Rigga  
teknik kan tära på humöret men det gick hyfsat. Mattias  
berättade sedan om genetikens underbart svåra värld men ändå 
på en anpassad nivå för oss alla.  
Bl a  lyftes en teori gällande den varierade storleken på våra 
ADB. Det gavs också tillfälle att ställa frågor, så det blev flera 
bra diskussioner.  
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Bram hade sedan föredrag kring 
tävlingen i Tjeckien, Korinka 
Cup som han och Said var med 
på i vintras.  
Oerhört trevligt presenterat 
och många fina bilder samt  
väldigt bra information kring 
hur tävlingen går till. Det är ett 
gediget prov med många mo-
ment. Stort tack Bram och Said! 
 

Snabb lunch och sedan vidare 
till SvSHK årsmöte kl.13. Vi var 
flera från SvADB som var där 
vilket jag tror är mycket bra, så  
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Bram Krijger, tv, och Said 
Duracak  th,  poserar  
framför prisbordet i  
samband med Korinka 
cup 2018. 

vi hela tiden håller oss uppdaterade på vad som sker i vår  
specialklubb. Därefter förberedelser för vårt eget årsmöte som 
började kl.16.  
 

Bram Krijger var mötets ordförande och skötte detta med 
bravur. Efter ett kort inledningstal av mig så var årsmötet 
igång. Ett bra årsmöte där vi tog upp många saker och där  
alla närvarande  fick vara med och diskutera besluts-
underlagen. Det är så härligt med engagerade och involverade 
medlemmar! Efter årsmötet ett kort konstituerande och vi 
tackar för förnyat förtroende ytterligare ett år. 
 

Jag är mycket stolt över styrelsen, dess engagemang och   
lyhördhet för medlemmarnas önskemål.  Det känns som  
klubben utvecklas i positiv riktning.  



 

 

Allt som är bra kan alltid bli bättre så ingen vila här inte. Vi  
välkomnar med varm hand vår nya styrelsemedlem Eva B Lars-
son som inte är någon duvunge precis när det gäller vår ras eller 
föreningsverksamhet. Samtidigt tackar vi Jocke Larsson för 
hans tid i styrelsen. Eva har redan gått igång med  historiken 
gällande ADB´ns intåg och utveckling i Sverige. Detta arbete är 
otroligt värdefullt för vår ras men även för klubben och det ska 
bli oerhört spännande att ta del av  materialet framöver.  
Årsmötet fick dessutom besök av Martin och Jitka från Tjeck-
ien som har egen uppfödning av ADB. De kom med familjen Du-
racak och stannade kvar även under söndagen. Mycket trevligt 
besök som bidrog till många bra diskussioner om rasen. 
 

Efter avslutat årsmöte hade vi prisutdelning KM hägn, KM vilt-
spår och Bästa Klubbhund samt Brams och Saids prestation i 
Tjeckien. Vandringspris instiftades också på årsmötet. 
KM hägn, Eva B Larssons VP. KM spår, Skägget Larssons VP 
samt Bäckagårdens VP som går till bästa hund i jaktklass på 
SvSHK specialutställning. 
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På lördagskvällen var det gemensam middag och man får nog 
säga att vi fyller lokalerna ganska bra när vi samlas till års-
möteshelg allihop. God stämning och högt sorl kring hundar, 
jakt, utställning och drevtider mm. 
 

Under söndagen arrangerades specialutställning för alla tre 
hundraserna i vanlig ordning. SvADB var behjälpliga med  
vaccinationskontroll samt efterarbete när allt var över. Väldigt 
spännande och välarrangerat. Jag som är novis på utställnings-
området fick en massa tips, goda råd och stöttning inför och 
Ritzos debut i ringen. Det gick väldigt bra för oss i valpklassen, 
både BIS och BIR, och jag är stolt att jag inte snubblade på mig 
själv! 
Sedan var det Amina Duracak och hennes Khalifa som blev BIS 
och BIR i öppen klass. Ryktet säger att det aldrig hänt tidigare, 
att ADB blir BIS/BIR i båda dessa klasser där alla tre raserna 
startar. Så häftigt! BIM blev Bram Krijgers Dara. En mer utförlig 
resultatlista finns i bladet. 
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Efter att ha hjälpt till med lite 
efterarbete så satte vi oss i bilen 
och styrde söder över, Susanne 
Wetterlöv var min vakne  
bisittare i bilen, vilket var 
mycket trevligt. Sammantaget 
en lyckad årsmöteshelg var till 
ända! 
 

Text Malin Ek Amina Duracak med  
Nygårds Brack Khalifa 



 

 

Det är andra gången vi är och besöker Wille och hans fru med 
sina fina Alpländare. Wille är kassör i den Österrikiska Dachs-
brackeklubben och är nu inne på sitt sjätte år. Klubben väljer 
sina ledamöter på 4år i taget. När vi var i Radstadt för ett par år 
sedan var Wille och frun där och de kommer också närvara vid 
utställningen i St Moritz i september för vilken Schweiz är ar-
rangör i år. 
Wille har haft ADB under många år och är hängiven både rasen 
och jakten. Han har en 6årig tik som är en av de 38 valpar som 
hans förra tik fick. Den andra tiken är snart 2 år och importe-
rad från Slovenien. Den fick VZ (vorzüglisch) på Formbever-
tung . Det var endast färgen som blev en 3:a, det pga att den an-
sågs något sotig. 
 

Jag hade min sambo med som talar flytande tyska, jag förstår en 
del men Wille talar med rätt kraftig dialekt och fort så jag 
hänger inte med på allt. Vi talade om klubben, rasen och 
såklart en del jakt. Deras jaktform är annorlunda mot vår. Drev-
jakt finns i Österrike på hare, räv och vildsvin, i övrigt arbetar 
de inte i lös form. Eftersom de sitter i torn oftast och jagar lig-
ger hunden nedanför och väntar på sitt uppdrag i jakten.  
 

Wille berättade att det finns flera ADB som är under så god 
lydnad att de arbetar löst vid eftersök, de inväntar sin förare för 
gemensamt uppdrag. Gems kan de få kommando att dra ner om 
det är skadat men inte hjort.  
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Besök hos Wille Reinhard  
Hochasten i Tirol, Österrike  



 

 

Det är väldigt dyrt att jaga i Österrike/Tirol. Dels innebär  
arrendet såklart kostnader men till det kan tilläggas att det t ex  
kostar 2000euro att fälla en gems. 
 

Det är fantastiskt härligt att träffa ADB folk internationellt och 
samtidigt otroligt lärorikt. Själv har jag lärt mig att det finns 
flera olika Bracke-raser såsom Tiroler bracke, Brandl-bracke 
och Stieriche-bracke. Men, enligt Wille finns det ingen som är 
lika bra som Alpenländische Dachsbracke! Jag är övertygad om 
att det är bra att vi har en god kontakt över landgränserna. Vi 
tackar för ett härligt besök och ses troligen i St Moritz. 
 
Text & foto Malin Ek 
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Till vänster, Wille tillsammans med sin fru och till höger 
deras två Alpländare. 
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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. 



 

 

Den 5:e maj så var det dags igen för en träff på Mamima jakt. Hela 15st  

alpländare som dök upp och det är verkligen jätteroligt med så stort in-

tresse. Det var allt ifrån Alpländare som fick sina första möten med 

vildsvin till lite mer erfarna hundar som testat på detta förut. Vi hade 

bra väder, kanske lite för varmt en stund mitt på dagen, men det fanns 

ju gott om leriga diken att svalka sig i (för hundarna alltså). 
 

Jag hade förmånen att få följa med ett par unghundar in i hägnet som 

träffade på vildsvin för första gången. Jätteduktiga unghundar som 

verkligen visade framfötterna. 
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ADB-träff på Mamima Jakt 
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Två av hundarna provade på att göra diplomtest under dagen. Tyvärr så  

lyckades ingen av  dom. Men, så är det ibland och det är ju djur vi har 

att göra med och tänk så tråkigt om man visste på förhand hur det 

skulle gå. Det är bara att ta nya tag och prova på igen. 

Vi hade också besök av några entusiaster som kommit bara för att få se 

lite alpländare in action och prata med dess ägare. Lite grillning hann vi 

med under dagen och mycket trevligt snack entusiaster  emellan. 
 

En ny träff är planerad till hösten precis innan jakten drar igång i okto-

ber. Då hoppas jag att få se lika många eller kanske några fler vid det 

tillfället. 

Till dess önskar jag er alla en trevlig sommar.  
 

Text & foto Christina Eriksson 
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Att utfodra hundar med färskfoder har blivit populärt men det kan  

finnas risker med detta. Färskfodren i foderbutikernas frysdiskar består 

av slaktbiprodukter som inte har värmebehandlats och fodren kan där-

för innehålla sjukdomsframkallande bakterier. 

För att få en tydligare bild av vilka hälsorisker som kan förknippas med 

hantering av färskfoder har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet 

analyserat bakterieförekomsten i 60 olika frysta färskfoderprodukter. 

Forskarna undersökte förekomst av bakterien Clostridium perfring-

ens och bakterier tillhörande familjen Enterobacteriaceae, vilka båda 

förekommer i normal tarmflora. Dessutom studerades förekomst 

av Salmonella och Campylobacter, bakterier som kan ge allvarlig diarré-

sjukdom hos människa. 
 

I samtliga 60 prov kunde mängden Enterobacteriaceae beräknas, varav 

31 översteg gränsvärdet för god hygienisk kvalitet enligt EU:s föreskrif-

ter. I två prover översteg mängden Clostridium perfringens gränsvärdet 

enligt de svenska nationella riktvärdena. Salmonella påvisades i fyra 

prov och Campylobacter i tre prov. 
 

Resultaten visar att det är viktigt att upprätthålla god hygien vid han-

tering och utfodring av färskfoder för att begränsa potentiella hälsoris-

ker för djur och människor, särskilt unga människor och individer med 

nedsatt immunförsvar. 
 

Publikationen finns på webben http://dx.doi.org/10.1136/vr.105199 17 
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Är utfodring med färskfoder en risk  
för hundägaren?  

Saxat ur SLU:s kunskapsbank  



 

 

Information om anmälningsförfarande  
hittar du på ADB-klubbens hemsida. 



 

 

   Fredagen den 18 januari 2019 hölls en minnesjakt på  

   Bogesunds jaktgård för Henric Öholm, som avled i  

   maj 2018. Vid ankomst till jaktstugan i Röskär  

   brann en välkomnande eldkorg vid entrén. 

   Denna kalla januaridag var en ganska vindstilla dag   

   med en temperatur runt 9 grader Celsius, marken v 

   var snötäckt med ett underlag som innebar måttlig 

risk för tassproblem för hundarna. 
 

Vid morgonsamlingen i Röskär, efter att vi fått morgonfika och säll-

skapet för dagen hälsat på varandra, inledde ordföranden för  

Jägareförbundet Stockholms län; Olof Lublin, med ett fint tal; att vi 

håller Henric i våra tankar under dagen och att Henric är saknad och 

inte glömd. Därefter hölls en tyst minut för Henric.  
 

Vi började jakten i den första såten; Blåbärsmossen och därefter den 

andra såten; Tenö. 

Efter denna start på dagen avnjöts sedan en vällagad lunch med kaffe 

och efterrätt i Slottsvandrarhemmet. På ett av borden stod ett foto på 

Henric, där ett ljus också var tänt för honom. 
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Minnesjakt för att hedra  
minnet av Henric Öholm –  
En engagerad och mycket erfaren och kunnig  

jägare, hundförare och uppfödare. 
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Efter lunchuppehållet fortsatte jakten med den tredje och sista såten; 

Slottet. Hundarna hade igång flertalet vilt som även presenterades i 

pass, och resultatet av jakten blev tre rådjur och en årsunge av vildsvin.  

Då jakten blåsts av återsamlades alla i Röskär för slutgenomgång, pass-

ning och tillvaratagande av det fällda viltet i slakteriet, budgivning på 

det fällda viltet samt utlottning av fina priser från sponsorerna: Sako, 

Swedish Game Fair, Gateway 1, Svenska Jägareförbundet, Walter 

Borg, Carl Zeiss och Norma. 
 

Vi som deltog i denna kombijakt var 10 passkyttar och fyra hundförare 

samt en vapendragare åt Henrics fru som var en av hundförarna och 

som alldeles nyligen fullgjort en komplett jägarexamen. 

De Alpenländische Dachsbrackehundar som medverkade under dagen 

var avelstiken från Skogsjägarens kennel som Henric hade; Groa och ur 

hennes A-kull; Skogsjägarens Anja (aka Doris) och Arvid (aka Sture) 

och ur B-kullen: Skogsjägarens Bodil och Börje (aka Tjabo) samt  

ytterligare två ADB:er. Även Douglas (gråwachtel), som Henric gick 

många NVR-uppdrag för deltog i jakten. 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.2 2019 

Deltagare på minnesjakten. Foto Per Zakariasson. 



 

 

Detta var ett mycket fint sätt att hedra Henric på och som gick helt i 

hans anda. Ett stort tack till arrangörerna; Håkan Segel och Johan  

Landén och till Jägareförbundet Stockholms län, som stod för jakt-

mark, det fällda viltet, lunch och morgonfika samt jaktledning, vilt-

patrull och eftersöksberedskap. 
 

Totalt inbringade insamlingen och minnesjakten 35,210 kr till 

Blodcancerfonden. Ett varmt och stort tack till alla som har bidragit! 

I skrivande stund pågår samtal med Blodcancerförbundet om lämpliga 

fokusområden för det som insamlingen renderat. 

 

Kort om Henric Öholm: 

Henric var en drivande kraft i Svenska ADB-klubbens bildande främst 

avseende struktur och formell administration, han var också med och 

arrangerade Sveriges första Formbewertung för ADB på 10 år. Henric 

var styrelsemedlem i ADB-klubben och var även drevprovsdomare i 

Svenska Sweisshundklubben, (ur vilken Svenska ADB-klubben sedan 

bildade en egen klubb). 
 

Utöver Henrics engagemang i ADB-klubben var han engagerad i 

många fler jaktliga organisationer och sammanhang. En inbiten och 

mångfacetterad jägare med stort kunnande och kompetens. 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.2 2019 
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”Som person var Henric en mycket omtyckt,  
engagerad och positiv person som gärna delade 

med sig av sina kunskaper” 



 

 

Som person var Henric en mycket omtyckt, engagerad och positiv  

person som gärna delade med sig av sina kunskaper.  Han ville andra 

alltid väl och var en förebild för många med ett utomordentligt gott  

ledarskap och stor omsorg om människorna i sin omgivning – såväl i 

yrket som privat och även i jaktsammanhang. Henric var en god  

kamrat och en person med många projekt på gång och med ett aldrig 

sinande intresse för allt som jakten innefattar, han var även duktig på 

matlagning och gjorde många fantastiska egenkomponerade vilträtter.  
 

Den livsglada Henric togs ifrån oss och livet alldeles för tidigt, pga.en 

snabbt utvecklad komplikation till följd av leukemi; endast 43 år  

gammal. Idag vilar Henric i minneslunden vid Västra Ryds kyrka - mitt 

inne i sin jaktmark vid Livgardets övnings- och skjutfält.  
 

Henric är älskad, saknad, i ljust minne bevarad – och aldrig glömd.  

 

Text Maria Bogedal Öholm  

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.2 2019 
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Efter noggranna bakgrundsarbeten bestående av möten, planering, in-

köp och sammanställningar så var det äntligen dags för årets första 

mässor för Svenska ADB klubben. 
 

Under den 24-26/5 arrangerades Swedish Game Fair, en högtid för  

jakt- och hundintresserade på Tullgarns slott söder om Stockholm.  

Mässan var välplanerad och det var lätt att orientera sig på området. 

Det fanns mängder med olika utställare och roliga aktiviteter för de 

flesta, även gott om matställen. 

Svenska ADB klubben fanns självklart på plats i en gemensam monter 

tillsammans med Svenska Schweisshundklubben.  
 

Under Swedish Game Fair medverkade Amina Duracak med Dog 

Posavska, Christina Eriksson med B'Java Z Borysova Dvora och Ny-

gårds Brack Kira samt Mikael Fundberg med Brix Vom Keltenbogen. 

Hundarna njöt mest under mässdagarna, satt i campingstolar och häl-

sade glatt på folk. Dagarnas höjdpunkt var när dem fick släppas i häg-

net med det radiostyrda vildsvinet. 
 

Helgen därefter, 30/5-1/6 var det dags för ännu en mässa i kategorin 

jakt och hund. Denna gång var det Elmia Game Fair i Jönköping. Även 

på Elmia delade klubben monter med Svenska Schweisshundklubben. 

Montern var placerad i D-hallen tillsammans med andra rasklubbar 

och övriga utställare. Skillnaden gentemot Tullgarn var att montern var   
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inomhus. Mässan överlag var gigantisk som vanligt med många olika 

utställare, matställen och aktiviteter.  
 

Under Elmia Game Fair medverkade Amina Duracak, Amila Duracak, 

Adna Duracak med Gita Posavska, Nygårds Brack Gina och Nygårds 

Brack Khalifa, David Junehagen med Bodil samt Nermin Kuko.  
 

Elmia bjöd hundarna på en rolig radiostyrd björn och  under samtliga 

dagar pågick det tävlingar i apportering vid den större dammen.  

Gemensamt för båda mässorna var fullspäckade dagar oavsett om du 

var där som besökare eller utställare. Besökarna visade stort intresse 

för rasen och montern var välbesökt. Vi  hade många goda samtal och  
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delade med oss av tips samt trix till varandra. Båda mässorna erbjöd 

rasparader dagligen. Vi hade dekaler till försäljning som var väldigt 

uppskattat och något som vi kommer att fortsätta med i framtiden.  
 

En fullspäckad mässdag är en väldigt krävande miljö både för hundarna 

och dess ägare. Men, alla i montern höll god min oavsett om det var två 

eller fyrbenta .Ett stort tack till alla de som valt att ställa upp och vara 

med som monterpersonal och självklart tack till hundarna med. Även 

ett tack till PrimaDog som höll hundarnas humör uppe genom att 

bjuda på smarrigheter under samtliga mässdagar på båda mässorna. 
 

Framöver kommer Svenska ADB klubben finnas på plats på flera  

mässor så håll utkik och hälsa gärna på. Har man intresset att vara 

monterpersonal eller monterhund så tveka inte att höra av er. 
 

Text Amina Duracak 
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Kom gärna förbi vår monter på Sunne jaktmässa som arrangeras  
den 2-3 augusti, www.sunnejaktmassa.se  



 

 

 Vi hade hört talas om tävlingen i Arboga och tyckte det vore kul att 

testa och roligt att träffa andra ADB-ägare med hundar.  

Luna (Abba) är min första hund och detta var vår första tävling, så det 

var lite spännande att se hur det går till.  
 

Vi samlades kl.09.00 vid DIN X-macken i Kolsva, ca 40min från Arboga.  

Domarna Seppo Piirhonen och Kristoffer Göransson mötte upp oss. När 

vi rastat hundarna blev det avfärd ytterligare ett stycke utanför Kolsva.  

Väl framme lottades spår och tre ekipage per domare.  
 

Först ut att gå sitt spår var Sugar MC-Ray och Brix Vom Keltenbogen.  

Därefter var det Abba och Nygårds Brack Kiras tur. Sist ut gick Ale 

Staff Freya och Tiraholms Bolla. Under tiden vi väntade på vår tur 

kunde vi byta erfarenheter med varandra och hade trevligt.  
 

Vi tränade mycket inför tävlingen men jag var nervös för eventuella 

misstag som kan ske.  

Det märktes att spåret var lagt med tanke bakom. Det var draget under 

en tät granridå, tvära vändningar vid en skogskant och återgång genom 

skvattram hög som hunden. Men några missar blev det inte och hon 

spårade riktigt bra.  
 

När alla hade gått sina spår så samlades vi för en sammanfattning. Vi 

fick bra tips av Kristoffer som visade olika typer av spårläggning för att 

få hunden mer spårnoga.  

Och han förespråkade bl.a. att gå korta spår och vid olika tidpunkter, 

lägga spår utan spårslut och ge belöningar under spårningen.  
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Senare på kvällen efter årsmötet var 

det prisutdelning. Det var väl ordnat 

med många fina priser.  

Extra fint var det stora vandrings-

priset, som vi faktiskt inte fick in i 

bilen bland hundar, barn och pack-

ning. Tack till Mattias som hjälpte 

till att frakta det hem.  
 

Det var en trevlig helg med många 

nya erfarenheter och bekantskaper.  

Stort tack till arrangörerna.  

 

Placering  

1. Abba, ägare Johan Blomquist  

2. Sugar MC-Ray, ägare Jonathan Ekstrand  

3. Brix Vom Keltenbogen, ägare Mikael Fundberg  

4. Ale Staff Freya, ägare Kenny Ahlström  

5. Tiraholms Bolla, ägare Sören Linzie  

 

Text Johan Blomquist 
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Abba tillsammans med husse  



 

 

Eventet startades som en del i att få flera att starta sina hundar på prov. 

Tiden som det pågick var mellan 170801-190427. Poängskala sattes för 

resultaten i de olika delmomenten som ingick.  
 

Vi har haft 14 hundar anmälda varav en har avanmält sig, så totalt 13 

hundekipage till slut. Av olika anledningar så är det endast 6 hundars 

ägare som inkommit med resultat. Vinnare blev Bram Krijger och hans 

Arragorn med resultat från FBW, drevprov och diplomtest, totalt 

101poäng. Ett varmt och stort grattis till ett fint resultat! 

Tvåa blev Christina Eriksson och hennes Kira med 80poäng och trea 

blev Lars Petersson med sin Bruce med 50poäng. 

Anders Blomström med Inka samt Jonathan Ekstrand med Sugar Mc 

Ray fick båda 30p. Anders Blom-

ström med Juno fick 20p.  

Stort grattis allihop och väl  

kämpat! 
 

Vi har inga planer just nu på ett 

nytt Bästa Klubbhund i denna regi 

då det numera finns två KM och ett  

kommande SM som kan ligga till 

grund för samma utnämning fram-

över. 
 

Text Malin Ek 
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Klubbordförande Malin Ek över-
räcker priset för ”Bästa klubb-

hund” till Bram Krijger i samband 
med årsmötet i Arboga. 
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Är du sugen på att meritera din ADB på drevprov? 

Nu har du som medlem i Svenska ADB klubben chansen att 
under en heldag få tips från drevprovsdomare, se hur erfarna 
hundar arbetar samt umgås med likasinnade ADB-vänner. 

Info om hur du anmäler dig publiceras kl.10 den 1 juli på 
hemsidan. Först till kvarn gäller… 
 

www.adbklubben.se 

 

OBS! Då detta nummer utges finns tyvärr inga platser kvar. 
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För första gången arrangeras drevprovs-SM för Alpen-
ländische Dachsbracke. Mästerskapet kommer att hållas 
den 19 december i Småland i Jönköpings län med centrum 
Tofteryd. Nedan följer information om hur kvalet går till: 
 

Kvalar in till SM:et gör man genom våra vanliga drevprov mellan 
den 1 oktober –30 november. De fem hundar som har bästa täv-
lingspoäng går vidare till SM. 
 

Antal platser: Totalt 10 platser varav det återstår plats för fem 
hundar att kvala in till SM:et. De andra fem ekipagen kvalade in 
under drevprovssäsongen 2018/2019. Dessa är: 
• Abu SE46776/2016 ägare Martin Säbom Torhamn 89p 

• Armans Dachsbracke Ronja SE30004/2014 ägare Ola Melkersson Fågelmara 
97p 

• Brik SE13868/2018 ägare Mirsad Kajdic Surte 89p 

• Lady Gerlachovsky Dvor SE39731/2015 ägare David Andersson Bromma 94p 

• Lussi Gerlachovsky Dvor SE23701/2016 ägare David Lindqvist Växjö 91p 
 

Sista anmälningsdag är 31 oktober för att säkerställa och hitta dag 
för ett jaktprov att kvala in på. Anmälan till drevprov görs till  
kommissarien Stefan Modin,  
e-post modin.stefan@hotmail.com, mobil 073-049 55 55 
 

Anmälningsavgift till kvalserien 150 kr  
 

  

/ Styrelsen hoppas på många fina drevprovresultat i höst och önskar 
samtliga startande ett stort lycka till. 

arrangerar drevprovs-SM 2019 
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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 
♦ Avelsråd: Mattias Lindholm, 073-023 99 25  
♦ Frågor om rasen: Bram Krijger, 070-744 33 78 
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Efterlysning 

Vi försöker kartlägga vilka domare vi har i  
klubben. Det kan vara viltspårdomare, drevprovs-
domare, 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 domare 
 eller utbildar dig till för domare till  
 Magnus Frödell på e-post magnus@rottis.se   
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Besök vår hemsida www.adbklubben.se 

Följ oss även på: 

#adbklubben 

 

På www.netshirt.se kan du köpa 
Svenska ADB klubbens klubbprylar. 
Frakten kostar 49 kronor (inom  
Sverige) och läggs automatisk på  
fakturan som betalas via Klarna. 

Material till tidningen inkl. foton mailas till: 

jessica.larsson@jagareforbundet.se 

 

Nästa nummer av tidningen planeras komma ut i oktober. 
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