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Ordföranden har ordet! 
Minst sagt en annorlunda tid och upplevelse för oss alla just nu med 

COVID-19 framfart. Ovissheten är nog det som känns svårast och 

att inte ha kontroll. Själv har jag valt att försöka ”sitta lugnt i båten” 

och följa utvecklingen via de kanaler jag har förtroende för, Folk-

hälsomyndigheten och smittskyddsexperter.  

Tyvärr drabbar det såklart även oss hundälskare i form av inställda 

evenemang. Vi har just tagit beslut om att anta det förenklade års-

möte som SKK erbjuder alla klubbar. Inte optimalt såklart men 

minst dåligt. KM spår har skjutits på framtiden och likaså FBW. Vi 

kikar på möjligheten att arrangera detta i slutet av augusti alterna-

tivt 2021. 

Idag är en sagolik vårdag, känns som första gången på länge som so-

len lyser från klarblå himmel. Då återvänder hoppet och känslan av 

att allt nog kommer att bli bra, trots allt. 

Önskar er alla trevlig läsning, en härlig vår och sommar med mycket 

trevliga aktiviteter och att vi snart får återgå till ”Business as usual” 

 

 

 Malin Ek 
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ADB klubbens första SM i drev 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2020 

Så kom dagen med stort D, 19 december 2019, då Svenska ADB  

klubbens första SM drev gick av stapeln. Vi samlades kvällen före på 

Tallnäs Stiftsgård strax utanför Skillingaryd i Kronobergs län. Stifts-

gården var den centrala samlingspunkten under hela tävlingen och det 

var där som vi ordnat med boende och mat till samtliga inblandade.  

Vi avnjöt en gemensam middag och därefter startade lottningen av 

provrutorna. Markägare/vägvisare samt domare hade försetts med ett 

nummer. Sedan fick varje deltagare dra ett kort och blev därmed till-

delad det markområde som provet skulle ske på. Markägare/vägvisare, 

domare och provdeltagare snackade ihop sig och bestämde tid för att 

träffas dagen efter. Alla provrutor låg inom rimligt avstånd så det var 

mycket bra.  

Kvällen avslutades i sann ADB-anda med goda drycker av diverse slag 

där flera galna jakt– jaktprovs– och hundhistorier dryftades som bjöd 

på många härliga skratt. Både sanna och kanske mindre sanna. Själv 

fick jag ont i magen av allt skratt. En som verkligen bidrog till det var 

domare Martin. 

Samtliga tävlande på ADB klubbens första drev SM. 



 

 

Jag fick förmånen att gå med som observatör tillsammans med 

Christina Eriksson och hennes tik Java. Domare var Christoffer 

Schildt. Det tog en stund, någon kortare väckning, men sedan kom det 

härliga upptaget och ljuv musik ekade över nejden. Drevet drog iväg så 

vi hängde på. Då vi inte sett drevdjuret tog vi oss framåt mot spår 

löpan och kunde ganska snart konstatera att det var vildsvin, både  

genom skallets nyans och genom att päls från vildsvinet fastnat i tagg-

tråd. Drevet gick till förstapris med fin återgång.  
 

Vi bytte sedan mark och ville ju såklart ha ett drev till då vi anade att 

detta skulle krävas för bra placering. Vår vägvisare kämpade på och 

lotsade oss till delar av marken där det brukade finnas djur. Dessvärre 

inte just denna dag och tiden tog tyvärr slut. Mycket bra förklaringar 

av domaren under dessa timmar samt vår vägvisare som verkligen för-

sökte skapa bästa förutsättningar. 
 

Återsamling på Tallnäs där hundarna togs omhand och en och annan 

fräschade upp sig efter timmarna i skogen. Vår proffsiga fotograf 

Christina tog bilder på alla ekipage, var för sig och även ett gruppfoto.  
 

Domarna drog sig gemensamt tillbaka och skrev sina drevprovsberät-

telser och vid kl.14 var det så gemensam lunch. Strax före halv tre star-

tade kollegiet där undertecknad fick förmånen att vara med som ob-

servatör. Det var väldigt lärorikt och spännande att lyssna till allas re-

sonemang, diskussioner och beskrivande iakttagelser samt motive-

rande svar vid frågor på bedömningarna som gjorts. 
 

Efter ett lite kortare tal från mig samt extra tacktal till domare, markä-

gare och Stefan Modin så blev det så prisutdelning som startade nedi-

från och uppåt.  
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Verkligen en ära att få vara prisutdelare på 

klubbens första SM. 
 

Alla ekipage som kvalat till detta SM ska 

känna sig mycket stolta. Vi i klubbens sty-

relse är otroligt stola. Fem hundar kvalade 

förra säsongen (2018) och fem har kvalat i år 

under oktober och november. 16 starter för 

kvalet i år har skett varav alltså fem har 

plockats ut till SM. Att ta sig dit är en bragd, 

stort GRATTIS till samtliga deltagare och 

era hundar! 
 

Vi ska så småningom utvärdera detta SM och 

se hur vägen ska stakas ut inför ett ev. nytt 

SM. Men, grundtanken är att vi arrangerar 

Formbewertung under 2020 och nästa SM i 

drev sker då senast under januari 2022.  

Det är två stora event för vår ras och därför 

kan de inte ligga samma år. För det mäktar 

inte vår  än så länge, relativt, lilla klubb med. 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2020 

Samtliga domare som gjorde ett fantastiskt jobb under SM:et. 



 

 

Drevprovskommissarien Stefan Modin har aktivt arbetat med detta 

event i över 1 år med stöd från styrelsen. Det är mycket som skall ord-

nas, 10 provrutor och därtill vägvisare, domare samt boende. Allt detta 

fixades med bravur.  

Inför eventuellt nästa SM kommer flera funktionärer att behövas och 

skulle du känna dig manad att vara med och bidra, så är du mer än väl-

kommen att höra av dig. 

Ett varmt tack till domare, vägvisare/markägare samt såklart alla  

deltagare och era fantastiska hundar. GRYMT JOBBAT! 
 

Text Malin Ek, ordförande Svenska ADB klubben 
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Tävlingsresultat SM Drev 2020 – Alpenländische Dachsbracke 



 

 

 
 

Alpenländische Dachsbracke  
 

Deltagare  
SM Drev 2020 
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Enkel genetik 
- Recessiv eller dominant arvsgång 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2020 

Grovt sett sker nedärvningen efter ett dominant eller recessivt möns-

ter. Vid dominant arvsgång räcker att ena föräldern har överfört anlaget 

för att det ska uppträda i nästa generation. Om defekten är allvarlig för 

hundarna eller rasen torde nedärvningen knappast följa ett dominant 

mönster (är då själva drabbade). Redan genom att utesluta de drabbade 

från aveln så blir man ju av med de hundar som bär på anlaget. Domi-

nant nedärvda defekter kan därför inte bli något större rasproblem. Vid 

recessiv arvsgång krävs å andra sidan att man fått anlaget från båda för-

äldrarna för att egenskapen ska uppträda. Anlaget kan bäras dolt under 

många generationer och visar sig först om slumpen har gjort att två an-

lagsbärare har parats med varandra. Har man ett anlag av vardera ty-

pen, kommer det dominanta anlaget att helt dominera över det reces-

siva anlaget, vilket då sägs vara vikande för det dom. anlaget. (Ibland 

talar man om att något ligger latent i rasen, vilket då bör tydas som ett 

recessivt anlag). 
 

Antalet gener som påverkar egenskapen kan också variera. När det gäl-

ler ett enda genpar där föräldrarna har bidragit med varsitt anlag så ta-

lar man om enkel nedärvning. I andra fall kan två eller flera genpar bi-

dra och då talar man om polygen nedärvning (poly gen = flera gener). 
 

Dominant anlag betecknas med stor bokstav (A) och recessivt med li-

ten bokstav (a).  

Homozygot = lika anlag, anlaget från båda föräldrarna är lika (AA, aa).  

Heterozygot = anlagen är olika (Aa). 
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Vid enkel recessiv nedärvning finns exakt tre genotyper = AA, aa och 

Aa. När dessa paras med varandra kan det bli exakt sex parningstyper, 

nedanstående mall belyser hur enkelt recessiva egenskaper nedärvs. 

(Bokstäverna utanför rutan gäller för föräldrarnas anlag och avkom-

mans återfinns innanför rutorna). 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2020 
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Båda föräldrarna dominant homozygota (AA x AA). 
Avkomman: helt fri från det recessiva anlaget a = 100% fria från 
sjukdomsanlaget.  

Föräldrar homozygot dominant (AA) x heterozygot (Aa) 
Avkomman: 50% är homozygoter och fria från sjukdomsanlaget 
och 50% blir heterozygota anlagsbärare (Aa) = själva symtomfria 
men är anlagsbärare.  

Föräldrar homozygot dominant (AA) x homozygot recessiv 
(aa). En förälder är fri från anlaget, den andra har recessivt an-
lag i dubbel uppsättning aa = sjuk.  
Avkomman: Samtliga är anlagsbärare för sjukdomen (Aa).  

Föräldrar heterozygot (Aa) x heterozygot (Aa) = anlags-bärare 
men är själva symtomfria.  
Avkomman: 25% helt fri från anlaget (AA), 50% blir anlagsbä-
rare (Aa) och 25% har anlaget i dubbel uppsättning (aa) = 
sjuka.   

Föräldrar heterozygot (Aa) x homozygot recessiv (aa). En föräl-
der anlagsbärare (Aa), den andra har det recessivt i dubbel upp-
sättning (aa) = sjuk.   
Avkomman: 50% anlagsbärare (Aa), 50% sjuka (aa). 

Föräldrar homozygot recessiv (aa) x homozygot recessiv (aa). 
Båda föräldrarna har det recessiva anlaget i dubbel uppsättning 
(aa) d.v.s. båda är sjuka.  
Avkomman: samtliga blir sjuka (A saknas helt). 

(Källa: Christer Nälsers Studiehandledning tlll SÄKs utbildning i genetik)  

Text Eva B Larsson, styrelsesuppleant ADB klubben 



 

 

Våren och sommaren innebar många fantastiska jaktmässor fyllda med 

skratt, vänskap och nya erfarenheter. Vintern närmade sig och de  

absolut viktigaste mässorna planerades för fullt. 
 

Först ut var Stockholms Hundmässa som gick av stapeln 14-15 decem-

ber. Detta var första mässan som Svenska ADB klubben ordnade på 

egen hand, utan Svenska Schweisshundklubbens inblandning. Under 

lördagen byggdes montern upp i rekordfart då allt var väl förberett. 

Klockan 09 öppnades portarna för besökarna. Montern var väl plane-

rad och fullt fungerande men självklart kan förbättringar göras.  

Det var fullt ös i montern och det var många som är nyfikna och intres-

serade av att få veta mer om rasen. Vi träffade både framtida ADB ägare 

och även en del som har ADB sedan tidigare. 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2020 

Resumé av årets mässor  
- Alpländaren väcker nyfikenhet  



 

 

Söndagen var lika fullspäckad om inte mer. Då ställdes alpländarna ut. 

För mig blev det lite springa fram och tillbaka men vi klarade det. 

Många ADB:s placerade sig bra. Detta var Nordic Dog Show som även 

var den Nordiska Vinnarutställningen. Efter två fartfyllda dagar packa-

des montern ihop och det var dags för hemresa.  

Jag vill tacka alla som var delaktiga och hjälpte till som monter-

personal under dessa fartfyllda dagar. Men, detta innebar inte att mäss-

deltagandet var slut.  
 

Nu väntade ytterligare fyra dagar med monter för Svenska ADB klub-

ben under MyDog mässan den 3-6 januari i Göteborg. Montern bygg-

des upp enligt samma koncept som i Stockholm. Första två dagarna 

ställde jag tillsammans med andra ADB-ägare våra respektive hundar 

med goda resultat. Det blev massa spring mellan montern och utställ-

ningsringarna men i slutändan gick det bra ändå. Montern var välbe-

sökt precis som i Stockholm och det ställdes många frågor om rasen. 

Jag gick rasparad samtliga fyra dagar för att visa upp hundarna.  

Under samtliga mässdagar har det delats ut goodie-bags fyllda med 

smarrigheter från PrimaDog och informationsfoldrar från rasklubb-

en. Jag vill tacka alla som har hjälpt till och framförallt alla hundar som 

jobbat på bra eller snarare sovit under dessa tuffa mässdagar. 
 

Vi laddar nu om till alla härliga evenemang som klubben arrangerar 

längre fram och kommer diskutera detta försöksår gällande alla mässor 

för att hitta en bra standard. Därav skulle jag gärna vilja få in önskemål 

och förbättringspunkter. Besökte du någon av mässorna och kanske 

har något tips. Tveka då inte att höra av dig till mig,  

duracakamina@hotmail.com    
 

Text & foto Amina Duracak, mässansvarig Svenska ADB klubben 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2020 
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Medlemsavgift 2020 - 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 

2020. 
 

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. 



 

 

Nu får vi börja kalla det påbörjad tradition, att klubbens styrelse träffas 

för gemensam jakt kombinerat med fysiskt styrelsemöte, god middag 

och dryck. I år utökade vi till att jaga både lördagen och söndagen samt 

att styrelsemötet då kunde hållas på lördag eftermiddag utan stress. 
 

Själv kom vi upp till Brännudden redan torsdag kväll, så jag hann med 

två korta släpp på fredagen med mina egna hundar och utan jakt/

skyttar. Älskar att bara kunna gå ut genom dörren, sätta på västen och 

pejl – sedan stryka kopplet på hundar som studsar av glädje! På kvällen 

droppade styrelsekollegorna in en efter en, vi åt middag, drack en och 

annan dryck och snackade, smidde lite planer för morgondagens jakt. 

Då vi var här förra året också så har det blivit ringar på vattnet genom 

att grannlagen gärna ville vara med i år igen så vi hade stor mark att 

jaga på. 
 

Så var det morgonsamling och skyttarna for ut till sina pass och drev-

folket placerades ut vid sina startpunkter. Det blev snabbt upptag och 

fina klingande drevskall ljöd i skogen – ren njutning! Någons hund var 

väldigt envis och fick sedermera hämtas upp och avbrytas på det en-

vetna arbetet, pigg och glad kexchoklad! Extra kul att det blev drev på 

dovhjort också och vid två tillfällen, de har funnits runt Brännudden 

länge men inte visat sig så ofta. Nu verkar de så smått etablera sig. 
 

Sedan lunch i den så numera trevligt inredda ladan, min Bosse har 

hjälpt till att dra en massa el under hösten, ljus varde det här numera! 

Sedan var det dags för nästa såt. Vi hade en liten katt bland  

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2020 

En händelserik styrelsejakt 
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hermelinerna, en ung tax som drev en kapital dovhjort men tyvärr 

slank den igenom. Flera fina drev även denna såt.  
 

Så började klockan ange att nu var det dags för styrelsemöte så vi sam-

lades i ladan och satte igång. Det är mycket bra att träffas fysiskt i sty-

relsen. Under tiden vi hade möte så fixade Dennvy, Bertil, Pelle och 

Bosse mat så när mötet väl var klart så kunde vi alla slå oss ner och 

käka ihop. Den ena jakthistorien efter den andra avhandlades, många 

skratt och en genomtrevlig kväll. 
 

På söndagen var det bara vi själva som jagade och mindre antal skyttar. 

Det blev drev snabbt igen för alla hundarna. Någon drev räv, någon rå-

djur och sedan hade vi lilla Kira som fann vildsvin i den höga vassen 

som hon arbetade otroligt envist med. Vi bestämde att de drev som var 

igång skulle inväntas och sedan skulle vi omgruppera och ta in ytterli-

gare en hund som kunde hjälpa till att trycka ut grisarna. Ett avelsråd 

och en sekreterare och deras hundar kämpade envist och vissa blev 

blöta upp över låren, vassen över manshöjd så vi fick anse oss slagna, 

vildsvinen tog hem den matchen. 
 

Trötta och nöjda började vi alla vår hemresa i alla väderstreck. Troligen 

sov allas hundar gott i bilen på väg hem. 

 

Text Malin Ek, ordförande ADB klubben 

 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2020 

18 



 

 

Under jaktsäsongen behöver vi inte lägga så mycket tid eller energi på 

att bl a konditionsträna vår jakthund eftersom träningen till stor del 

sköter sig självt när hunden jagar. Men, beroende på vilken typ av jakt-

hund du har så kan vissa raser kräva att du fortsätter med träningen 

även under jaktsäsongen. Men, det har med hundens jaktsätt/

användningsområde att göra och inget annat.  
 

Och nu när jaktsäsongen är över är det lika viktigt att vi fortsätter att 

underhålla den goda grundträningen och styrkan som våra jakthundar 

byggt upp. Detta så de har de bästa förutsättningar att komma igång 

med jakten kommande säsong.   
 

För att hunden ska hålla i jaktarbetet krävs det att den har en bra 

grundträning. Om det fuskas med det kommer inte hunden att orka 

jaga på samma sätt som när den är vältränad och är hunden otränad 

ökar även risken att den skadar sig. 
  

Vid all träning med din jakthund är det viktigt att du har ett tydligt 

mål. Du bör tänka igenom och anpassa träningen utifrån individen. 

Träningen bör vara varierande och det är viktigt att hunden tillåts vila 

mellan träningspassen. Med vila menas även kortare promenader eller 

lekstunder. 
 

Är hunden otränad ska träningspassen till en början vara korta och 

hundens puls ska hållas jämn och låg under hela passet. Denna typ av 

träning, sk lågintensiv träning, ger hunden uthållighet och hållbarhet. 

Exempel på lågintensiv träning är cykling i lågt tempo , simning eller  

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2020 

Nu är tid för träning  
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långa promenader. När trä-

ningen succesivt stegras i 

tempo, längd och intensitet 

ökar gradvis hundens uthål-

lighet. Efter ca 4 veckor med 

en bra uthållighetsträning  

finns förutsättningar för en  
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mer intensiv träning. Sk intervallträning, en form för intensiv träning, 
gör att hunden kan springa fort och länge och hundens syreupptag-
ningsförmåga, toppfart och styrka ökar.  
Exempel på intervallträning är cykling och löpturer i varierande tempo 
och likaså längre simturer. Den intensiva träningen har som syfte att 
skapa den kapacitetsnivå som du förväntar dig att hunden så små-
ningom ska ha i sitt jaktarbete. Upptrappningen av intensivträningen 
sker gradvis varje till varannan vecka. 
 

Under den mer intensiva träningsfasen är det jätteviktigt att du ger din 
hund tid för återhämtning och vila. Tid för roliga aktiviteter och tid för 
att stressa av mellan träningspassen. Viktigt att tänka på är att  
kapaciteten hos en uttröttad, stressad eller uttråkad jakthund sjunker 
istället för ökar.  

Slutligen önskar jag dig lycka till med träningen av din fyrbente jakt-
kompis och att ni får många fina träningspass tillsammans i väntan på  
jaktsäsongen. 
 

Text Jessica Larsson, ledamot ADB klubben 

(Källa: Hela Jakthunden - om friskvård och sjukvård för jakthundar)  
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Viktig information kring Svenska ADB klubbens 
event under april och maj 

Styrelsen har den 20/3 beslutat ställa in årsmötet och KM spår 
som skulle varit 25/4 i Herrfallet. Vi kommer istället genomföra 
ett förenklat årsmöte digitalt som SKK nu erbjuder alla  
klubbar. Vi återkommer till alla med mer information när detta 
erhållits från SKK. 

Vi ställer även in Formbewertung och hägnträning 9-10/5  
under rådande omständigheter. Vi kikar på möjligheterna i  
slutet av augusti i år alternativt 2021 istället. 

KM hägn kommer som läget ser ut nu att genomföras enligt 
plan. Alla anmälda har fått separat information kring detta. Vi 
välkomnar alltid besökare och intresserade av rasen på våra 
events men under rådande omständigheter ser vi helst att det 
är så lite folk samlade som möjligt. Vi har följt Folkhälsomyn-
dighetens nu gällande riskbedömningskriterier i detta beslut. 

Eventuella önskemål samt frågor kring återbetalning för ovan 
nämnda event tas med klubbens kassör, kassor@adbklubben.se 
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Kallelse till årsmöte i  

 

    Svenska ADB klubben kallar samtliga medlemmar till    
 årsmöte den 25 april 2020 vid Herrfallets camping i  
 Arboga. Sedvanliga årsmöteshandlingar från kl.16.00.     
 Fika serveras från kl.15.30. 
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Vinnarresultat 2019 
 

Nordisk vinnarutställning (NORDV) 2019 i Älvsjö 15 december 

Domare: Maija Mäkinen, Finland (8 deltagare) 

NORDV-19 BIR Workingwess Friend 

SE46516/2014,  äg. Gunilla Sandström 

 
 
 
 
 

NORDV-19 NORDVV-19 BIM   Dog 

Posavska SE45609/2015,  ägare Said 

Duracak  

 

 
Svensk vinnarutställning (SEV) 2019 i Sundsvall 19 april 

Domare Kerstin Henriksson, Sverige (1 deltagare) 

SEJV-19 SEV-19 BIR  Okej's A Tribute 

With Friends SE20514/2018,  

ägare Gunilla Sandström 

 

 

Dansk vinnarutställning (DKV) 2019 i Herning 2 november 

Domare: Colette Muldoon, Irland (2 deltagare) 

DKV-19 BIR   Okej's A Tribute With Friends SE20514/2018,  

ägare Gunilla Sandström 

 

© Gunilla Sandström 

© Gunilla Sandström 

© Amina Duracak 
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Forts. Vinnarresultat 2019 
 

Norsk vinnarutställning (NV) 2019 i Lilleström DOGS4ALL  

15 november 

Domare: Frank Christiansen, Norge (4 deltagare) 

NOV-19 BIR   Heidi NO40240/18, ägare Raymond Eggesvik, Norge. 

 

Finsk vinnarutställning (FIV) 2019 i Helsingfors 8 december 

Domare: Boris Spoljaric, Kroatien (2 deltagare) 

FIV-19 BIR   Nygårds Brack Hercules FI48171/17, ägare Daniela Lind-

ström, Finland. 

FIJV-19 FIV-19 BIM   Nygårds Brack Roxi FI37547/19, ägare Daniela 

Lindström, Finland. 

 

European Dogshow (EUW) 2019 i Wels, Österrike 16 juni  

Domare: Hana Ahrens, Österrike (15 deltagare) 

EUW-19 BIR  Zeiss JR74652BJ, äg. Aleksandar Icic, Österrike (Serbien). 

EUW-19 BIM   Maya LOI 15/198592, äg. Alessandra Fioravanti, Italien. 

JEUW-19   Baby George LOI 18/171281, ägare Sonia Soncini, Italien. 

JEUW-19   Lamu z Kanci Hory LOI 18/43955, äg. Giorgio Navone, Italien 

VEUW-19   Kety Majerka LOI 12/57483, ägare Giorgio Navone, Italien 

 

World Dog Show (WW) 2019 i Shanghai, Kina 2-3 maj 

Inga “alpländare” deltog. 
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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  
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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 

 

Manusstopp 31 maj 

 

Nästa nummer av tidningen planeras komma ut i juni 2020. 
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