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Ordförande har ordet! 

Minst sagt ett märkligt år men är glad att jag har hundar och jakt som 
intresse vilket ju gjort att man kunnat leva sitt intresse relativt väl, co-
rona till trots. Jaktsäsongen är nu över för min del som jagar utan 
bössa och bara under drevjaktstiderna. En fantastisk säsong och där 
min yngre hund och jag tränat lite extra på återgångar efter drev som 
dragit iväg. I slutet på säsongen satt det äntligen och vi hoppas det nu 
bearbetas på rätt sätt hos honom framöver. Den äldre tiken har blivit 
mer vildsvinsintresserad och till min förvåning på sista jakten så var 
hon envis på hare, aldrig varit innan. Men det är ju detta som är så 
härligt, man slutar aldrig förvånas och utvecklas med detta intresse. 
Nu får vi se om det kanske kan bli jakt MED bössa även för mig framö-
ver, tagit mig an jägarexamen efter drygt 15år med jakt utan bössa. Vi 
får se var det landar. 

Gällande årsmötet så kommer det högst troligt bli digitalt även i år 
men förhoppningsvis med mer möjligheter till fler punkter från dag-
ordningen. KMspår och hägn får vi återkomma kring likväl som FBW. 
Det lär inte bli i maj men vi får se ifall augusti kan funka. SM drev hop-
pas vi också ska fungera i december men säker vågar man inte vara i 
dessa tider. Håll utkik på klubbens facebook-och hemsida. Vi håller 
dock tummar och tår för att vi kan ses på härlig events 2021. 

Vi hörs! 
 

  

Malin Ek 
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Historien om Fido Klusov 

Svenska ADB klubben ADB-bladet nr.1 2021 

Fido är född i Slovakien Juli 2012 och 
kom till Sverige i Oktober 2012. Vi 
hämtade han på centralen i Malmö 
och det var kärlek vid första ögon-
kastet. Där började våran resa med 
en hund som än i dag 8 år senare le-
vererar vid jakt och eftersök. Vi sat-
sade hårt på meritering och har åkt 
många mil för diverse tävlingar i Sve-
rige, Norge och Danmark. Anlagspro-
vet klarade han på första försöket i 
Maj 2013. Sen var det bara att köra 
på med öppen spår och Augusti 
2013 kunde han titulera sig Svensk 
Viltspårchampion efter tre raka 
ettor. Glädjen va enorm detta var ju 
våran första hund som vi tränade och tävlade i spår med. November 
2013 försökte vi oss på ett elitspår men med resultat en nolla.   

Förhållandena va inte dom bäst kvällen innan Fido och husse skulle gå 
spåret så det regnade kopiöst mycket och sen på natten så frös de på 
och hela start rutan låg under isen. Men det va bara att kämpa på å 
träna spår så gott de gick den vintern. 2013 åkte vi även runt på en hel 
del utställningar i både Sverige och Norge. Med goda resultat och bra 
kritik så fick matte blodad tand och åren framåt så blev de många ut-
ställningar. Maj 2014 så försökte vi oss på ett nytt elitspår och denna 
gången gick de vägen och det blev en etta.  



 

 

Juli 2014 skulle vi till Viltspårveckan i Kosta som arrangerades där några 
somrar. Där skulle vi försöka oss på ett elitspår till, men dagarna innan 
avfärd tränade vi spår när Fido körde nosen i ett jordgetingbo. Vilket re-
sulterade i att hans näsa inte funkade pga svullnad så det blev en nolla 
den gången oxå. Sen rann det där ut lite i sanden så de blev inga mera 
starter på elitspår. Sommaren 2014 så knep han det sista certet på ut-
ställning och han kunde titulera sig Svensk Utställningschampion. Men 
det hindrade oss ju inte från att fortsätta kuska runt på vägarna. Så idag 
har Fido en stor mängd fina rosetter i alla möjliga fina färger. Och kan 
stoltsera med titlar så som C.I.B, C.I.E, Nordisk Utställningschampion, 
Svensk Viltspårchampion, Dansk Vinnare 2015, Europa Vinnare 2015, 
Nordisk Vinnare 2018. Det ligger hårt arbete bakom och det har inte all-
tid varit en dans på rosor. Tyvärr har ju pandemin satt stop för alla ut-
ställningar så tyvärr har vi inte fått chansen att testa han på utställningar 
som senior.  

Sommaren 2015 var det stekhett men det hindrade oss inte från att lasta 
husvagnen och familjen för en resa till Boda och Mamima Vildsvinshägn. 
Dag 1 var det träningssläpp då Fido endast träffat på vildsvin nån enstak 
gång innan i hägn. Värmen va påtaglig och den påverkade även hundar-
na. Dag 2 skulle vi testa för ett Godkänt hägntest. ”Brosan” Ajax (Gonzcy 
Polski) hade tagit ut sig fullständigt dagen innan så han gick inte ens ur 
buren. Men Fido han va taggade. Å som han levererade och ett godkänt 
hägntest va ett faktum. Mycket pga sin envishet då det även var varmt 
denna dag. Det va de sista som behövdes för att han skulle bli avelsgod-
känd. Några valpar har det tyvärr aldrig blivit då det inte riktigt funkade 
med parningarna och 2019 blev han sjuk och vi var tvungna att ta bort 
han från avelslistan. Pga av en form av urinsten som kunde vara genetisk 
ärftlig. Det är fruktansvärt tråkigt att det inte finns valpar efter honom. 
En av dom hade definitivt bott här hos oss.  
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Men nog om alla jäkla titlar hit och dit. Det viktigaste är ju ändå jakt 
och familjen. Fido är kungen i hundflocken som idag består av två ADB, 
en Gonzcy Polski och en jämthund. Han viker sig inte från den tronen. 
Fido är inte den som startar bråk men han sänder ut signaler som gör 
att andra hundar framförallt hanar går i gång på alla cylindrar som 
finns och då försvarar han sig.  
 
2016 blev Fido och husse eftersöksekipage åt polisen. På dessa år så 
har dom hunnit med ca 450 uppdrag. Fido spårar i ett raskt tempo och 
talar om när dom börjar närma sig djuret och det är dags för husse att 
släppa lös han. Hinner han bara ikapp så biter han tag i djuret och släp-
per inte förrän husse har avlivat och säger till att det är dax att släppa. 
Han har dock aldrig visat aggression mot människor. Det har genom 
åren varit mycket tumult i skog och mark å även under vatten med dju-
ret över sig men han släpper inte. På gott och ont det där. Ju äldre han 
blir ju ”hetare” blir han.  
 
Det är inget fel på jaktinstinkten och envisheten. Han har ett bra sök 
och kan gå ut x antal hundra meter på gamla spår för att ”kontrollera” 
dom. Han driver allt från 20 min upp till timmen även längre beroende 
på vad det är för djur och hur det beter sig. Han jagar allt men har för-
kärlek till rådjur. Ibland är han för enveten för sitt bästa och ger sig inte 
trotts att han har tapp och börjat ringa för att hitta spåret igen. Då får 
man vissla av honom för att markera att nu räcker det, vi kan leta efter 
andra djur. Allt som oftast så går det att vissla in han på upp till 350 
meter om han har drivit en längre stund.  
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Fido är en sådan hund som är once in a life time och tyvärr så kan vi 
nog inte få någon hund som är som han igen. Håller han sig bara frisk 
så hoppas vi på att det blir några jaktsäsonger till och att han även kan 
fortsätta med sina eftersök som han älskar.  
 
Som familjehund är han helt fantastisk. Han finner sig i allt. Han ligger 
gärna framför kaminen i värmen, soffan är också en favoritplats. Två 
gånger har han varit med oss till Spanien och även där älskade han vär-
men och solen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Maria Jansson, Kassör Svenska ADB klubben. 



 

 

Författare: Lennart Swenson (doktor hundavel, f.d. genetiker vid SLU, 
f.d. rådgivare o expert avelsfrågor SKK) 
 
Sammanställt av: Eva B Larsson, Suppleant i Svenska ADB Klubben  
 
Vad är inavel? 
Rent definitionsmässigt är inavel all avel mellan djur som är mer be-
släktade än genomsnittet i den population de tillhör. Detta medför att i 
de flesta populationer är alla former av linjeavel samtidigt en form av 
inavel. Om man avstår från att dra några gränser för vad som kan anses 
acceptabelt ur inavelssynpunkt och istället tittar på effekterna av nära 
släktskapsavel, så kan man dela upp dessa effekter i två huvudgrupper, 
dels dubblering av recessiva1 defektgener och dels förlust av gener. 
 
Den första delen, dubblering av recessiva gener med negativ verkan, 
har tidigare diskuterats i flera artiklar och jag upplever samtidigt att 
stora delar av hundvärlden är väl insatta i den delen. Det är kanske just 
därför som man idag när man håller föreläsningar ofta ställs inför på-
ståendet, att en hane som parats med en eller flera av sina egna dött-
rar eller andra närbesläktade djur och ej fått defekt avkomma, måste 
vara fri från defekter och därför mycket värdefull för aveln. 
 
Till att börja med fordras så många avkommor efter far-dotter kombi-
nationer om man önskar erhålla någorlunda säkerhet i testet, att de 
sällan eller aldrig blir genomförda. Vidare är aldrig ett djurs alla gener 
testade, då detta skulle kräva så många dotterparningar och avkommor 
att enbart testkullarna skulle utgöra större delen av rasen. 
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Den andra delen av inavelsproblematiken, nämligen förlusten av gener, 
saknar, som jag ser det, förankring och förståelse hos många hundupp-
födare. Som envar kan förstå, är det omöjligt att öka antalet gener. Det 
är på samma sätt omöjligt att minska antalet gener. Med förlust av ge-
ner avser jag det faktum att för varje gen som man med inavel lyckas 
dubblera så måste man samtidigt förlora en annan. 
 
Uppgiften att övertyga hundvärlden om denna bieffekt av inavel är be-
tydligt svårare än det är att förklara den recessiva defektnedärvningen. 
Man har som hunduppfödare i regel ingen möjlighet att upptäcka nå-
gon försvagning av djurmaterialet, då dessa effekter ofta verkar på 
lång sikt. De djur vi skulle kunna jämföra med är sedan länge borta då 
jämförelsen skulle kunna göras, samtidigt som de djur som drabbats 
mera drastiskt redan dött under fosterstadier.  
 
Dessa båda kategorier uppträder så slumpmässigt att man ej fäster nå-
got avseende vid dem. Möjligen skulle nästa generation hunduppfö-
dare kunna erinra sig att vi födde upp sundare hundar, men då kan det 
vara för sent. Troligast är dock att inte heller nästa generation av 
hunduppfödare får ett säkert grepp om att en försvagning har skett. 
Man har hittills lämnat för dålig information om hälsoläge, mentalitet 
o s v för att denna jämförelse skall kunna göras. Man kan se på inavels-
problematiken ur immunologisk synpunkt då detta är lättare att ex-
emplifiera än den mentala och fruktsamhetsnedsättande funktionen. 
 
Jag vill här försöka att med en anekdot förklara varför inavel förutom 
ren defektförökning ger sänkt fruktsamhet, sänkt sjukdomsresistens 
och mentalt svagare djur. 
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Om man nu tänker sig två apotekare som driver var sitt apotek. Från 
början har de ett mycket stort sortiment av mediciner, med andra ord 
två för sin tid väl fungerande apotek. De har visserligen både medici-
ner med bevisligen god effekt mot sjukdomar och sådana med mer 
tvivelaktig effekt. Men på det hela taget klarar dessa moderna medi-
cinmän av att bota de flesta sjukdomar som drabbar ortsbefolkningen. 
För vissa sjukdomar finns det inga mediciner och det är inget som våra 
apotekare kan göra något åt, tyvärr. 
 
Med tiden blir apotekarna lättjefulla, så när nya beställningar av varor 
behöver göras, så köper de hem två burkar av samma medicin och ute-
lämnar en. Då kan den ena ställas på lagret, det spar utrymme på hyl-
lorna. Detta fungerar fint till en början. Folk som vill ha ett speciellt hu-
vudvärkspulver får ta ett annat. Men med tiden börjar sortimentet bli 
så litet att allt fler få lämna apoteket med oförrättat ärende. 
 
Apotekarna har, när de inser nackdelarna med alltför små sortiment, 
möjlighet att komplettera sitt sortiment vid nästa beställning. Är det 
samma innehavare så kan de säkert gå tillbaka i sina kartotek och se 
vilka mediciner som saknas idag, men som fanns med i det ursprung-
liga sortimentet. Vill de lösa sina problem på ett snabbare sätt, slår de 
helt enkelt ihop sina lager. Vid måttlig lagerdubblering och ett från bör-
jan tillräckligt stort sortiment, bör slumpen göra att de båda får ett 
ganska komplett sortiment igen. Folk kan ånyo med tillförsikt vända sig 
till apoteken vid händelse av sjukdom. 
 
Vad kan man som hunduppfödare nu lära sig av denna anekdot? 
Jo, att vid inavel förlorar man en gen för varje gång som man dubblerar 
en annan. Vi minskar det genetiska sortimentet som hunden skall ha 
då den utsättes för påfrestningar av olika slag, medicinska eller men-
tala. Vidare inser man att någon komplettering av sortimentet i form 
av vissa bestämda gener kan vi inte göra. Man har inget genkartotek 
att titta i. 
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Nej, för hunduppfödare i denna situation återstår en inkorsning av 
obesläktade djur. Med andra ord, att slå ihop lagren så att man dras-
tiskt minskar antalet dubbletter och därmed får ett bredare genetiskt 
register hos djuren. Det är detta som händer då inavlade linjer korsas, 
man får en heterosiseffekt2. Motsatsen vid reduktion av gensortimen-
tet kallas inavelsdepression. Defekter med recessiv arvsgång ingår som 
en del i detta komplex. Med denna anekdot har jag försökt att illu-
strera vad som händer i immunologiska, mentala och andra biologiska 
system vid inavel. Förstår man innebörden av detta så bör man kunna 
lämna åt var och en att välja inavelsnivå på sina djur. 
 
Anm. EBL: I artikeln nämns far-dotterparning, men numera är det inte 
vanligt då man istället har tillgång till DNA-tester för många sjukdo-
mar och defekter. Nära släktskapsparningar förekommer dock i många 
raser men bland alpländarna är det mycket ovanligt. De flesta parning-
ar har en inavelsgrad under 1,0% vilket är fantastiskt bra och bidrar till 
en långsiktigt hållbar avel! 
 
1) Recessiv – vikande. För att en recessiv genvariant (allel) ska komma 
till uttryck krävs att individen har ärvt samma allel från båda föräldrar-
na (att individen är homozygot för allelen). En recessiv allel som före-
kommer endast i enkel uppsättning (heterozygot form) kan alltså döl-
jas av en dominant. Recessiva alleler brukar betecknas med liten bok-
stav (till exempel a). 
Anm. EBL: Mer finns att läsa i ADB-bladet nr 1 2020 ”Enkel genetik” om 
recessiv eller dominant arvsgång. 
 
2) Heterosis – korsningseffekt. Vid korsning mellan individer från olika 
raser kan man i första generationen få en korsningseffekt som framför 
allt tar sig uttryck i förbättrad livskraft och tillväxt hos avkomman. 
Effekten beror på att heterozygotin hos avkommorna ökar (det vill säga 
de kommer i många loci att få olika genvarianter från föräldradjuren). 
Heterosis är motsatsen till inavelsdepression. 
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Den 27e februari var det klubbträff på Älg-
sjöns Vilthägn utanför Hultsfred, där tio hun-
dar med ägare deltog.  
 
Vi samlades klockan 8 vid grinden. Mattias 
Lindholm informerade om dagen och upp-
lägget i respektive hägn samt COVID-19 re-
striktioner som innebar att vi fick dela upp 
oss i grupper. Det blev tre grupper med in-
delning efter i vilken nivå man ville träna sin hund. Blå gruppen var i 
Mossen, 1 ha som lämpar sig för unghundar och första möte med vild-
svin. Gul grupp var i Diket, 2,5 ha som är lite större och träning för me-
delerfarna hundar. Röd grupp var i Berget, 4,5 ha där mer erfarna hun-
dar fick möjlighet till lite mer verklig natur, där de stundvis fick arbeta 
för att hitta grisarna. Det fanns även de som testade stora hägnet Ravi-
nen, 8 ha där man också fann galtarna som gick där.  
 
Vi genomförde lite kortare släpp beroende på hägn, för att hunden 
skulle få möjlighet att gå in i hägnen flera tillfällen och då ha möjlighet 
att tänka igenom och vila mellan släppen. Det visade sig ge resultat 
och det var många hundar som det gick bra för och som utvecklades 
under dagen.    
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Vi grillade korv i omgångar ner vid sjön i anslutning till hägnen och när 
dagen var slut var vi många, inte bara hundarna, som var trötta och 
belåtna.  
Det var roligt att se 
hundarna utvecklas un-
der dagen, men allra 
bäst var alla ägare som 
var engagerade och 
drivna att få sina hun-
dar att utvecklas. 
Dagen avslutades med 
att börja planera för en 
ny hägnträff om 2–3 
månader. Hoppas co-
ronaläget är bättre då 
och att vi ses igen. 
 
Stort tack till Victor 
Stenbäck som ordnade 
nya fräscha grisar till 
vår klubbträff och er 
fina anläggning.  
 
 
 
 
 

Text: Johan Blomquist , suppleant  för Svenska ADB klubben. 
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I ovanstående tabell ingår svenskfödda och importerade hundar, även im-

porter registrerade 2020 eftersom de kan vara röntgade samma år. Vid om-

röntgen räknas det bästa resultatet och samma hund räknas endast en 

gång. Av registrerade hundar röntgas mindre än en femtedel (18,9%) varför 

ett stort mörkertal naturligtvis förekommer. Av de röntgade hundarna har 

25,2% HD-fel. 

 
Text: Eva B Larsson, suppleant Svenska ADB Klubben 

Alpenländische Dachsbracke  

HD-
resul-
tat t o 
m 
2020.1
2.31          

Född Antal Antal Antal Antal Antal % HD-resultat % 

år kullar födda imp. totalt röntg. röntg. A B C D E HD-fel 

1997-                         

2004 2 17 8 25 6 24,0% 4 2         

2005 2 16 1 17 5 29,4% 1 4         

2006 1 3 3 6 1 16,7% 1           

2007 2 11 3 14 3 21,4% 1 2         

2008 2 14 4 18 1 5,6% 1           

2009 2 13 12 25 6 24,0% 5 1         

2010 2 16 12 28 3 10,7% 1 2         

2011 5 24 17 41 8 19,5% 2 6         

2012 2 18 18 36 11 30,6% 3 5 3     27,3 

2013 12 77 25 102 32 31,4% 9 16 7     21,9 

2014 14 86 18 104 25 24,0% 4 9 10 2   48,0 

2015 16 117 25 142 23 16,2% 5 10 7 1   34,8 

2016 17 114 21 135 26 19,3% 7 13 5   1 23,1 

2017 19 111 19 130 17 13,1% 3 8 6     35,3 

2018 15 99 15 114 18 15,8% 4 11 3     16,7 

2019 20 121 13 134 17 12,7% 3 8 6     35,3 

                          

S:a 133 857 214 1071 202 18,9% 54 97 47 3 1 25,2 



 

 
 

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. 
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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 

 Avelsfunktionär: 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: 

webmaster@adbklubben.se 

 

 

 

 

http://adbklubben.se/
https://www.netshirt.se/profil/foreningsbutik/svenska-adb-klubben
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Vi vill tacka våra sponsorer/samarbetspartners: 


