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Ordföranden har ordet!
Så kom den äntligen, känslan av lite svalare morgnar, råare luft,
gröngula löv och bubblande känsla av spänning. Inte för att inte
sommaren varit härlig utan för att jakt är så obotligt kul, fantastisk
gemenskap och oerhört spännande.
I månadsskiftet augusti-september hade vi ett supertrevligt ADB
event i Göteborgstrakten, mer om detta i bladet och i mitten av
september var vi några på plats i St Moritz för ett internationellt
ADB meeting som var otroligt spännande. Samtidigt arrangerades
också en utställning med totalt 86 hundar varav knappt 70st var
Alpländare.
Det har genomförts en hägnträff på Boda den 14/9 dit det var många
anmälda, vilket är kul. Introduktion till drevprov gick av stapeln
den 28/9 i Skillingaryd som snabbt blev fullbokat.
Vecka 50 arrangerar vi, SvADB klubben, vårt första SM i drevprov.
Det får ni inte missa!! Anmäl era hundar till att kvala under oktober
och november. Sedan är det 10 ekipage som gör upp om den åtråvärda titeln – SvADB klubbens första SM-vinnare!
Med en hund i rehab och en unghund så blir det en annorlunda
start på jaktåret men ack så spännande – första släppet, vad händer
när jag stryker kopplet?
Återstår att se – skit jakt på Er!
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Internationell ADB-träff den 13-15 sept
i St Moritz, Schweiz
Redan tidigt fick Svenska ADB klubben inbjudan till detta event och
vi var då några som bestämde oss för att ta oss dit, vilket ju är en bit.
De har fortlöpande hållit oss väl informerade kring programmet och
antalet hundar på utställningen, som till slut blev 86 hundar varav
drygt 60 Alpländare. Arrangerande klubb är SNLC som står för
Schweizer Niederlaufhund- und Dachsbracken Club. Där ingår även
raserna Petit bleu de gascogne och Ch Niederlaufhund.
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På fredag eftermiddag började många anlända till Hotel Bären vilket
var en samlingspunkt där många bodde samt middagarna hölls. St Moritz ligger sagolikt vackert och har en relativt stor sjö nedanför byn
och magnifika berg runtomkring. Kl.18 var det så middag och jag,
Mattias samt Mattias fru Karin satte oss vid ett bord och tämligen
snabbt kom en rapp dam fram till vårt bord och slog sig ner. Jackie
Beare var tolk visade sig, talade engelska, franska och tyska samt hade
en t-shirt med AC/DC och var även domare. Vi hade en härlig stämning vid vårt bord och mycket snack om de små rasernas överlevnad,
Jackie brinner för Basset Hounds som det inte finns så många kvar av i
jaktkretsar.
Halv åtta hölls sedan ett seminarium av Alexander Kelle från Tyskland
angående deras sätt att döma formbewertung. Det var bilder på olika
hundar som påvisade de skillnader som avgjorde bedömningarna. Det
frågades en del och lite olika synsätt dryftades men i det stora hela så
ser vi ganska lika på vår ras. Efter detta så minglades det och dracks
goda drycker.
Lördag morgon och avfärd mot utställningsområdet som låg ca 10 minuters bilväg från hotellet. Vid 9 invigdes utställningen med en liten
orkester och några kortare tal. I Sverige har vi stora utställningsringar
vilket jag anser vara mycket bra. Detta framförallt så att hundarna kan
visa upp sig bättre men också så att de inte ”eldar” upp sig på varandra
och därmed inte visar sina bästa sidor ibland. Vissa hundar blev diskvalificerade och bads lämna ringen, tror att detta hade kunnat undvikas till stor del ifall ringarna varit större. Det var fyra ringar på en väldigt liten yta. Jag skulle ställa ut min hund i juniorklass och var först
ut. Först gick vi in alla tre och sedan väntade två inne i ringen medans
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den tredje bedömdes av domaren.
Ritzo skötte sig exemplariskt och
jag är mycket nöjd med resultatet,
Vorzuglisch/excellent med reserv
cacib och en andra plats. Vann
gjorde Sonia Ferraris Baby Geroge
från Italien som för övrigt till slut
blev Best in Show så konkurrensen
var hård. Andre svensk var Amina
Duracaks Khalifa som visades föredömligt av Said Duracak i öppen
Said Duracak med Kalifa,
klass. De fick Vorzuglisch/
tv, och Malin Ek med Ritzo th, var några av de
excellent och en tredje plats i tuff
hundar som ställdes ut.
konkurrens av 7 hanar.
Vann gjorde Quentin z Vickova som visades av Martin Krizak från
Tjeckien.
Många fina hundar på plats och vi kunde konstatera att de hundar
som vann i Radstadt 2017 höll måttet även här i St Moritz. Över 30
ADB kom från Italien vilka fick flera fina placeringar samt som sagt
till slut Best i Show. Vårt avelsråd (och även andra länders) var i sitt
esse med papper och penna i högsta hugg och på ständig spaning. En
stor behållning var att forskare från Berns universitet var på plats och
man kan ta blodprov för NCL och ATX kostnadsfritt. Mattias hade
långt samtal med dem som var mycket givande och kontaktbyggande
och som kan gynna vår avel framöver. Vi hade fantastisk tur med vädret, bara en vecka innan kom det ca 3dm nysnö och arrangörerna var
tämligen nervösa. Det fanns fika att köpa, man kunde handla klubbprylar och mingla runt på området.
7
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Dagen blev lång och när slutligen utställningen
och alla klasser var över, prisutdelning skett
samt avslutningstal hållits så tog vi oss åter till
hotellet, nöjda men ganska trötta.
Det blev dock inte mycket till vila. Kl.16 hölls
det klubb-meeting där både jag och Mattias
deltog ihop med Tyskland, Norge, Tjeckien,
Schweiz, Österrike samt Italien.
Tyskland tog upp att de märkt en tendens till
mindre ”skärpa” på sina hundar, vilket blev ett
hett diskussionsämne. Vad ansåg alla länder
kring detta, hur bör vi tänka, vad kan vara orsaken och vad tror vi kan vara lösningen? Man
kan konstatera att det finns många vägar till
Rom och att vi har alla olika jaktsätt, olika biotoper, olika provformer men också vildsvinens
markanta ökning och ett annat sätt att jaga nu
mot förr. Jag hoppas och tror att dessa internationella möten kan ge oss mycket och vi kan
ta med oss ny kunskap som anpassas till hur
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just vi har det och detsamma gäller såklart för respektive land. Italien
kommer att arrangera Europaspåret nästa år i region Marke vilket
också diskuterades en del. Spåret blir 1200m långt med två vinklar,
2,5dl blod samt liggtid 24h. 2 representanter från varje land är välkomna att delta. Vi hoppas att vi kan skicka två representanter 2020
som känner sig manande att representera Sverige.
En härlig tre-rättersmiddag serverades sedan och jag, Karin, min Bosse
satt tillsammans varpå Bosse ropade till sig Armin Roth med fru till
vårt bord. Armin var domare för bla min hunds klass samt nyligen tillträtt avelsråd sedan april i år, för Schweiz. För att få vara avelsråd
måste man vara utbildad domare och som avelsråd ska du åka och besöka varje uppfödares kullar, över hela landet. En stor skillnad till är
att du får betalt så det är inte ideellt arbete på det sätt som vi har det.
Vi hade trevligt med många härliga skratt men dagen tog ut sin rätt så
det blev en tämligen tidig kväll i säng. Vid midnatt blev jag ”briefad”
om Mattias framfart innan han slutligen också kunde komma i säng.
Korinka Cup, internationell databas, valpen vi fått från Österrike,
FBWdomare till Sverige samt Berns forskning som Mattias är ganska
väl insatt i och kunde förmedla bla till Österrikes avelsråd, Urak.
Ett alltigenom mycket lyckat besök i Schweiz, både ur ett helt egoistiskt perspektiv men framförallt för klubbens, rasens och det stora gemytets skull. Väldigt väl arrangerat samt många nya och trevliga bekantskaper och en del ny kunskap.
Jag, Ritzo och Bosse återvände till vårt hus i Landeck på söndagen och
stannade ytterligare i en vecka för att vandra i bergen.
Text & foto Malin Ek, ordförande Svenska ADB klubben
9
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ADB träff på Mamima jakt
i Östergötland
Den 14:e september så var det dags igen, det som man nu borde kunna
räkna som en tradition, en träff på Mamima jakt. Träffen har erbjudits
en gång på våren och en gång på hösten i några år nu. Denna gången
var det hela 12 Alpländare som dök upp, vi skulle vart några fler men
löptikar och nån skadad hund gjorde att vi vart några färre.. Det är kul
att så många kommer. Nåt som också verkar ha blivit en tradition är
soligt och varmt väder, om det är en uppskattad tradition, det kan väl
diskuteras. Tur att det finns mycket gjyttjepölar att svalka sig i.

Ett svalkande dopp i värmen var verkligen
uppskattat bland hundarna.
10
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Ingen hund provade på att göra diplomtestet denna dag, men det vart
en härlig dag med mycket härliga hundskall som gjorde att längtan efter 1:a oktober vart ändå lite större.
Lite grillning hann vi med under dagen och mycket trevligt snack entusiaster emellan.
Som sagt, en tradition börjar det bli, så att jag hoppas att vi ses till våren igen, både nya och gamla Adb ägare med hundar.
Till dess önskar jag er alla en riktig skitjakt i höst
Text & foto Christina Eriksson, ledamot Svenska ADB klubben
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Ställer du ut din hund i rätt klass?
Det har visat sig att flera har deltagit i jaktklass på utställning utan att
ha giltig provmerit enligt SKKs Utställnings- och championatregler.
Några har också erhållit certifikat. För att det förhoppningsvis ska bli
en korrekt anmälan i fortsättningen klargörs nedan vad som gäller i
SKKs regler.
Jaktklass
1:a pris i öppen klass på viltspårprov eller 2:a pris på drevprov.
Utlandsägd hund som innehar Working class certificate (wcc) äger
rätt att deltaga i jaktklass. (Även importerad vuxen hund kan ha med
sig wcc från exportlandet vilket inte framgår av SKKs regler).
Certifikat
Kravet på provmerit är detsamma som kravet för deltagande i jaktklass
och gäller även vid utdelande av reserv-certifikat. Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass. Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om hunden inte är berättigad att tävla om certifikat.
Är du det minsta tveksam kring ovan kan du kontakta undertecknad
som gärna svarar på dina frågor. Hör av dig till eva_svshk@hotmail.com
/Styrelsesuppleant i Svenska ADB klubben, Eva B Larsson
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Drevprov—kan det verkligen vara nåt?
Knappt 20 vetgiriga ADB-entusiaster hade tagit sig till Skillingaryd
med höga förväntningar på dagen. Värd för arrangemanget var Stefan
Modin som tillika är drevprovsdomare. När alla väl var samlade begav
vi oss till en jaktmark i närheten med en trevlig samlingsplats, ett inbjudande vindskydd som Stefan förberett med en välkomnande brasa
och tända marschaller.
Till sin hjälp i att förklara hur ett drevprov går till, vilka egenskaper
hos hunden som premieras och innehållet i drevprovsreglementet
hade Stefan bjudit in de rutinerade drevprovsdomarna Christoffer
Schildt och Anders Schönborg.

Drevprovsdomaren Christoffer Schildt, ståendes th,
redogör för innehållet i drevprovsreglementet.

13
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Domarna var så generösa med att tipsa om hur man ska agera som
hundförare under ett drevprov och hur man ska tänka för att skapa de
bästa förutsättningar för hunden att lyckas under provet. Christoffer
gick igenom olika drevprovsprotokoll över hundar som han tidigare
dömt på prov. Ett inslag som verkligen bidrog till en ökad förståelse
hur drevarbetet tolkas beroende på vad som händer under provtillfället. Han förgyllde även dagen med flera härliga anekdoter om hundar
och hundförare han mött genom åren.

Drevprovsdomarna, från vänster, Christoffer
Schildt , Stefan Modin och Anders Schönborg.

De moment som en domare bedömer under ett drevprov är följande:
Sök – Sökarbetet ska leda till att hunden så snart som möjligt kommer
i kontakt med färska slag. Domarens bedömning av detta moment baseras framförallt på hundens systematik, fart, vidd och framför allt glädjen över att finna slag.
Upptagsarbete – ”Slagarbetet” före upptag ska karaktäriseras av systematiskt och effektivt spårningsarbete till den plats där drevdjuret
står/ligger.
Väckning på slag – Bedömningen görs enligt en fastställd tabell, där
enstaka väckskall premieras högst.
14
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Drevarbete – Drevet är drevprovets viktigaste moment. Höga poäng
utdelas till hund som med sitt drevsätt, drevfart och tapptarbete får
drev med långa repriser och snäva bukter, få tappter och där domaren
kunnat bedöma alla i drevarbetet ingående delar.
Väckning på tappt – Momentet ska bedömas hårdare än om hunden
väcker på slag.
Skall/Hörbarhet – Vid poängsättningen ska hörbarheten på längre avstånd vara avgörande. Dubbelskall/flertonigt skall som förbättrar hörbarheten och ”passionen” i skallet ska premieras. Likaså hundens förmåga att med kraft frambringa skall som har god förmåga att tränga
tränga igenom terrängen.
Skallgivning under drev (nyansering) – Skallet bör nyanseras med
hänsyn till hundens avstånd till drevdjuret. Hund som är så sparsam
med skallgivningen att domaren inte allas eller endast med svårighet
kan följa drevets gång ges låga poäng.
Samarbete – I detta moment bedöms hundens samarbetsförmåga
gentemot sin hundförare utan dennes påverkan. Egenskapen är av stor
betydelse för en drivande hund. Ett gott samarbete borgar för en trivsam jakt. Under sök ska hunden då och då ta kontakt med föraren.
Lydnad – I detta moment bedöms hundens lydnad gentemot sin förare. Höga poäng utdelas när hunden prövas och lyder hundförarens
uppmaning på långa håll och utom synhåll under ”jaktstarka” situationer.
I drevprovsreglementet finns även anvisningar för hur domaren ska bedöma en ADB som under provet jagar vildsvin. Bedömningen sker utifrån hundens jaktsätt på vildsvin, om den antingen driver och/eller
ställer djuret.
15
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Deltagarna var mycket flitiga med att ställa frågor, vissa mer än andra.
De som tagit sig till träffen hade alla olika erfarenheter av rasen, vilket
medförde att diskussionerna blev otroligt bra och givande.
Efter genomgången var det äntligen dags för hundsläpp. Markerna vi
skulle släppa på kändes som typiska för Småland. Storstammig granskog med undervegetation av mossa som bröts av med bestånd av
yngre granplanteringar eller hyggen, någon mosse lite här och var och
såklart en och annan stengärdsgård.
I min grupp släpptes den 3-åriga Alpländaren Abu som är en av hundarna som kvalat in till årets drevprov-SM, ägare Martin Säbom. Vi var
en skara på fyra personer som under hundsläppet fick ställa frågor och
lyssna till domaren Christoffer om hur han bedömde hundens arbete
utifrån drevprovsreglementet. Abu fick jobba hårt för att hitta ett
drevdjur men tillslut fick han upp ett obestämt djur som han drev i
dryga 20 minuter, en sån ljuv musik för öronen.

Alpländaren ABU.
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Samtliga grupper blev klara med sina hundsläpp nästan samtidigt.
Därefter återsamling i vindskyddet för lite korvgrillning och för att avrunda dagen. Jag tror inte jag är ensam om att tycka att drevprovsdomarna, Stefan, Christoffer och Anders, gjorde ett fantastiskt jobb med
att avdramatisera det hela med drevprov. Vem vet? Kanske jag själv en
vacker dag anmält min ADB till ett drevprov. Det är inte helt uteslutet
efter att haft nöjet att delta på denna givande dag.
Avslutningsvis ett varmt tack till domarna som verkligen bjussade på
sig själva och ett extra tack till Stefan som ordnat med provmarker och
tillstånd för hundsläpp mm, vilket var en förutsättning för att dagen
skulle bli av.
Text och foto, Jessica Larson, styrelseledamot Svenska ADB klubben

Här står vi och lyssnar till alpländaren Abu
som driver för fullt på obestämt viltslag.
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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 familjemedlem 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 & landskamper 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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ADB-träff med fokus på skytte-,
spår– och hägnträning
Under något års tid har det pratats om att vi borde ha en ADB träff där
vi gör flera saker tillsammans, såsom skytte, spår- o hägnträning med
hundarna. Så i år satte det fart ordentligt och eventet gick av stapeln
den 31 augusti—1 september i Dingle och Grästorp i Västra Götalands
län. Initiativtagare och huvudansvariga för eventet var Said Duracak
och Nermin med stöd från styrelsen.
Boendet bestämdes till Åtorp Herrgård i Munkedal, då hade vi ca en
kvart till skytteträningen i Dingle och sedan en timme till hägnträningen i Grästorp. Många rum fanns för bokning, frukost ingick, billigt pris
samt att hund var tillåtet på rummen – perfekt!
Vi var några långväga entusiaster som kom redan på fredag kvällen. Vi
satt en stund och snackade i ett något torftigt vardagsrum men med
gott sällskap och lite snacks och dricka går det utmärkt ändå. Hyfsat
tidig och ”städad” kväll blev det och efter frukost samlades alla deltagare på Åtorp för avfärd mot Dingle och skyttet.
Något svårtydd vägbeskrivning gjorde att vi ankom lite senare. Men,
väl på plats placerades alla bilar ca 250m ifrån skyttebanan. Detta så
att hundarna skulle få det lite lugnare och inte området skulle fyllas
med massa bilar.
En rolig skyttebana som är mobil och som styrs av en person som står
bakom skytten. Varje skytt fick gå en bit till skyttebanan och vi andra
var samlade ett par hundra meter därifrån i en skogskant. Ena målet
kom nerifrån och mot skytten, vilket var en ganska stor utmaning och
dessutom verklighetstroget.
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Det sattes snabbt igång med kaffekokning, brasa och korvgrillning
samt sedermera gulaschsoppa. Inga burkar här inte utan hemmagjord,
potatis skalades på plats. Fantastisk känsla, vansinnigt gott och oerhört hög mysfaktor.
Skyttet varade hela dagen och banan byggdes om ett par gånger. Under
tiden ordnades andra övningar för hundarna. Ett vildsvinsskinn drogs
från vägkanten in i skogen och en lång lina knöts fast i skinnet, upp om
en stabil gren som sedan en person som var dold drog i så att skinnet
rörde sig. Hundarna fick spåra in i skogen varpå skinnet sedan rörde sig
upp och ner. Detta triggade de flesta hundarna till ståndskall. Efter en
stund avlossades ett skott och skinnet blev stilla och de fick gå fram
och nagga skinnet. Spännande övning, speciellt för oss med unga hundar.
Bram Krijger utsatte sedan oss alla med hundar i ett delmoment från
Korinka provet. Alla hundar med förare ställdes upp på vägen och
skulle sitta lugnt och stilla samtidigt som ett gäng gick in i skogen och
tjoade/tjimmade samt avlossade skott. De flesta klarade övningen bra
och till vinnare utsågs Ella, min tik som är reserverad men som trivdes
fint med sin norska förare Joachim från Norge.

21
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Här står alla förare med sina hundar som förväntas sitta lugnt och stilla samtidigt som ett
gäng gick in i skogen och tjoade/tjimmade
samt avlossade skott.

Framåt tidig kväll återvände vi alla till Åtorp och återigen blev vi alla
bortskämda med engagerade, härliga grabbar som lagade mat åt oss. Vi
drack, snackade, åt, drack igen, valparna lekte, det snackades politik,
jakt, ADB, provformer, snapstillverkning och mycket, mycket mer
medans mörkret sakta sänkte sig.
Halv nio nästa morgon var det samling och vi satte av mot Grästorp. Vi
körde över färistar och in på området. Vi samlades på en äng mitt inne i
ett 90hektar stort hägn. Vi fick mycket strikta order om att inga hundar fick komma lösa då det bl.a fanns kronhjort som ifall de blir jagade
skulle hoppa ur hägnet. Ganska omgående så började hundar att gå
med sina förare till det mindre hägnet där dagens träning skulle ske.
Ibland släpptes de själva ibland med en stödhund, ett jämnt flöde hela
dagen. Själv tog jag mina hundar (tiken i rehab och hanen ung så inget
hägn för dem) och vandrade iväg. Vi reste 7 smågrisar som tryckte i en
ormbunke och ca 20 kronhjortar visade upp sig på led i horisonten –
magiskt. Det fanns dessutom ca 40 mufflonfår som vi kunde spana på.
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Dragan utmanar hundarna med ett
vildsvinsskinn.

På ängen vid bilarna var det också full aktivitet. Grisskinn på mobil
bana som hundarna fick testa på. Dragan kom också och lät våra hundar gå loss på grisskinn som han höll i. Ibland gjorde grisen utfall varpå
man ville att hundarna skulle backa, ibland vändes grishuvudet bort
och man ville att hunden skulle komma efter igen. Väldigt nyttigt.
Återigen försågs vi alla med mat, korv som grillades vid ett härligt vindskydd. Mot slutet samlades vi vid hägnet och fick se riktigt bra hundarbete. Härligt när skallen ekar, som man längtar nu, snart är jakten med
drivande hund igång – på riktigt!
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Kan inte nog beskriva hur trevlig denna helg har varit. Massa nya trevliga bekantskaper, givande snack, snyggt hundarbete, god mat och förbannat trevligt rakt igenom.
Richard som har Grästorp har nu erbjudit oss att ha hela eventet på
Grästorp nästa gång. Vi hoppas verkligen det blir en nästa gång.
Stooort tack Said och Nermin som höll i trådarna och till alla fantastiska kockar samt självklart alla andra för ett härligt event oss ADB
nördar emellan.
Text och foto, Malin Ek, ordförande Svenska ADB klubben
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Import av hund
- hur går det till och när ska man göra det?
Att importera en hund är ofta ett stort beslut,
och inte alltid lätt. Skillnaden från att köpa en
valp i Sverige där språket med uppfödaren inte
är ett problem, den juridiska tryggheten finns,
och hunden levereras vid 8 veckor, är stor. Det
finns två olika varianter av importer. Import av
valp direkt från uppfödaren, samt import av
vuxna färdiginjagade hundar. Den här artikeln
Foto Evidensia.
kommer att fokusera på import av valp direkt
från uppfödaren. Främst ifrån Tyskland och Österrike då dessa två länder är de den svenska klubben har kontakt med.
När är en import rätt för dig?
Man bör överväga att importera en hund när man framförallt vill ha en
avelshund som är lätt att matcha partner med i den svenska populationen. Att importera en valp är ett långsiktigt beslut som bör grundas i
avel. I mina ögon finns det sällan någon jaktlig fördel av att importera
ifrån utlandet. En import medför alltid att man känner till mindre om
hunden än vad man skulle ha gjort ifall man köpt den i Sverige. Det innebär också att valpens föräldrar och uppfödare har en annan jaktkultur som inte alltid har samma värderingar som den svenska jaktkulturen. Likaså har man oftast en sämre kunskap om sjukdomar och hundens mentalitet. Är syftet med att köpa valp, att man enbart vill ha en
jakthund, så bör man först titta på den svenska marknaden.
25

Svenska ADB klubben

ADB-bladet nr.3 2019

Mer jobb med en importhund
Då hunden anländer till dig är den minst 16v. Dubbelt så gammal som
om du skulle köpt den i Sverige. Resan hem är ofta lång och påfrestande. Uppfödaren har en betydligt större påverkan på hunden än om
den levereras vid 8v ålder. Därför är det jätteviktigt att miljöträna din
valp. Miljöträning är alltid viktig men vid en import kan det vara skillnaden mellan en hanterbar och ohanterbar hund. Man måste fråga sig:
”Har jag förutsättningen att ge valpen den miljöträning den behöver?”
Hur importerar man?
Vad är då första steget när man väljer att importera? Både Tyska och
Österrikiska klubbens hemsida lägger alltid ut planerade parningar.
Min rekommendation är att om man inte kan tyska så vänder man sig i
första hand till Österrike då deras valpförmedlare kan bra engelska. Ett
bra andra steg kan vara att kontakta klubbens avelsfunktionär
(undertecknad) för att se ifall de linjer man planerar att plocka in är väl
använda i Sverige eller inte. Nästa steg är att man tar kontakt med respektive klubbs valphänvisare om sitt önskemål. Med valphänvisaren
förs en dialog ifall det finns en valp ledig hos den tilltänkta kullen och
ifall uppfödaren har möjlighet att ha kvar valpen tills 16veckors ålder.
Hur får man hem valpen?
När man bokat en valp genom valphänvisaren så är det dags att planera
hämtningen av valpen, vanligtvis genom fly eller bil. Austria Airlines
som flyger Arlanda – Wien tillåter hundar i kabinen ifall väskan har
godkänt mått. Medlemmar kan hyra en väska av Svenska ADBklubben
för 200:- som används tidigare vid import av 16veckors valpar från Österike.
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Något som däremot är viktigt att känna till är att väskans totalvikt enligt flygbolagets riktlinjer ej får överstiga 8kg, vilket en 16veckors ADB
kan göra. Jag känner dock inte till något fall där de faktiskt har vägt
valpen och väskan vid incheckningen, utan de brukar bara kolla till så
att din valp mår bra. När man bokar flygbiljetten via nätet så måste
man ringa in efteråt och komplettera sin bokning hos flygbolaget med
att man har en hund med sig i kabinen.
Väl på plats i landet så levereras valpen med sitt pass och exportstamtavla och ett köpeavtal upprättas. Kontrollera alltid att rabiesvaccinationen är korrekt utförd och att datumen stämmer.
Hemma igen
När man kommer hem är det dags för att registrera din valp hos SKK.
På SKK hemsida så finns formulär att skriva ut och fylla i för detta. Formuläret och exportstamtavlan i original som du fått vid köpet av din
valp skickar du in till SKK. Där klistrar SKK på ett nytt svenskt regnr
på den gamla exportstamtavlan du skickade in och skickar tillbaka den
till dig. Var rädd om den här stamtavlan då, det inte går att utfärda någon ny ifall den går förlorad.
Se upp med försäkringen
När man köper en valp inom Sverige så skall uppfödaren ha tecknat en
dolda fel försäkring. Denna försäkring täcker vad försäkringsbolagen
kallar för dolda fel, dvs medfödda fel hos hunden. Det är en försäkring
som uppfödaren tecknar. I din hunds försäkring så finns oftast inte
dolda fel skyddet. Det innebär att man när man importerar en hundvalp ifrån utlandet och försäkrar den i Sverige så kommer hunden inte
vara försäkrad mot dolda fel.
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I våras ringde jag runt till olika tre olika försäkringsbolag, för att höra
vad som egentligen gäller. Svedea och Folksam krävde ett svensk veterinärintyg utfört innan hunden var 16 veckor. Jag frågade dessa bolag
hur detta var tänkt att genomföras då det är en laglig omöjlighet att ta
valpen till en svensk veterinär innan 16 veckors ålder. De kunde inte
svara på den frågan.
Agria har som krav att hunden skall veterinär besiktas i Sverige innan 4
månaders ålder. Detta är genomförbart men det är viktigt att boka veterinärbesiktningen så fort man kommit hem till Sverige då tidsspannet mellan 16veckor och fyra månader inte är långt.
Avtal och villkor hos försäkringsbolag kan ändras efter den här artikeln
har publicerats så kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag om vad
som gäller innan du importerar valpen.
Text, Mattias Lindholm, avelsråd Svenska ADB klubben
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arrangerar drevprovs-SM 2019
För första gången arrangeras drevprovs-SM för Alpenländische 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 tävlingspoäng 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.
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Finns det intresse för en
Österrikisk valp?
Den Svenska ADB klubben fick under Formbewertung 2018 en fantastisk gåva av den Österrikiska ADB Klubben att under våren
2020 kunna erbjuda en valp ur en kull. Information om den aktuella kullen och valpen i fråga kommer längre fram emot vårkanten.
Valpen väljs ut i samråd med Mattias Lindholm och valpförmedlaren i Österrike. Därav är information om valpen begränsad i detta
nu. Lämplig valpägaren står för resa ner till Österrike och logi. Den
Österrikiska klubben står för valppriset, vaccinationer och utgifter
för att ha kvar valpen till 16 veckors ålder för att få valpen godkänd
för en import till Sverige.
Svensk lagstiftning gäller dvs den som tilldelas valpen kommer äga
hunden, inte klubben. Den som finner detta intressant får gärna
lämna en intresseanmälan enligt nedan.
Krav som ställs är:
•
att man skall ha varit betalande medlem i klubben under längre än 1 års
tid. Dvs gratis valpmedlemskap räcker inte.
•
att man använder sina hundar aktivt till jakt.
•
att man har möjlighet att hushålla hunden enligt SKK policy.
•
att man själv skall ha hunden, dvs man får inte ansöka åt en fodervärd.
•
det är meriterande ifall man kan uppvisa en god tradition i att följa
klubbens riktlinjer för avel
•
det är meriterande ifall man har tillräcklig kunskap i engelska eller
tyska för att göra sig förstådd.

Intresseanmälan med en beskrivning om vem man är och ens jaktmarker skickas till: mattias@adbklubben.se
senast den 31 december 2019.”
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Medlemmarnas åsikter behövs!
Om drygt två år träder nya jaktprovsregler i kraft. Men redan nu är det dags att tycka till om de nuvarande reglerna
och föreslå förbättringar. Här är allt du som medlem behöver
veta om regelrevideringen.
Vem bestämmer över jaktprovsreglerna?
Specialklubben är huvudman för jaktprovsreglerna för sin/sina raser. Klubben bestämmer själv över provformer, klasser, vilka hundar som har rätt att delta, vilka egenskaper som ska bedömas, prissättning med mera. För anlagsprov i vildsvinshägn, viltspårprov
och grythundsarbete är SKKs jakthundskommitté huvudman.
Varför måste jaktprovsreglerna revideras?
Regelrevideringen är en möjlighet för klubben att ändra i jaktprovsreglerna, till exempel om de inte fungerar eller kan genomföras som man tänkt sig. Det kan också hända att reglerna behöver
justeras för att proven bättre ska utvärdera vissa rasspecifika egenskaper, eller för att öka likvärdigheten i bedömningen. Ett annat
skäl kan vara att göra proven mer lika prov i andra länder, så att
avelsutbytet över gränserna underlättas. Men det är inget krav att
jaktprovsreglerna revideras inför varje ny regelperiod. Fungerar de
bra finns ingen anledning att ändra något.
Varför är reglerna låsta i fem år?
Under en regelperiod kan inga ändringar göras. Syftet med detta är
att skapa kontinuitet i verksamheten. Under de fem åren har man
dessutom gott om tid att utvärdera vad som fungerar bra och
mindre bra i regelverket för att vid behov kunna göra ändringar inför framtiden.
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Forts. regelrevidering

Vad är det för skillnad på regler och anvisningar?
Reglerna reglerar vad som gäller för provverksamheten och låsta i
fem år. Anvisningarna talar om hur reglerna ska tolkas. De kan vara
utförligare, innehålla exempel på situationer, bedömningar och
prissättning, beskriva typiska fall med mera. Anvisningarna är inte
låsta under regelperioden och kan därför ändras vid behov. Ändringarna behöver inte skickas in till SKK, utan klubben bestämmer
själv hur anvisningarna ska vara utformade.
Nuvarande regelverk om drevprov hittar du här
https://adbklubben.se/dokument/, klicka därefter på Drevprovsregler. Regelverket består av en allmän, klubbgemensam del, som tar
upp vaccinationer, doping, dräktiga tikars deltagande med mera,
och en särskild, klubbspecifik del som beskriver provformer, klasser, egenskaper, prissättning med mera för varje enskild provform.
Vi välkomnar att du som enskild medlem tycker till om jaktprovsreglerna. Skicka dina synpunkter till adressen
ordforande@adbklubben.se senast 2020-02-28. Märk mailet med
”Synpunkter jaktprovsregler”
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Uppmaning - Jaktminnen till tidningen
Det hade vart ett så trevligt inslag om vi kunnat fylla nästa
nummer av ADB bladet med minnen från höstens jakter.
Jaktminnen som du, som medlem i Svenska ADB klubben,
delat tillsammans med din/a Alpländare.
Så maila gärna, både en kortare text samt foto, som beskriver
ert gemensamma jaktminne från nuvarande jaktår. VIKTIGT
är att jag får reda på fotografens namn, då vi inte får publicera foton utan den uppgiften.
Berättelserna kommer att publiceras i turordning, vart eftersom de skickas in. Materialet mailas till
jessica.larsson@jagareforbundet.se. Märk gärna mailet med
”Jaktminne”.

Jag önskar dig en riktig trevlig jakthöst tillsammans med voven/vovarna och ser fram emot att läsa din jakthistoria.
/Jessica Larsson, redaktör ADB bladet
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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
♦ Avelsråd: Mattias Lindholm, 073-023 99 25
♦ Frågor om rasen: Bram Krijger, 070-744 33 78
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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:
jessica.larsson@jagareforbundet.se
Nästa nummer av tidningen planeras komma ut i mars 2020.
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Vi vill tacka våra sponsorer/samarbetspartners:
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