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Ordförande har ordet!
Ett drygt halvår med COVID har påverkat oss alla i grundvalarna men
finns inte mycket mer att göra än att anpassa sig efter förutsättningarna. Dock gläds jag och säkert många med mig att det nu snart bara är
dagar kvar tills man kan få njuta av hundskall från drivande hundar i
skogen!
Som tidigare sagts så har i princip alla events fått skjutas på framtiden.
KM spår kommer att ske vid årsmötet 2021 som går av stapeln den 2425april Herrfallet Arboga (save the date!) KM hägn planeras till marsapril och FBW under maj 2021. SM drev ligger i pipen till december
2022 och kval sker i så fall fram till 22-11-30 (mer info kommer!)
Märk väl att det är vår plan men vi vet såklart inte hur coronaläget
kommer bli. Spårprov har trots allt fungerat att göra vilket många verkar ha lyckats väl med, stort grattis till er alla. Hägnträffen på Boda den
19september blev en härlig dag, bilder längre in i bladet. SvADB har
klarat sig väl ekonomiskt under denna period vilket vi är glada för, lite
inköp görs nu för kommande events prisbord som kommer våra troligen startsugna medlemmar till gagn framöver.
Önskar Er alla en härlig skitjakt, vi hörs!

Malin Ek
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Så blev Diesel elitspårschampion
Som viltspårdomare får jag och
min man Magnus alla tänkbara
frågor kring hur man tränar bort
beteenden eller hur man lär in
andra beteenden.. Vi hjälper så
klart gärna till så gott vi kan och
ger vad vi hoppas är goda råd
som ska fungera för just den hunden. I den här texten tänkte jag
beskriva hur vi tränade våran
egen lilla Diesel från start.
I just Diesels fall var det lite speciellt, vi importerade honom tillsammans med hans tre syskon
och de fick lära känna blod och
vildsvinsklövar tillsammans i grupp.
Då valparna kom hem var de fyra månader och hade åkt från Slovakien
med en uppfödare i hans lastbil. Trots den långa resan var de otroligt
pigga och verkade inte skärrade av den underliga upplevelsen. Efter en
ordentligt tvagning fick de lära känna vår familj och vårt hus. Ett gäng
valpar gör detta sladdandes över parkett och räds inte att tillsammans
gå på den äldre hunden för att leka!
Trots att de verkade helt okej efter sin långa färd fick de en välbehövd
paus och bara en väldig massa kärlek den första tiden hemma hos oss.
De hade så mycket annat än viltspår att upptäcka resonerade vi då de
för första gången träffade på det där konstiga vita på marken.
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Men! Att träna en hund för viltspår är inte enbart att gå ut i skogen eller
på gräsmattan och följa blodspår till en klöv, det är skogspromenader, att
ensam få leka med en klöv eller att i rastgården få uppleva ”blodspår”
och tillsammans med syskonen äta upp den blodiga snön.
Jag tog med valparna på skogspromenader där de tillsammans fick
utforska stock och sten, nosa i viltstigar och gå vilse bakom en gran. De
lekte med hjort och vildsvinsklövar i rastgården och bar stolta med dem
till dörren och försökte ta med dem in.
Efter några veckor hemma hos oss flyttade de valpar som vi inte själva
skulle behålla och Diesel blev ensam. Först då kunde den verkliga träningen börja.
Träning för en så ung valp måste vara på en lagom nivå och framför allt så
måste valpen tycka att det är roligt och kravlöst!
Jag lade ett rakt 40m långt spår på vår åker med en klöv i slutet då han
var ca 5 månader. Spåret fick inte ligga till sig alls utan jag gick direkt in
och hämtade honom, spårhalsband och lina. Han tyckte självklart att det
var superroligt att gå ut på en promenad och nosade glatt runt på allt i
omgivningen.
En fråga vi ofta får som viltspårdomare är hur man får hunden att gå i
spårkärnan. Jag gjorde så här:
Då Diesel gick på spåret berömde jag glatt och följde med och då han
gick av spåret stannade jag, lät honom inte få mer lina och var helt passiv. Innan just den här stunden hade han fått ”leka” spår men nu var det
träning, men jag kan inte ställa krav på den här lilla valpen som inte har
en aning om vad som förväntas av honom. Att jag berömmer då han nosar på blodet är nog, att fya av då han går av spåret skulle kunna göra att
han inte alls tycker att hela spårupplevelsen är rolig och lustfylld.
Han fattade galoppen ganska fort och tyckte att spåret var ganska spännande så det blev inte många passiva stopp på vägen till klöven.

6

Svenska ADB klubben

ADB-bladet nr.2 2020

Veckan efter fick han ett lika långt spår som nu var två timmar gammalt och hade en 90 graders vinkel. Samma procedur.. Då han gick
framåt i spåret berömde jag och när han gick av stod jag stilla och passiv.
Jag hade varit dum nog att lägga vinkeln precis bredvid en buske som
han for runt, runt, runt.. Då jag fått loss linan och han slutat att fara
runt busken gjorde han ett språng rakt fram i spårets riktning och jag
gav honom 4-5meter lina att jobba med.
Tålamod är en dygd, speciellt när det gäller träning av valpar! Han tog
god tid på sig att nosa på varje grässtrå innan han gick till spåret och
följde det igen och fick sitt beröm.
Så här fortsatte vi, då han klarat samma svårighet ett par gånger ökade
jag på längd eller ålder på spåret. Då han klarat 5 timmar gamla spår
ökade jag bara längden på spåret och antalet vinklar tills jag hade ett
anlagsklass spår. Sen fick han en lång paus i träningen.
Jag tänker så här; jag skulle inte idag vilja göra om ett engelska- eller
matteprov från första klass för det skulle inte vara intressant. Då ska
inte han heller behöva gå tillbaka och göra ett prov som inte utmanar
honom.
Då Diesel närmade sig nio månaders ålder drog jag igång träningen
igen. Nu tränade vi inte längre för att han ska lära sig vad det är han
ska göra, utan snarare att spåra på kommando.

Jag gick ut med Diesel i ett 4 timmar gammalt spår på 650m med fyra
vinklar varav en sträcka hade ett bloduppehåll.
Han tog upp spåret fint och verkade tycka att det var roligt att vara
igång igen. När han på andra sträckan gick av från spårkärnan var jag
inte passiv utan jag frågade lugnt ”vart är spåret?”.
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Han kom till spårslutet och gick glatt bära hem sin klöv till gården. Ett
par dagar senare gick vi åter ut i ett liknande spår. Den här gången visade jag inte honom spårstarten utan kommenderade ”sök” och berömde då han tog upp spåret.
Då Diesel blev nio månader gick han anlagsklass galant och domaren
tyckte att öppenklass inte borde ge oss några bekymmer. Så jag bokade ett öppenklasspår för dagen efter.

Nu är det ju så att jag har det lite enklare för mig att träna spår än de
flesta andra. Jag har x antal spår jag kan gå i mörkret utan att stanna
och fundera på vart jag är eller vart jag ska vidare.
Det bästa tipset jag har till er som ska träna er hund att gå viltspår är
faktiskt att inte krångla till det!
När du ska lägga ett spår behöver du ha stenkoll på vart spåret går och
inte då du står med hunden i spåret behöva fundera på vart du nu i
hela fridens namn gick då du lade spåret!
Sätt upp snitslar, gå i gamla viltstigar och skotarspår eller varför inte i
en vägkant? Hunden bryr sig inte om spåret går på en åker eller genom
ett kärr. Hunden kommer att ha fokus satt på just det spåret så miljön
runt omkring spelar mindre roll.
Men! Nu skulle jag och Diesel börja träna för öppenklass och jag blev
ärligt talat lite lat..

Spårsäsongen var i full gång och jag dömde andras hundar ett par
gånger i veckan. Så jag tog helt sonika ett av spåren jag nyss gått med
en annan hund och gick det.
Jag tog med startpistol och gick ut.
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Nu gick han dels helt nya svårigheter med oblodade vinklar och återgång men jag kunde dessutom se om han följde spåret från mina stövlar då jag nyss gått och dömt en annan hund, den andra hunden eller
blodspåret i sig.
Jag hade tur och Diesel gick inte av för att kolla vad den andra hunden
haft för sig när den kissade på en buske. Han gick fint i spåret och den
enda riktiga svårigheten för honom var återgången, den gick han först
precis som han skulle för att sedan gå tillbaka och ringa den.
Den svåraste delen av att träna spår tycker jag är skottet. Hur ska jag
ensam kunna sätta min unghund stilla, gå 15 meter ifrån honom och
skjuta och samtidigt finnas där med honom som stöd när skottet går?
Äääh! Det går ju inte. Så Diesels första skottprövning skedde i spårarbetet då han var 10m ifrån mig i linan. Det fick bära eller brista och
den enda säkerhetsåtgärden jag hade var att jag faktiskt hade klöven i
en ficka. Den kastade jag ut framför honom precis efter att skottet avlossades.
Han reagerade inte negativt på skottet, inga skall och ingen rädsla.
gott.
Så dagen efter anlagsspåret var vi tillbaka för att gå Ökl.
Spåret var långt ut i skogen och domaren väntade på en hjärtoperation
så det var tur att Diesel är en riktig gentleman och väntar in oss då domaren inte riktigt orkar med i terrängen. Han stannade så fint uppe på
ett krön och tittade på oss med viftande svans tills vi kommit ifatt.
I återgången gick vi på en viltstörning som gav Diesel lite extra svårighet så han fick tid på sig att lösa det själv.
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Vårt tredje ökl gick inte lika bra! Då vi kom fram rastade jag av Diesel
och gick sedan tillbaka till bilen för att byta till spårhalsband och lina.
Jag kommenderade ”stanna” fick på halsbandet och sedan drog hunden iväg längs med grusvägen! Han som aldrig struntat i ett kommando!
Jajaja, han kommer ju så klart tillbaka efter en stund, överlycklig hund!
Mindre nöjd förare..
Men det är så klart bara att försöka släppa tankarna på hans hyss och
gå ut till sökrutan.
Jag kommenderade sök och han hittade spåret nästan direkt. Men sen
kryssade han över spåret som en fågelhund som jagat väldigt mycket
fågel! Plötsligt kände jag att jag hade en helt främmande hund framför
mig i linan. Han som alltid gått med nosen nere, mitt i spårkärnan och
direkt signalerat minsta avsteg genom att höja nosen gick med huvudet helt nere mot marken och bara sicksackade sig genom skogen.

Domaren bara skrattade och sade att han jobbar precis som hennes
cocker spaniels!
Nåja, han följde tydligen spåret och domaren var nöjd med hans spårarbete.
Vi var dock överens om att han inte arbetat rastypiskt och trots att han
fick 1a pris så var jag inte helt nöjd.
Först på vägen hem inser jag att det så klart är jag som handlat helt fel
mot min stackars unghund! Jag förväntar mig alldeles för mycket av
honom! Vilken 10 månader gammal hund lyder alltid kommandon?
Och ärligt talat, vad tror jag själv ska hända då jag fysiskt släpper taget
om en sån ung hund i skogen?
Det är så klart min frustation över hans beteende innan spåret som påverkat honom.
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Nåväl. Även solen har fläckar heter det väl? Och jag är på väg hem med
en viltspårchampion som är 10 månader! Jag ringer Magnus som blir
överlycklig och undrar när jag tänkt boka in första elitspårprovet..
Jag bokar in första elitspåret och frågar om domaren kan lägga med
vildsvinsklövar eftersom att jag under träningen märkt att han går mer
fokuserat på det. Då det är dags att gå det spåret är det riktig sommarhetta. Jag tar med vattenflaska ut i spåret givetvis men efter 500m
märks det på Diesel att det är svårt att jobba på. Jag försöker tvätta ur
nosen lite på honom för han har hela nosen fullt med pollen och det
tillsammans med en fuktig nos har gjort att en pollendeg täpper igen
nosen.
Vi går vidare och jag inser att det här är allt annat än snällt av mig, jag
själv som domare vägrar döma under såna här förhållanden så när vi
kommit till spårslutet och ska boka in nytt prov gör vi det med reservation för vädret. Vi har tur och när jag ska gå nästa spår säger väderleksrapporten att det är regn på schemat.
Ha! I andra elitspåret är det precis lika varmt men det åskar och först
då vi åker tillbaka hem till domaren kommer regnet.
Det sista elitspåret för Diesels räkning blev tvunget att senareläggas då
livet kom emellan då vår tik började löpa och skulle paras. Samtidigt
jobbade vi för högtryck hemma på gården då höskörden skulle in.
Trots att vi även nu bokade in spår då det skulle vara svalare väder fick
Diesel göra ett hästjobb i värmen. Han bevisade även under det spåret
- det som jag alltid har sagt till hundförarna som kommer till mig för att
gå spår - att man ska lita på hunden! Jag som förare trodde att jag
visste bättre än hunden och som tur är så gav han sig inte utan tog envist med mig på spåret igen.
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Så. Att träna sin hund till elitspår såg ut ungefär så här för mig.. Och
det är ungefär som man kan förvänta sig, du som förare behöver tålamod och ett glatt humör. Lita på hunden och beröm när den gör rätt!
Du som förare kommer att göra fel! Det är ofrånkomligt Du ska lära dig
att läsa av din hunds kroppsspråk medan den lär sig att spåra.
Om hunden har en dålig dag och visar dåligt intresse för spåret så avbryt först då hunden gått tillbaka till spåret och avbryt då med beröm
och glada tillrop!
Jag tränade inga 1000m spår med Diesel, han hade redan bevisat för
mig att han klarade av att spåra 6-700m så det enda jag gjorde var att
gå spår som legat mer än 24 timmar, med ”lega” och med ett långt
bloduppehåll.
Det finns ingen mall för hur man ska göra, men se till att både du och
hunden har roligt!

Text: Carin Frödell, sponsoransvarig ADB klubben samt viltspårsdomare.
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Historien om Alpländaren
Som avelsfunktionär kommer jag
ofta i kontakt med frågan om vår
ras historia. Ibland är det en fråga
som ställs av ren nyfikenhet av en
medlem, ibland är det en fråga
som ställs för att motivera hur dagens hundar skall och inte skall
jaga, och ibland är det en fråga
som ställs då man vill knyta rasen
till ett visst land av prestigeskäl.
Men hur ligger det till egentligen,
och vad vet vi? Vad är fakta och
vad är gissningar?
Problemet med att spåra raser historiskt är tvådelat. Första problemet
uppkommer vid omkring skiftet mellan 1700-tal och 1800-tal. Vid den
här tidpunkten så börjar man ändra synsätt på vad en hundras egentligen är. Från 1800-tal framåt så blir det allt vanligare att en hund kategoriseras till den ras vars dennes föräldrar tillhör. Dvs en kynologisk kategorisering. Innan 1800-tal så kategoriserar man hundraser efter hur
de såg ut, vad de användes till och i många fall, inom vilket område de
förekom. Småländsk stövare och Gotländsk stövare är två svenska exempel vars hundrasers namn vittnar om denna gamla kategorisering.
Med en kynologisk klassning så är en småländsk stövare en småländsk
stövare om bägge föräldrarna till hunden är småländska stövare. Med
den klassningen som förekom innan 1800-tal var en småländsk stövare
en småländsk stövare ifall den såg ut och jagade som en småländsk
stövare, oavsett ifall föräldrarna var stövare eller taxar.
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Det andra problemet uppkommer vid 1600-talet när latinet försvinner
från våra historiska texter och ersätts av olika nationella språk. En följd
av detta blir att den latinska benämningen för olika hundtyper ersätts
av nationella termer med varierande betydelse. Leverarius var på 1500
-talet den latinska benämningen på det som idag på franska är Basset,
och på tyska Dachsbracke.
Så vad vet vi då om vår ras?
Vi vet att rasen erkändes officiellt av FCI 1975 och då fastställdes även
Österrike som rasens hemland. I samband med detta beslut så ändrades också rasens namn från Alpenländische-Erzgebirgler Dachsbracke
till Alpenländische Dachsbracke. Just i det gamla namnet finner man
en ledtråd till allt i rasens historia inte är så enkelt som det ibland verkar. Erzgebirgler är nämligen en bergskedja i alperna som ligger emellan Tyskland och Tjeckien.
Så varför tilldelas Österrike då rasen som hemland?
1975 när rasen godkändes så såg Europa annorlunda ut. Järnridån existerade fortfarande och kalla kriget pågick. FCI var starkt knutet till
västvärlden och det var enbart två Dachsbracke klubbar som drev frågan om rasens godkännande till FCI. Den västtyska och den österrikiska. När beslut togs om att erkänna rasen så var det aldrig på tal om
att Östtyskland eller Tjeckien skulle tilldelas rasen då bägge låg på fel
sida om järnridån. Därav beviljades Österrike rasen och namnet byttes
ut till sitt nuvarande namn.
Fram till nu har jag hållit mig till det vi faktiskt vet om rasen. Från och
med nu kommer vi gå vidare i artikeln med lite mindre historiska källor
och säkerhet och lite mer gissningar baserat på de pusselbitar vi faktiskt har. Vi vet att rasen för första gången nämns på en hundutställning i Munchen 1886.
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Vi vet också från boken ”Die Dachsbracke” skriven av August Baumann att stamfader till den österrikiska och tyska populationen är Männel vom Efterburg, som visas i boken med bild med årtal 1908. Därefter beskrivs aveln ända fram till dagens österrikiska stamböcker. Problematiken här är att namnet som påträffas vid utställningen i Munchen
1886 enbart är Dachsbracke medan särskiljningen mellan Dachsbracke
och Erzgebirgler dachsbracke inte görs förrän runt den tid när Männel
Von Efterburg paras vidare på. Innan 1900-tal så särskiljs inte våra
dachsbrackar från andra dachsbrackar, vilka det fanns i en del olika färger och funktioner.
Historiska källor visar att Kronprins
Rudolph av Österrike var mycket intresserad av Dachsbrackar. Enligt samtida källor så skulle han ha samlat och
köpt in Dachsbrackar från hela det österrikiska imperiet och en bra bit utanför. Rudolph levde mellan 1858 –
1889. Det är rimligt att anta att just Rudolphs intresse för dessa hundar bidrog
till att bland annat den Dachsbracke typen som senare kom att kallas
Erzgebirgler Alpenländische Dachsbracke spred sig till centrala Österrike
och områden runt Tirol där den haft ett
starkt fäste sedan tidigt 1900-tal.
Det är också rimligt att anta, på grund
av rasens namn, att just hundar som var
typiska för vår ras hämtades in från
Erzgebirgler. Erzgebirgler i sin tur var
under 1700-talet och bakåt i tiden
Europas största gruvindustri där stora
ut och invandringar skedde under flera hundra år samtidigt som det
också var en handelsport vidare till vad som idag är Tjeckien. Hur vår
ras bildades där med all den blandning av olika folkgrupper som passerade igenom de här bergen, är idag omöjligt att svara på.
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Hur jagade då dessa hundar, förr i tiden?
Dachsbracken har alltid prisats tack vare sin allsidighet. I äldre litteratur beskrivs den som drivande, spårhund och även grythund. Runt bergen i Erzgebirgler är det rimligt att anta att hunden användes som en
klassisk Leverarius, dvs en kortbent drivande hund som var vanlig hos
bondefolk för jakt av hare och räv, en gissning som baseras på att gruvfolket helt enkelt inte hade pengar och möjligheter att hållas med de
antalet packhundar som behövdes för att jaga högvilt. I många hertigdömen var det även förbjudet för alla utom adeln att jaga dessa vilt.
Den användes även mest troligtvis som spårhund samt även grythund.
Hundens individuella lämplighet var förmodligen mer betydande än rasens namn för den alldaglige jägaren som jagade för att överleva vintern till skillnad från dagens nöjesjakt.
Angående kronprins Rudolph så
visar historiska källor att han
även han prisade Dachsbrackens allsidighet då han jagade på
i gryt och ovan jord med sina
hundar.
Vi vet dock att Dachsbrackar
ofta var i majoritet i hans pack
med hundar under klövviltsjakterna och det är en rimlig gissning att detta var vad han använde hundarna mest till. Stenreliker från österrikiska kyrkor tillverkade på 1800-talet visar också Dachsbrackar som är i strid med vildsvin.
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För att knyta tillbaka till artikelns första stycke. Vad skall man dra för
någon slutsats av allt det här? Bland annat att rasens historia är mycket komplex, både hur den används och hur den uppkommit. Rasen har
flyttat runt i alptrakterna och används på många olika sätt i olika länder. Ett vanligt argument idag är att länder österut vill göra anspråk på
rasens härstamning för att påverka rasen till att bli mer inriktat på vildsvin medan man på österrikisk och tysk sida hävdar bestämt inneha
härstamningen och att hunden därför skall jaga hare. Paradoxalt nog
så är den mest troliga historiska förklaringen att de hundar som kronprins Rudolph tog in från öst var duktiga harhundar som han sedan
formade om till duktiga vildsvinshundar.
Med andra ord tvärtemot den vanligt förekommande debatten i frågan. Detta i sin tur sätter fingret på just det meningslösa och irrelevanta i att argumentera betydelsen av hur en hund jagade förr i tiden
för att definiera vad den skall jaga idag. Klart är att det är en allsidig
hund och än idag kan vi se bevis på detta när vi diskuterar hur vår ras
används i olika länder. För om inte rasen är mångsidig, hur kan den då
användas på så många olika sätt, så framgångsrikt, i så många olika
länder?

Text: Mattias Lindholm, avelsfunktionär ADB klubben.
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Viltolyckor på väg
Nätverket "Trafiksäkerhet och eftersök i
samverkan" (numera Nationella Viltolycksrådet) började 2003 sammanställa
viltolyckor månadsvis.
2007-01-01 fick Rikspolisstyrelsen regeringens uppdrag att ansvara för rådet
vars huvudinriktning är att organisera
en nationell viltolycksorgani-sation för
eftersök av trafikskadat vilt och verka
för att organisationen nyttjas, underhålls och utvecklas.Nedanstående statistik och information har hämtats ur
NVRs hemsida www.viltolycka.se.
År

Älg

Kron

Dov

Rådjur Vildsvin Rov-* Övriga Totalt

Ren

2019 5.602

486 3.267 47.302

7.695

64

511 64.927 1.784

2018 5.951

414 2.918 46.985

6.938

48

496 63.750 1.705

2017 5.941

425 2.546 45.862

6.081

31

395 61.281 2.236

2016 5.874

390 2.537 44.629

4.757

44

348 58.579 1.895

2015 4.914

318 1.940 36.513

4.229

51

225 48.190 1.017

2014 5.141

308 1.720 35.914

3.783

42

259 47.167

2013 5.771

351 1.323 35.552

3.551

57

339 46.944 1.827

2012 5.963

301 1.167 34.866

4.198

54

379 46.928 2.161

2011 5.994

311

889 30.654

2.647

41

415 40.951 2.038

2010 7.227

246

805 36.107

2.445

48

597 47.475 1.802

2009 5.761

284

876 33.798

3.085

40

522 44.366 1.750

2008 5.118

253

663 30.982

2.464

43

512 40.035 1.815
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*/ Rovvilt 2019: Björn 8, Varg 13, Järv 4 och Lo 39.
I kolumnen ”Övriga” 2019 ingår: mufflon 2, utter 103, örn 33 och övriga djur 373.
Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är: björn, varg, järv, lodjur, älg,
hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
Ren klassas som tamdjur enligt jaktlagen men har ändå medtagits här i
en separat kolumn.
Det sker i genomsnitt mer än en (1) viltolycka var 8:e minut i Sverige.
Detta innebär att nästan 65.000 fordon är inblandade i en viltolycka.
Faktum är att det året runt inträffar ca 170 viltolyckor varje dag på
svenska vägar. Olyckorna måste bli färre och där kan vi alla hjälpas åt.
Du passerar i genomsnitt ett djur var 23:e sekund som befinner sig
mindre än 300 meter från bilen när du kör i 90 km/tim. (30 klövvilt/1000 ha).
Agria har från och med den 1 mars 2017 ställt en försäkring till förfogande för alla NVR-hundar som används vid av Polismyndigheten initierade uppdrag.
Som grund för försäkringen ligger ett gruppavtal om obligatorisk
gruppskadeförsäkring mellan Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) och
Svenska Jägareförbundet.

Sammanställt av: Eva, suppleant ADB klubben.
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Min resa med Alpenländische
Dachsbracke
Jag heter Jerker Fjällman och min resa
med rasen ADB började i södra Tyskland på jakt- och vapenmässan IWA i
Nürnberg i slutet på 90- talet. Det var
här jag såg den första ADB:n och den
var svart. Jag tyckte att den såg ut
som en trevlig, ståtlig och kavat jakthund och under mässans gång fick jag
tag på en faktabok om rasen. Här började sökandet efter en ADB.
Jag hade under många år jagat med blandraser med bland annat Drever,
Gammal gul svensk stövare, Småland stövare samt renrasig Drever. Jag har
även haft ett par hundar i rasen Springerspaniel när jag började jaga, det
var mycket fågeljakt för mig på den tiden. Men tillbaka till ADB. Min tyske
vän Jurgen Aurahs, som jag träffade på IWA mässan samma år, blev min
förtrogne och han gjorde allt han kunde för att jag skulle få tag på en ADB.
Jurgen tyckte rasen skulle vara en perfekt jakthund för Sverige. Han hade
precis köpt en ADB från Tjeckien som han var villig att sälja till mig för att
vara hjälpsam. Men med gällande import krav, på den tiden, så skulle jag
få vänta i 4 månader innan jag kunde få hem hunden. Vi kom överens om
att Jurgen skulle jaga lite med tiken under denna period men tyvärr blev
tiken attackerad av ett vildsvin under en jakt. Efter en tid visade det sig att
ryggen var skadad på grund av vildsvinsattacken och den fick avlivas. Jurgen tipsade mig, efter ett samtal till ordförande i Tyska ADB klubben, om
att det kunde finnas valpar i Norge.
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2002 köpte jag en tik av den norska kenneln Höyilas och namnet på tiken
var Atilda. En mycket bestämd tik och fin jakthund. Hon spårade avfångade/ställde, drev allt cirka 30-45 minuter men som äldre hund så blev dreven längre. Första viltet som sköts för henne var en stor älgko i Lekvattnet,
Värmland. Hon var mycket bytesmedveten och släppte inte in vare sig
människor eller hundar. Hon släppte motvilligt in mig till bytena. Jag hade
många fina jakter med henne och hon var lätt att skjuta för. Vissa år blev
det skjutet flera älgar, otaliga rådjur, hare, räv och till och med en rapphöna.
Tilda fick två kullar valpar. Den första med Orkan aus der Finnsterau och
den andra med Mark Magdons fantastiska hane Aloise. Båda hundarna var
avelsgodkända i Tyskland och med mycket höga meriter. Tyskarna var
mycket samarbetsvilliga att leverera bra avelsmaterial till Sverige. I första
kullen behöll jag den första tiken som föddes, Monroe. Hon var väldigt ljus
som valp därav namnet. På henne tog jag också två kullar men tyvärr fick
jag in epilepsi i sista kullen. Det visade sig vara den tyska avelsgodkänd hanen, med höga meriter, som bar på denna sjukdom. Epilepsi är en lurig
sjukdom som kan ligga långt tillbaka i tiden. Nu har jag två ADB och båda
är köpta från Tjeckien av Martin Krizak genom Said Duracak kenneln Nygårds Bracke. Min nuvarande tik härstammar från Serbien och min hane
från Frankrike. Jag ser mycket fram emot årets jakt med dessa två.
Så bra som ADB rasen ser ut i Sverige i dag har den inte gjort tidigare och
detta beror framförallt på att det kommit in bra importhundar från Balkanländerna, Tjeckien, Tyskland mfl. I Sverige idag finns en egen ADB klubb
med erfarna och kunniga personer. En viktig uppgift ligger på er som avlar
eller tänker sig avla på sin ADB. Se till att det är riktigt bra jakthundar, ta er
tid att göra drev- och spårprov. Arbeta med era hundar för att ge dem och
rasen de bästa förutsättningarna inför framtiden.
Skit jakt!

Text: Jerker Fjällman , valpförmedlare för Svenska ADB klubben.
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Så går ett BPH-test till

Förra helgen så var Susanne Wetterlöv och jag med våra yngre hundar på
ett BPH-test (Beteende- och personlighets-beskrivning hund). Arrangör var
Jägareförbundet strax utanför Malmö. Vi parkerade bilarna en bit ifrån och
gick upp mot banan för att kika lite på vad det innebar. Det är en bana
med olika stationer och moment, två beskrivare och en person som går
med dig som ekipage och berättar vad du ska göra. Man kollar bl.a intresse
för människor, leksaker och mat men också skrammel, plötsligt uppdykande ”papp-gubbar” och konstigt klädda/gåendes människor, konstigt
material att gå på samt skott.
Våra två ganska unga hundar
tog sig igenom banan på ett bra
sätt och uppvisade ett tryggt
förhållningssätt till de olika momenten. I stort sätt blev det
som vi förväntat oss men jag
trodde nog att min skulle vara
lite mer bekymrad för vissa saker. Han hade mest full koll på
varenda fågel som rörde sig i omgivningen, ibland helt ointresserad av vad
som försiggick. Susannes tik visade morskt att konstigt klädda människor
kan inte närma sig utan att hon varnar högljutt.
Än så länge är det inte så många ADB som gjort BPH men vi kan rekommendera er att göra det. Det är intressant och lärorikt samt att det ger rasen ytterligare en parameter i avelsarbetet. För er som är nyfikna finns det
en kort film på SKK´s hemsida.

Text: Malin Ek, med Susanne Wetterlöv
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Hallå där Johan!

Svenska ADB Klubben har några nya
i styrelsen. En av dessa är Johan
Blomquist. Nedan Berättar Johan
lite om sig själv:

”Jag bor på en liten gård i östra
Småland tillsammans med min familj. Där har vi ett gäng får, biodling
och hundar. På fritiden ägnar jag
mycket tid till jakt och att träna hundarna. Vi brukar även hinna med lite
fiske, skidåkning och fjällvandring.
Rasen fick jag se första gången på
Fäviken game fair för tio år sedan.
Det var en uppvisning av olika hundraser i grishägn. Jag blev imponerad av
den modiga lilla hunden som drev vildsvinen i lagom tempo. Vi har idag
fyra stycken ADB. Två tikar som jagar allt klövvilt. En hane som vi jagar gris
med och en valp som också enbart tränas på gris. Går även eftersök och
tränar spår med hundarna. I klubben hoppas jag kunna hjälpa till att få rasen att fortsätta utvecklas som jakt och spårhundar. Med dagens vilt i Sveriges så är ADB den ultimata jakthunden vilket jag vill att fler ska få upptäcka.”
Text: Johan Blomquist, suppleant ADB klubben.
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SKKs Bruksavelspris & Bruksuppfödarpris
SKKs Bruksavelspris & Bruksuppfödarpris – regler gäller från 2017-01
-01
Bruksavelspriset instiftades år 1956 och är ett erkännande åt de hundar, som visat sig vara goda nedärvare och har haft stor betydelse för
aveln av goda bruksdjur. Bruksavelspriset utdelas endast en gång till
varje avelsdjur och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.
• Avelshund får tillgodoräkna sig poäng för högst 15 avkommor. Minimipoäng 50.
• Avelstik får tillgodoräkna sig poäng för högst 8 avkommor. Minimipoäng 25.
Poängen beräknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i
Sverige och endast en merit per avkomma får räknas. Samtliga avkommor ska dessutom ha erhållit lägst sufficient eller 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning i Sverige.
Bruksuppfödarpriset instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de
uppfödare, som i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på bruks-/
jaktprov. Bruksuppfödarpris utdelas för uppfödning inom en och
samma ras och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.
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• Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då inte tillgodoräkna sig poäng för hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats.
• Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10 hundar. Minimipoäng 35.
Poängen beräknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i
Sverige och endast en merit per hund får räknas. Samtliga hundar ska
dessutom ha erhållit lägst sufficient eller 3:e pris i kvalitetsbedömning
i officiell klass på utställning i Sverige.
Drevprov

Poäng

Jaktprovschampionat

5

1:a pris öppen klass

4

2:a pris öppen klass

3

3:e pris öppen klass

2

Viltspårprov

Poäng

Jaktprovschampionat

5

1:a pris elitklass

4

Viltspårchampionat

4

2:a pris elitklass

3

1:a pris öppen klass

3

3:e pris elitklass

2

2:a pris öppen klass

2

Godkänd anlagsklass

1

Eftersöksprov vildsvin
Godkänd

2
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Ansökningsblanketter kan laddas ner från SKKs hemsida
https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Blanketter/Uppfodning/

Sammanställt av: Eva, suppleant ADB klubben.
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Hallå där Magnus!

En annan ny medarbetare i
Svenska ADB Klubben styrelse är
Magnus Frödell. Nedan berättar
Magnus lite mer om sig själv:
”Jag är 41år och bor tillsammans
med fru och 3 söner på en gård utanför Kungsör i Västmanland. Jag
tog jägarexamen tidigt som
14åring men det var på den tiden
inte primärt för att jaga utan mest
för utbildningens skull.

Intresset för hundar har alltid funnits i familjen och jag är uppväxt
med Rottweilers som jag senare
även själv skaffade och tävlade bruks med. När jaktintresset infunnit
sig i mer vuxen ålder jagade jag utan hund i några år innan jag insåg
att de hundar vi jagade med i jaktlaget inte egentligen var optimala för
våra marker och vår typ av jakt.
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Vildsvinen hade kommit in på marken men rådjur var fortfarande huvudviltet vi jagade och de hundar vi jagade med var antingen lämpliga
för det ena eller det andra.

Jag började leta efter en bra allroundhund som jagade kort och passade våra små marker. Ganska snart fick jag tag på en person som
hjälpte till att importera ADB ifrån Slovakien och på den vägen fick jag
hem min tik Inge. Idag är jag väldigt nöjd med valet av hund och uppskattar rasens intresse för allt vilt. För mig är det viktigt att hundarna
inte bara jagar klövvilt utan enligt mig ska en bra ADB jaga även tassvilt. Jag är aktiv inom många olika områden inom hund och jaktvärlden
och är bl.a viltspårdomare, drevprovsdomare och förhoppningsvis även
snart färdig BPH beskrivare. Inom ADB klubben bidrar jag med kunskaper om statistik och databehandling och arbetar med olika projekt
kopplat till det.”

Text: Magnus Frödell, suppleant ADB klubben.
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Bilder från hägnträning
Den 19e september var det dags för Adbträff igen på Mamima Jakt. En
härlig dag med många trevliga nya och gamla bekantskaper, där vi fick
höra mycket fina härliga hundskall.
Vi var många som anslöt till träffen, både för att släppa hundar men
även några med unga hundar som ville komma och se och lära och
även flera som kom för att få se rasen och få följa med in och titta på
hundar.
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Valphänvisning
Valphänvisning sker på ADB klubbens hemsida och genom valpförmedlaren för rasen. På
hemsidan anges endast officiellt
registrerade data på hundarna. Valpförmedlaren ska ge en opartisk information om de valpkullar som fötts när parningen skett i samråd
med avelsrådet samt ärligt informera i de fall
man har avrått parning. Svenska Schweisshundklubbens 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 föräldradjuren 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
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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.
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Material till tidningen inkl. foton mailas till:

o

webmaster@adbklubben.se
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Vi vill tacka våra sponsorer/samarbetspartners:
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