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MOTION!TILL!TF!2015!

ANMÄLNIGSBLANKETTENS!UTFORMING!

Anmälningsblanketten!för!Svenska!Taxklubbens!aktiviteter,!särskilt!då!för!utställningssidan.!
Den!raden!som!anmälaren!skall!kryssa!i!om!hunden!står!för!svenskt!Championat,!blir!man!
som!katalogskrivare!väldigt!fundersam!hur!de!kryssar!i!de!rutorna!ibland!för!där!kan!tolkas!
på!olika!vis!hur!anmälaren!menar,!oftast!får!man!ringa!och!fråga!personen!i!fråga.!

Förslag:!föreslår!att!TF!tar!bort!de!rutorna!för!ja!och!nej!och!endast!låter!raden:!Står!hunden!
för!svenskt!championat?!Stå!kvar!och!anmälaren!får!fylla!antingen!för!hand!eller!med!
datorns!hjälp!ja!om!hunden!står!för!CH.!

VÄSTSVENSKA!TAXKLUBBEN!

!

Lise=Lotte!Gustafsson!

sekr!

!

!



ANMÄLNIGSBLANKETTENS-UTFORMING-

Anmälningsblanketten.för.Svenska.Taxklubbens.aktiviteter,.särskilt.då.för.utställningssidan..
Den.raden.som.anmälaren.skall.kryssa.i.om.hunden.står.för.svenskt.Championat,.blir.man.
som.katalogskrivare.väldigt.fundersam.hur.de.kryssar.i.de.rutorna.ibland.för.där.kan.tolkas.
på.olika.vis.hur.anmälaren.menar,.oftast.får.man.ringa.och.fråga.personen.i.fråga..

Förslag:.föreslår.att.TF.tar.bort.de.rutorna.för.ja.och.nej.och.endast.låter.raden:.Står.hunden.
för.svenskt.championat?.Stå.kvar.och.anmälaren.får.fylla.antingen.för.hand.eller.med.
datorns.hjälp.ja.eller.nej.om.hunden.står.för.CH..

VÄSTSVENSKA-TAXKLUBBEN-

BOHUSLÄN)DALS,TAXKLUBB,

.



! ! ! ! ! Ekerö!2014!08!22!
!
!
Motion.! Uppdatering+av+anmälningsblankett.++
+
Vid!spår7!och!drevprovs!bedömning!skulle!det!underlätta!om!domaren!vid!ifyllande!
av!provprotokollet,!vanligtvis!hemma!på!ett!bord!hade!hela!chipnumret!!ifyllt!på!
anmälan.!Det!skulle!underlätta!att!slippa!skriva!alla!siffror!i!skogen.!Chipnumret!
kollas!givetvis!på!hunden!innan!start.!
!
Jag!önskar!att!SvTK!och!SKK!reviderar!anmälningsblanketterna!så!att!utrymme!för!
chipnummer!finnes.!
!!!
! ! ! ! ! Leif!O!Rohlin!
!
!
!
!
! ! ! ! ! Ekerö!2014!08!22!
!
!
Motion.! Chip6läsare.++
+
Ett!stort!orosmoment!är!avsaknaden!av!chipläsare.!Hundägarna!anser!ofta!att!det!är!
domarens!ansvar!att!tillhandahålla!en!sådan.!
Enligt!min!åsikt!är!det!orimligt!att!domaren!förutom!sin!fritid!även!skall!satsa!ett!
par!tusenlappar!på!en!läsare!för!att!få!glädjen!att!bedöma!hundar!på!jaktprov.!
!
Mitt!!förslag!är!att!SvTK!huvudstyrelse!anskaffar!ett!antal!chipläsare!som!placeras!
ut!på!lokalavd.!dessa!ägs!samt!på!sikt!betalas!åter!till!SvTK!av!lokalavdelningarna.!Den!
ekonomiskatransaktionen!avgörs!mellan!lokalavd.!och!SvTK.s!HS.!
Detta!kan!tex.!ske!genom!att!lokalavd.!tar!en!avgift!av!de!hundägare!som!inte!har!
egna!läsare!vid!provtillfället,!tex.!50:7!per!startande!hund.!Domaren!alt.!klubbkassören!
tar!in!avgiften!och!redovisar!till!SvTK.s!kassör!vid!årets!
slut.!Denna!redovisning!och!avgift!sker!tills!chipläsaren!är!till!fullo!betald.!
Därefter!äger!och!avgör!lokalklubben!handhavandet!av!chipläsare!och!avgifter.!!
!
!
!
! ! ! ! ! Leif!O!Rohlin!



MOTION&TILL&TF&2015&

UPPDATERING&AV&JYCKEDATA&

Jyckedata)är)fortfarande)ett)mycket)bra)program)för)lokalklubbarna)när)kataloger)för)både)
utställning,)viltspår)och)drevprov)skall)läggas)upp,)MEN)det)förutsätter)att)det)finns)färska)
uppgifter)på)hundarna.)Beslut)på)TF)var)att)Jyckedata)ska)uppdateras)fyra)gånger)per)år.)Det)
beslutet)är)inte)fullföljt!!!)SKK)registrerar)ju)alla)hundar)som)till)exempel)valparna)de)
kommer)in)i)deras)register)innan)8)veckor)då)skall)väl)det)i)rimlighetens)namn)kunna)komma)
till)jyckedata)direkt.)

Förslag:)att)Jyckedata)skall)uppdateras)med)aktuella)hunddata)varannan)månad.)

VÄSTSVENSKA&TAXKLUBBEN&

&

Lise@Lotte&Gustafsson&

sekreterare&



!

UPPDATERING+AV+JYCKEDATA+

Jyckedata!är!fortfarande!ett!mycket!bra!program!för!lokalklubbarna!när!kataloger!för!både!
utställning,!viltspår!och!drevprov!skall!läggas!upp,!MEN!det!förutsätter!att!det!finns!färska!
uppgifter!på!hundarna.!Det!uppdateras!nu!fyra!gånger!per!år!men!det!är!för!dåligt!för!det!
händer!så!mycket!under!den!tiden!mellan!uppdateringarna.!SKK!registrerar!ju!alla!hundar!
som!till!exempel!valparna!de!kommer!in!i!deras!register!innan!8!veckor!då!skall!väl!det!i!
rimlighetens!namn!kunna!komma!till!jyckedata!direkt.!

Förslag:!att!Jyckedata!skall!uppdateras!med!aktuella!hunddata!varannan!månad.!

VÄSTSVENSKA+TAXKLUBBEN+

BOHUSLÄN8DALS+TAXKLUBB!



 

Motion till Taxfullmäktige 2015. 
 
 
 
 
Föreslår en revidering av statuterna för – Utmärkelse & förtjänst-tecken. 

Som öppnar upp för lokalklubbarna att nominera person som inte är medlem 
i Svenska Taxklubben. 

Till att även gälla medlemmar i andra SKK anslutna klubbar, som varit till stor 
gagn för genomförandet av lokalklubbarnas olika verksamheter. 

 
 
 
Orsak till förslagen ändring. 

Dagens statuter tillåter att förtjänst-tecken endast utdelas till medlemmar i 
Svenska Taxklubben 

De flesta lokalklubbar har genom åren tagit hjälp från andra SKK anslutna 
klubbar i sina olika verksamheter. 

Oavsett om det gäller ringsekreterare, drevprovsdomare eller viltspårdomare 
från andra klubbar. Skulle en revidering av statuterna, som öppnar upp en 
möjlighet att nominera dessa personer. Ge lokalklubbarna en möjlighet att 
visa sin uppskattning för dessa personer. 

Minimikravet om minst 10 års medverkan i lokalklubbens verksamheter för 
att kunna nomineras, kan vara kvar. 

 

Smålands Taxklubb 

 



Motion angående TF:s lokalisering 
Flera tidigare års Taxfullmäktige var lokaliserade till Södertälje, som ligger bra till ur 
kommunikationssynpunkt från de flesta håll i Sverige. 
Men så beslutades att TF skulle flytta runt i Sverige, vilket inneburit att TF de senaste 
gångerna hållits i Karlstad, Sundsvall och Göteborg. Motivet till att förlägga TF till olika 
platser är säkert gott, att man ska besöka olika platser i vårt avlånga land eller att några 
delegater ska få kortare resväg. Men med tanke på minskande medlemsantal och krympande 
ekonomi kanske det inte är helt smart att SvTk ska lägga dyra pengar på inkvartering på 
tjusiga ställen som exempelvis Södra Stadsberget i Sundsvall med vidhängande kostbara 
resekostnader. 
Under de två dagar delegaterna bevistar TF lär de heller inte ha särskilt mycket tid över till att 
komma utanför konferenslokalerna, så därför spelar det egentligen mindre roll var i landet 
man befinner sig. Det viktiga är trots allt att det är lätt och minst kostnadskrävande att ta sig 
dit. 
Jag yrkar därför att 
– Taxfullmäktige förläggs till en och samma ort varje gång, som fungerar bäst ur 
kommunikationssynpunkt, förslagsvis Södertälje. 
Kerstin Norberg 



!

Motion!till!TF!2015.!

Tillägg!i!regelverken!viltspår!och!drev.!

!

Då!vi!i!VsvTK!under!våren!2014!fått!veta!från!SKK/jakthundskommiten!följande.!

”Finner!Jhk!att!det!är!olämpligt!att!provledare!startar!hund!eftersom!man!är!i!
tjänst!och!ansvarar!för!att!provet!genomförs!på!rätt!sätt”.!

När!man!läser!viltspårregler!står!inget!om!detta,!hur!skall!man!veta!detta?!

Läser!man!arbetsordningen!i!taxklubben!under!ordinarie!drevprov!står!detta.!

!Provledning,!fullmäktig!och!domare!får!starta!egen!hund!vid!drevprov.!!
Undantag!se!drevprovsreglerna!§!6,!Internationellt!prov.!

!

!

Efter!detta!tycker!jag!följande!skall!föras!in!i!regelhäften,!

!för!viltspår!och!drevprov.!

Att!provledning,!fullmäktige!!

!har!rätt!starta!eller!föra!hund!på!prov!de!är!ansvariga!för.!

Det!bör!vara!samma!regler!för!viltspår!och!drev!när!det!gäller!provledning!m.m!

Vem!vill!i!fortsättningen!vara!provledare!i!viltspår!

!om!man!inte!får!starta!egen!hund.!

!

Sätila!20140910!

!

SvenXErik!Ferm!



1. 

MOTION FRÅN UPPLANDS TAXKLUBB ANGÅENDE  HANTERING AV 
DREVPROVSPROTOKOLL. 

Att HS inför drevprovssäsongen 2015 tar fram ett elektroniskt protokoll för distribution 
mellan kommissarie och domare .Motivering : Tydligare skrift , snabbare hantering och 
billigare. 

 

2. 

MOTION FRÅN UPPLANDS TAXKLUBB ANGÅENDE ÖKL VILTSPÅR 

Att HS inför regelrevideringen av viltspår 2017-01-01 , arbetar för att införa ytterligare en 
återgångsvinkel i ÖKL. Motivering : Att öka svårighetsgraden. 

 

3. 

MOTION FRÅN UPPLANDS TAXKLUBB ANGÅENDE HÖJNING AV 
ANMÄLNINGSAVGIFTEN PÅ UTSTÄLLNING till 300 kr i juniorklass , unghundsklass, 
jaktklass , öppen klass och championklass. Motivering : Kostnadsökning har gjort att 
ekonomin urholkas.  



MOTION GÄLLANDE FRAMTIDA VILTSPÅR-SM 
 
Vi föreslår att framtida viltspår-SM för Tax skall arrangeras på liknande sätt som Drev-SM 
för Tax. Anledningen är allt färre registrerade taxar och att alla lokalklubbar ska ha möjlighet 
att kunna arrangera ett SM. Ett ytterligare argument är att alla lokalklubbar kommer att ha 
samma kvalregler. 
 
Regelförslag 
 
Tävlingen ska genomföras som ett officiellt prov. 
Antalet deltagare ska vara 10 st + förra årets vinnare. 
Varje lokalklubb anmäler en ordinarie hund enligt regler nedan. Det ska vara hundägaren 
själv som anmäler sitt intresse att deltaga i SM till sin respektive lokalklubb. Lokalklubben 
anmäler sedan den bästa hunden. 
 
Kvalregler 
 
Varje hund ska ha startat minst tre gånger varav minst en gång på ett ordinarie viltspårprov  
anordnat av Svenska Taxklubbens lokalklubbar. De rörliga starterna ska vara genomförda på 
den lokalklubb hundägare är medlem i. Kvaltiden ska vara 1 juli året innan aktuellt SM t.o.m.  
30 juni det år aktuellt SM arrangeras. Poäng enligt nedan delas med antal starter. 
Minst en av starterna ska vara genomförd det år SM arrangeras. 
 
Poäng 
 
1:a med HP  10 p. 
1:a    8 p. 
2:a    6 p. 
3:a    2 p. 
Vid lika poäng gäller i första hand antal 1:or i andra hand antal HP i tredje hand resultatet på  
senast gjorda start och i fjärde hand yngsta hund.  
 
HS väljer senast den 15 juli aktuellt år ut de tio ordinarie deltagarna, övriga hundar blir 
reserver i poängordning. 
 
Viltspår-SM ska alltid genomföras sista helgen i augusti 
 
 
Smålands Taxklubb 





Återinförande+av+poängsystemet+för+viltspår.+
!

Sedan!poängsystemet!togs!bort!från!viltspår!reglerna/protokoll.!Så!har!viltspårs!
domare!fått!betydligt!svårare!att!särskilja!de!hundar!med!1:a!pris!på!Ökl!och!
HP,!tex!vid!uttagningar.!

!

Förslag:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Att!TF!åter!inför!poängsystemet!igen!med!poäng!momenten.!

!

Hallands!Taxklubb!!



 
Motion till SvTKs Taxfullmäktige 2015 

 
 
 
Ordinarie spårprov 
 
 
SkåTK motionerar om att SvTK ska motionera till SKK 
att återinföra kravet att minst ett av 1:a prisen på 
viltspårprov ska vara tagna på ett ordinarie spårprov 
för att hunden ska få viltspårschampionat. 
 
 
 
Klippan 
2014-09-14 
 
 
 
För Skåne-Blekinge Taxklubb 
 
 
 
Eva Bermsjö 
Sekr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Motion till SvTKs Taxfullmäktige 2015 

 
 
 
 
Protokoll viltspårprov 
 
 
SkåTK motionerar att SvTK ska motionera till SKK att 
förbättra viltspårsprotokollen. 
 
Vi vill : 
 

1. Att poängsättningen återinförs så att man kan 
skilja ett ”svagt” 1:a pris från ett ”starkt” 1:a pris. 

2. Att kryssrutorna återinförs så att domaren klart 
kan redogöra för föraren hur hunden har arbetat i 
spåret och hur hunden har klarat svårigheterna. 
Väderförhållanden och temperaturangivelserna kan 
tas bort från protokollet. 

 
 
 
Klippan 2014-09-14 
 
 
 
För Skåne-Blekinge Taxklubb 
 
 
 
Eva Bermsjö 
Sekr.  
 
 
 
 
 

 
 



 
Motion till SvTKs Taxfullmäktige 2015 

 
 
 
Medlemshanteringen 
 
SkåTK vill att SvTK ska verka för ett tydligare 
medlemskort för medlemskap i Svenska Taxklubben. 
 
Nuvarande medlemskort är alltför likt medlemskorten 
från SKK, specialklubbar och andra rasklubbar. 
Flera medlemmar har missat att inbetalningskortet med  
medlemskortet gäller medlemskap i den lokala 
taxklubben, då brevet och fakturan har kommit i kuvert 
med SKK:s emblem på. 
Vi önskar att SvTK ska verka för att SKK har olika färg 
på medlemskort från SKK, från specialklubbar och för 
rasklubbar. 
 
Klippan 2014-09-14 
 
 
För Skåne-Blekinge Taxklubb 
 
 
 
Eva Bermsjö 
Sekr. 



Jaktmeriter för att deltaga i Jakt/bruksklass på utställning. 

 

Vi föreslår en skärpning av kraven för att deltaga i jakt/bruksklass på utställning. Vi föreslår för 
deltagande i jakt/bruksklass för samtliga varianter av tax, skall endast de championatgrundande 
meriterna godkännas som startberättigande merit i denna klass. 

 

 

 

Motivering: 

Idag är det allt för lätt att meritera sin tax för att kunna deltaga i jaktklass/bruksklass.  

Denna ändring gör att antalet starter ökar. Vilket även gör att när sista CK delas ut och rätt ålder för 
hunden finns blir hunden utställningschampion i ringen. 

 

Smålands Taxklubb 



Motion&

&

Rätt&att&starta&på&drevprov.&

Bakgrund.*
Vi*behöver*få*så*många*hundar*som*möjligt*till*start*på*jaktprov*både*med*tanke*på*avelsutvärdering*
och*med*förhoppningen*att*få*dessa*meriterade*hundar*att*verka*i*aveln.*
Det*är*därför*beklagligt*om*en*hund*förhindras*från*att*skaffa*sina*meriter*under*jaktsäsongen*för*att*
den*inte*blivit*utställd*och*under*perioden*oktober*till*januari*är*det*knappt*om*utställningar.*

Förslag**
Att*i*§4.*Rätt*att*deltaga*i*Drevprovsreglerna,*punkten*Tax$får$starta$på$drevprov$utan$att$vara$
utställd$…$osv$ändras$till$5$
Tax*får*starta*på*drevprov*utan*att*vara*utställd*tills*dess*att*den*uppfyller*kraven*för*jaktchampionat*
drev,*dvs*tre*stycken*1:a*pris.*Därefter*krävs*minst*sufficient*på*officiell*utställning*för*fortsatta*
starter*på*drevprov.*

*

Östergötlands*Taxklubb*och*Liselott*Ringman$

*

*





Motion&

&

Drevtider&för&prisvalör&2&djurslag&

Bakgrund.*

I*drevprovsreglerna*i*§*12.*Priser*och*prispoäng*under*drevtider*för*prisvalör*anges*för*1:a*pris*60*

minuter*alt.*2*x*45*minuter*på*räv,*rådjur*eller*hjort.*

I*områden*med*förekomst*av*hjort*kan*det*efter*ett*rådjursdrev*på*45*minuter*vara*mycket*svårt*att*

hitta*ett*nytt*rådjur.*Om*hunden*då*tar*upp*och*driver*tex*hjort*i*45*minuter*resulterar*detta**då*i*ett*

2:e*pris.*Är*detta*då*en*sämre*hund*än*en*hund*som*drivit*2*x*45*minuter*rådjur?*Nej*det*är*det*ju*

inte.*

Förslag**

Att*alla*djur*som*har*samma*drevtid*för*pris*dvs*rådjur,*hjort*och*räv*skall*få*räknas*samman*oavsett*

kombination*tex*rå+hj,*rå+r*äv,*hj+räv*för*att*uppnå*ett*1:a*pris*

*

Östergötlands*Taxklubb*och*Liselott*Ringman!

*

*



Motion&angående&kallelse&till&drevprovskonferens&

Bakgrund:*I*varje*lokalklubb*finns*det*personer/domare*alternativt*kommittéer*som*ansvarar*för*
jaktproven*i*respektive*klubb.*Det*är*av*vikt*att*dessa*personer*ges*tillfälle*att*närvara*då*
jaktprovsfrågor*skall*avhandlas.*Det*har*tidigare*förekommit*att*man*har*tagit*upp*och*tagit*beslut*i*
drevprovsfrågor*på*avelskonferenser.*Då*en*avelskonferens*skall*genomföras*skall*inte*
jaktprovsregler*eller*frågor*som*rör*drevproven*avhandlas*på*konferensen*utan*att*det*samtidigt*klart*
framgår*att*det*också*är*en*drevprovskonferens,*och*att*det*kallas*till*denna.*

*

Förslag,*att*det*kallas*till*drevprovskonferens*om*jaktprovsfrågor*skall*avhandlas*och*beslutas*i*
samband*med*till*exempel*en*avelskonferens.***

*

Conny*Andersson*Kettystams*Kennel*



Motion till TF 2015  
 

I de nuvarande drevprovsreglerna finns otydligheter när det gäller användandet av Garmin eller 

liknande GPS utrustning med hundens identitet under pågående drevprov. Detta ger upphov till olika 

tolkningar. 

 

Förslag 

Att vid kommande regelrevidering 2017 klargörs i klartext vad som kommer att gälla vid användandet 

av sådan utrustning. 

Vårt förslag är att det inte är tillåtet för domaren att få hundens-ID inlagt i egen utrustning. 

 

Smålands Taxklubb. 



Anlagsprov på Vildsvin 

 

Vi vill införa ett anlagsprov för tax på Vildsvin, provet görs 

under ett vanligt drevprov, där vildsvin blir ett tillåtet djurslag att  

driva. Drev tid minst 15 minuter drev tid där djuret/djuren sågs eller 

avspårades. Resulterar i Godkänt anlagsprov. Detta blir även 

meriterande för championetet (D.v.s. Svensk Utställningschampion) 

 

Motivering: 

Idag finns det många drevtaxar som även driver Vildsvin vill  

vi premiera dessa. Vi behöver se nya vägar att hitta till nya valpköpare  

där fler o fler söker andra raser för att hitta sin jaktkamrat. Detta tror vi 

 gör att fler att få upp ögonen för taxen. 

 

 

 

Anders Fyhr 



MOTION FÖR ATT FÅ GODKÄNT PÅ 
DREVPROV, för Provdjur VILDSVIN 

 
Tycker man kan godkänna provdjur: Vildsvin på drevprov.  

Ska vara ett anlagsprov/anlagstest, fast hunden är anmäld till ”vanligt” drevprov.  

Det ska inte leda till Svenskt Jaktchampionat dvs. tre stycken 1:or på Vildsvin för att bli 
Svenskt Jaktchampionat (drev).  

Ska vara Godkänd eller Icke godkänd.  

I andra länder så jagar man aktivt med taxen på vildsvin.  

I södra Sverige så finns det en hel del vildsvin och lär öka. Vilket jag tror vi skulle få fler 
starter på jaktprov. Några drar sig säkert för att deras hund kör felaktigt provdjur.  

 

FÖSLAG FÖR ATT BLI GODKÄND 

Hunden ska driva i ca 7 minuter och ha ett normalt hörbart skall för tax.  

 

Motivering:  

Ska man låta taxar som jaga dessa djur inte kunna få gå i jakt/bruksklass på utställning?  

Att jaga rådjur, hare, räv, grävling är det naturliga för en tax.  

Men de taxar som jagar vildsvin ska de få stämpeln ”Icke jagande tax”? 

Vildsvin är ett smart djur och kräver en smart hund. Taxar är smarta hundar. 

Det finns även i Sverige taxar som jagar vildsvin, fast kanske inte alla ägare/jägare vill. Men 
de har den skärpan o intresset för dessa djur. Pratas bara om att de inte jagar, för att de råkar 
ha förkärlek till vildsvin.  

Så ska vi inte kalla de för jagande tax, bara för de kör vildsvin? 

En tax som kör vildsvin visar skärpa o jaktlust.  

Däremot tycker jag inte ska leda i nuläget till Svenskt Jaktchampionat, utan man startar som 
vanligt på ett jaktprov för tax och skulle taxen köra vildsvin så ska den få kunna kalla sig för 
jakthund och även starta på utställningar i bruks/jaktklass. 

Ska vara tillåtet att ha skyddsväst på jaktprov, finns en skyddsväst mot vildsvin som är 
godkänd av Agria, Protector Pro.  

 

Margareta Johansson 



Motion&om&avelspoäng&för&godkänt&anlagsprov&i&gryt&

&

Bakgrund!
Innan!grytanlagspoven!ändrades!under!den!senaste!regelrevideringen!för!

grytprov!skiljde!det!en!del!mellan!grytanlagsprov!och!karaktärsprov.!

Dagens!grytanlagsprov!liknar!mycket!de!tidigare!karaktärsproven!och!bör!

inte!ge!samma!poäng!som!ett!jaktprov.!På!ett!jaktprov!måste!en!tax!jobba!

oavbrutet!med!en!grävling!och!hålla!den!på!plats!(utan!galler)!i!minst!en!

timme!jämfört!med!ca!8!min!på!ett!anlagsprov!med!grävling!bakom!galler.!!!

Samma!avelspoäng!för!anlagsprov!och!jaktprov!var!motiverat!på!den!tiden!

det!var!öppet!mellan!grävling!och!hund!i!konstgryten.!Den!tiden!är!sedan!

länge!förbi!och!nu!är!det!dags!att!anpassa!avelspoängen!efter!gällande!

regler!och!förutsättningar.!

&
Förslag&till&förändring!
Nytt!förslag!till!avelspoäng!för!tax!på!grytprov!är:!

!

GK!Grytanlagsprov—5p!(ny!poäng!istället!för!8p)!

GK!Grytjaktprov—8p!

Detta!bör!ge!uppfödare!en!stimulans!att!uppmuntra!valpköpare!att!till!att!

starta!på!grytjaktprov!och!därmed!en!utökad!utvärdering!av!avelsdjur!

ämnade!för!grytjakt.!För!vidare!avel!behöver!vi!avelsdjur!provade!i!vekliga!

förhållanden.!

!

2014O09O15!

Andreas!Johansson!–!Västmanlans!läns!Taxklubb!och!Kennel!Smen’s!

Sven!Ringström!–!Bohuslänsdals!Taxklubb!

Johan!Axelsson!–!Östergötlands!Taxklubb,!Svenska!Taxklubben!

!

!

!

!



Motion&

Ändring'av'kravet'på'ögonlysning'för'annonsering'av'valpannonser'på'SVTK:s'hemsida'

Enligt&nuvarande&regler&så&krävs&det&att&hundar&efter&vilka&man&vill&annonsera&valpar&på&Svenska&
Taxklubbens&hemsida&är&ögonlyst&vid&3,&6&och&9&år.&Detta&trots&att&kravet&på&ögonlysning&för&
registrering&av&valpar&har&avskaffats&och&att&ovanstående&endast&är&en&rekommendation&i&RAS.&

Det&sänder&idag&felaktiga&signaler&när&många&taxkullar&aldrig&blir&annonserade&på&Svenska&
taxklubbens&hemsida,&men&de&blir&det&på&SKK:s&hemsida&och&i&jakttidningarna&och&på&deras&hemsidor&
just&av&detta&skäl.&Vi&bör&på&alla&sätt&visa&upp&det&utbud&som&finns&av&bra&taxvalpar&på&vår&egen&
hemsida.&

Förslaget&är&att&kravet&på&ögonlysning&skall&tas&bort&för&att&få&sätta&in&en&valpannons&på&SVTK:s&
hemsida.&

&

Östergötlands&Taxklubb&



Motion&

Ändring'av'kravet'på'ögonlysning'för'annonsering'av'valpannonser'på'SVTK:s'hemsida'

Enligt&nuvarande&regler&så&krävs&det&att&hundar&efter&vilka&man&vill&annonsera&valpar&på&Svenska&

Taxklubbens&hemsida&är&ögonlyst&vid&3,&6&och&9&år.&Detta&trots&att&kravet&på&ögonlysning&för&

registrering&av&valpar&har&avskaffats&och&att&ovanstående&endast&är&en&rekommendation&i&RAS.&

Det&sänder&idag&felaktiga&signaler&när&många&taxkullar&aldrig&blir&annonserade&på&Svenska&

taxklubbens&hemsida,&men&de&blir&det&på&SKK:s&hemsida&och&i&jakttidningarna&och&på&deras&hemsidor&

just&av&detta&skäl.&Vi&bör&på&alla&sätt&visa&upp&det&utbud&som&finns&av&bra&taxvalpar&på&vår&egen&

hemsida.&

Förslaget&är&att&kravet&på&ögonlysning&skall&tas&bort&för&att&få&sätta&in&en&valpannons&på&SVTK:s&

hemsida.&

&

Hans&och&Katarina&Karlsson&M&Laggarängens&Kennel&

Conny&Andersson&M&Kettystams&Kennel&

Ulf&Wall&M&Stubbkärrs&Kennel&

Lennart&Strandell&M&Måsebo&Kennel&

Åke&Svensson&–&Rågläntans&Kennel&

Liselott&Ringman&M&Härsmes&Kennel&

&



Motion&

Ändring'i'RAS'gällande'rekommendationen'om'ögonlysning'

Enligt&nuvarande&regler&så&krävs&det&att&hundar&efter&vilka&man&vill&annonsera&valpar&på&Svenska&
Taxklubbens&hemsida&är&ögonlyst&vid&3,&6&och&9&år.&Detta&trots&att&kravet&på&ögonlysning&för&
registrering&av&valpar&har&avskaffats&och&att&ovanstående&endast&är&en&rekommendation&i&RAS.&

Det&kan&absolut&finnas&en&poäng&i&att&fortsätta&att&ögonlysa&taxar&för&att&ha&en&fingervisning&om&att&
PRA&fortsätter&att&vara&det&promilleproblem&som&det&faktiskt&är,&men&valet&av&ålder&och&frekvens&skall&
ändras.&

Hittills&är&det&väldigt&få,&om&ens&någon,&tax&som&har&fällts&i&samband&med&ögonlysning&inför&parning&
och&definitivt&inte&så&tidigt&som&vid&3&års&ålder.&De&hundar&som&har&fällts&för&PRA&har&ju&ofta&blivit&
ögonlysta&pga&att&de&uppvisat&kliniska&symptom,&inte&för&att&de&skall&gå&i&avel.&
Det&är&alltså&bättre&att&sätta&en&högre&ålder&och&ett&tillfälle&så&kommer&acceptansen&för&åtgärden&bli&
bättre.&Om&åldern&höjs&kommer&även&sannolikheten&för&att&fånga&någon&eventuell&PRAKhund&att&öka&
eftersom&de&hundar&som&ögonlyses&redan&vid&3&år&och&inte&sedan&får&någon&kull&efter&att&ha&fyllt&6&års,&
därmed&inte&ögonlyses&igen.&

Det&har&också&anförts&att&genom&rekommendationen&på&3,&6&och&9&år&så&kommer&man&åt&en&del&andra&
ögonsjukdomar&och&då&framför&allt&bland&dvärgar&och&långhår.&Detta&tycker&vi&inte&är&skäl&nog&för&att&
ha&samma&regler&för&samtliga&hårlagsK&och&storleksvarianter&utan&där&bör&i&stället&utfärdas&
rekommendationer&i&RAS&som&är&specifikt&riktade&mot&de&sjukdomarna.&

Förslaget&är&att&ge&SvTKs&HS&i&uppdrag&att&inhämta&nya&rekommendationer&av&den&grupp&av&
ögonlysande&veterinärer&som&är&knutna&till&SKK.&I&vilken&ålder&anser&gruppen&att&det&är&det&lämpligt&
att&ögonlysa&en&tax,&om&man&skall&göra&det&vid&ett&tillfälle,&för&att&minska&risken&för&spridning&av&PRA.&
RAS&skall&därefter&revideras&utifrån&vad&ögonlysningsgruppen&rekommenderar.&

Östergötlands&Taxklubb&och&Liselott&Ringman&


