Motioner till Taxfullmäktige 2019
Följande motioner kommer att
behandlas på TF 2019:

1. Motion till Taxfullmäktige 2019 om
att införa enhetliga uttagningsregler
till SM i viltspår
Bakgrund till förslaget:
Svenska Taxklubbens lokalklubbar har olika uttagningsregler till viltspår-SM. En del
klubbar nöjer sig med ett enda klubbmästerskap där vinnaren blir klubbens SM-representant. Andra klubbar bygger sina uttagningsregler på två klubbmästerskap och
vissa klubbar kräver flera prov under en
längre tid för att kvalificera sig till SM:et.
Ju färre prov som föregår en SM-uttagning,
desto större risk att det är slumpen som avgör vem som blir klubbens SM-representant
i stället för den mest kvalificerade hunden.
Vi anser därför att Svenska Taxklubben behöver se över uttagningsreglerna och införa
enhetliga regler i likhet med dem som gäller för uttagning till drev-SM. Om Svenska
Taxklubben även begränsar antalet startande hundar precis som för SM i drev, blir
det också mindre betungande och billigare
för lokalklubbarna att arrangera ett SM. Ett
mindre startfält ökar dessutom konkurrensen om en åtråvärd SM-plats och sannolikt
kvaliteten på de startande hundarna. Ett
startfält med Sveriges bästa spårtaxar ger
också en högre status åt tävlingen.
Yrkande:
Vi föreslår att Svenska Taxklubben snarast ser över uttagningsreglerna till SM i
viltspår med uttagningsreglerna för drevSM som förebild när reglerna tas fram.
BARBRO ZETTERBERG
ROLF ZETTERBERG
2. Motion till Taxfullmäktige 2019 om
att registrera ryggröntgenresultat i
SKK:s databas
Bakgrund till förslaget:
En del svenskregistrerade taxar ryggröntgas i
Sverige eller i annat land. Vanligtvis läses röntgenplåtarna av hos Norska Kennelklubben och
deras officiella avläsare. Resultaten registreras
inte i Svenska Kennelklubbens databas.
För att taxuppfödare och hanhundsägare på
ett enkelt sätt ska ha tillgång till resultaten
när de planerar sitt avelsarbete, anser vi att
det är viktigt att de svenskägda taxarnas
röntgenresultat registreras i SKK:s databas.
Yrkande:
Vi föreslår att alla ryggröntgenresultat
för taxar som avlästs av någon av de
nordiska kennelklubbarnas officiella avläsare registreras centralt i Svenska Kennelklubbens databas, oavsett om röntgen
har gjorts i Sverige eller i något annat
nordiskt land.

ANNA KRONMAN, ÖNTK, BARBRO
ZETTERBERG, SKBTK,
DAG LIHUVUDH, JHTK,
EWA WIDÉN, GÄTK,
LOTTA SÖDERBERG, ÖSVTK,
MARI EDMAN, ÖSVTK

3. Motion till Taxfullmäktige 2019 om
att införa en rekommendation om
frivillig ryggröntgen i RAS
Bakgrund till motionen:
Disksjukdom är en mycket vanlig neurologisk sjukdom hos tax med en hög ärftlighet. Att just taxar drabbas oftare än andra
raser beror på den medfödda dvärgväxten
som gör dem mer utsatta att drabbas av tidiga sjukliga förändringar i diskarna mellan
ryggkotorna. Det som händer är att diskarna
gradvis förkalkas och får sämre elasticitet.
En oelastisk disk får en onormal form och
kan trycka på ryggmärgen eller – i värsta
fall – brista så att innehållet pressas ut i
ryggmärgskanalen, vilket kan göra hunden
förlamad.
För att förbättra taxens rygghälsa har våra
nordiska grannländer infört rekommendationer eller krav på ryggröntgen som innebär att inte avla på individer med fem eller
fler förkalkningar på grund av den höga
ärftligheten.
Samband mellan förkalkningar och
disksjukdom
Att det finns ett samband mellan antalet
förkalkningar och risken att senare i livet
utveckla en disksjukdom visade Anu Lappalainen m.fl. 20141 i en finsk studie av 193
taxar, baserad på följande utgångspunkter:
•
Hundarna var över tio år gamla när studien gjordes.
•
Hundarna var ryggröntgade.
•
Hundarnas disksjukdom var bekräftad
av veterinär.
Studien visade ett tydligt samband mellan
antalet förkalkningar och disksjukdom enligt följande resultat:
•
Av de 44 hundarna med noll förkalkningar visade 4 hundar tecken på disksjukdom, det vill säga 9 procent.
•
Av de 39 hundarna med fem eller fler
förkalkningar led 26 av disksjukdom,
det vill säga 67 procent. Dessutom
hade dessa 26 hundar oftare och svårare tecken på disksjukdom än de med
noll eller få förkalkningar.
Studien visade alltså att det var sällsynt
med disksjukdom hos hundar med noll förkalkningar men däremot vanligt hos hundar
med fem eller fler förkalkningar. Liknande
resultat har även danska forskare kommit
fram till (Jensen 20082, Mørk Andersen &
Marx 20143).
Ryggindex är ett bra avelsverktyg

År 2009 övergick det danska ryggröntgenprogrammet till indexberäkning4. I stället
för att utgå enbart från det antal förkalkningar (k-tal) som individerna har, väger
man även in nära släktingars röntgenresultat i riskberäkningen.
För att bedöma nyttan med ryggröntgenprogrammet utvärderades det av Olov Nørgaard m.fl.5 år 2012. Utvärderingen visade
att det är framgångsrikt. Det gäller särskilt
strävhårens rygghälsa som visade ”anmärkningsvärda framsteg” liksom långhårens,
medan det finns en stor förbättringspotential för korthårens rygghälsa. Ryggröntgenprogrammet säkrade att 80 procent av
samtliga kullar har ett teoretiskt ryggindex
vid födseln. Det visar att uppfödarna har en
verklig möjlighet att använda avelsverktyget ryggröntgen i sin uppfödning.
Inget fungerande DNA-test
För närvarande finns inget fungerande
DNA-test för att identifiera vilka taxar
som ligger i riskzonen för att utveckla en
disksjukdom. Den genetiska mutation som
forskare i Kalifornien6 fann och som ledde
till ett DNA-test, är tyvärr inte användbart i
aveln enligt två uppföljande provstudier: en
dansk7 och en engelsk8. Det betyder att vi
får förlita oss på den kunskap och forskning
som vi redan har tillgång till – bland annat
studierna ovan.
Fler ryggröntgade taxar behövs
Men forskningen behöver fortsätta. Det
innebär att många fler taxar måste ryggröntgas för att förse forskarna med ett större
forskningsmaterial. Och med fler ryggröntgade taxar kan vi på sikt även i Sverige ta
fram ryggindextal i likhet med den danska
taxklubben, vilket skulle vara en stor tillgång i avelsarbetet precis som Nørgaards
m.fl. utvärdering visar. Dessutom vill vi
valpköpare se fler valpar efter ryggröntgade
föräldrar för att minska risken att våra valpar ska drabbas av en disksjukdom: ett stort
lidande för framförallt den enskilda hunden
men även för oss ägare. Utöver detta tillkommer ofta stora kostnader för att behandla sjukdomen, om det går.
Yrkande:
För att på sikt få friskare taxryggar är
ryggröntgen för närvarande det bästa
avelsverktyget som vi har tillgång till.
Med hänvisning till redogörelsen ovan
föreslår vi därför att Svenska Taxklubben inför en rekommendation om frivillig ryggröntgen i RAS, Rasspecifik avelsstrategi för tax.
BARBRO ZETTERBERG, SKBTK,
MARI EDMAN, ÖSVTK

4. Motion avseende borttagande av
tabell för bedömning av drevmoment
10 i gällande drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4
Motivering:
Enligt gällande riktlinjer skall tabell användas för att utdela poäng i moment 10. Detta
moment blir i princip bara en summering av
tidigare moment och detta var inte avsikten
med detta moment från början.
Jaktlust, klokhet, energi, uthållighet och
tillgänglighet står det i gällande regler och
till detta skall även läggas kontroll av hundens fysik.
Yrkande:
ÖLTK yrkar att bilaga 4 tas bort i gällande riktlinjer
ÖREBRO LÄNS TAXKLUBB
KRISTOFFER NOHRBORG
ORDFÖRANDE ÖLTK
5. Motion avseende borttagande texten ”Har hunden drev tid som berättigar till två (2) första pris ska hunden
kopplas och provet avbrytas, såvida
samtliga moment är bedömda.” i paragraf 7 i gällande drevprovsregler
Motivering:
Vi anser att drevprovstiden alltid skall vara
minst tre timmar för att kunna bedöma taxens egenskaper m.a.p. uthållighet, kondition etc.
Vi måste också arbeta för att lyfta fram taxens förnämliga egenskaper som långsamt
drivande hund och dess förmåga att inte
stressa drevdjuren och inte börja införa begränsningar i gällande regler
Yrkande:
ÖLTK yrkar på att texten ” Har hunden
drevtid som berättigar till två (2) första
pris ska hunden kopplas och provet avbrytas, såvida samtliga moment är bedömda” i paragraf 7 tas bort
ÖREBRO LÄNS TAXKLUBB
KRISTOFFER NOHRBORG
ORDFÖRANDE ÖLTK
6. Motion avseende borttagande av
krav av att ha sett, ”anat, ”hört” drevdjuret för att kunna ge högre poäng
än 4:a av drevmoment 7 i gällande
drevprovsregler.
I gällande regler finns följande skrivelse:
För att tilldela 5-6 poäng ska drevdjuret ha
observerats av domargruppen.
Vi anser att under ett normalt prov och
dagens teknik kan man bedöma detta moment utan större problem. Det kan även bli
chansartat då en hund kan göra ett jättebra
arbete och man har otur att inte se drevdjuret. I avelsutvärderingen är detta moment
ett av de viktigaste och då är av stor betydelse att kunna ge rätt poäng
Yrkande:
ÖLTK yrkar att denna skrivelse tas bort i mo-

ment 7: För att tilldela 5-6 poäng ska drevdjuret ha observerats av domargruppen.
ÖREBRO LÄNS TAXKLUBB
KRISTOFFER NOHRBORG
ORDFÖRANDE ÖLTK

att 1x gdk grytanlagsprov kval.1 ingår
som championatsgrundande merit för
SE JgCH, tillsammans med 2x gdk grytjaktprov (se meriter ovan).
ANNE-LIE HELANDER, DTK
LOTTA MAGNUSSON, JHTK

7. Motion från Anne-Lie Helander och
Lotta Magnusson ang. grytchampionat för tax.
Vi motionerar om att för att erhålla SE
JgCH skall 1x gdk grytanlagsprov kval.1
även ingå som championatsgrundande merit. (Meriter för SE JgCH: 1x gdk grytanlagsprov kval.1 + 2x gdk grytjaktprov)
Motivering:
Eftersom det i dagsläget inte ingår något
pris på grytanlagsprov i meriterna för SE
JgCH så tappar vi deltagare på våra prov.
De utländska deltagarna uteblir då de inte
kan tillgodogöra sig grytanlagsmeriten och
klubbarna, och SvTK, tappar således både
starter och inkomster. Detta gynnar inte heller taxrasen då vi får färre som provar sina
hundar i gryt, och de redan få taxar som blir
SE JgCH blir än färre. Vi anser att gryt är en
av taxens ursprungs-användningsområden
och taxar med den egenskapen bör verkligen tas tillvara.
Vi hemställer därför att TF beslutar att
återinföra kravet på att 1x gdk grytanlagsprov kval.1 ingår som championatsgrundande merit för SE JgCH, tillsammans med 2x gdk grytjaktprov (se meriter ovan).
ANNE-LIE HELANDER, DTK
LOTTA MAGNUSSON, JHTK

9. Motion från UTK angående elektroniska protokoll vid prov i viltspår.
Upplands taxklubb anser att tiden är mogen för att införa elektroniska protokoll vid
viltspårprov.
Motivering:
Spar c:a 20,- till klubben vid varje prov,
minskar miljöpåverkan, enklare och snabbare kontakter mellan ansvarig och domare.
Yrkande:
Att TF uppdrar åt huvudstyrelsen att
undersöka och genomföra elektroniska
protokoll för viltspårprov.
UPPLANDS TAXKLUBBS STYRELSE
GÖRAN SJÖBLOM E.U

8. Motion från Anne-Lie Helander och
Lotta Magnusson ang. ändring i förtid gällande grytchampionat för tax.
Vi motionerar om att HS i förtid ansöker
om ändring, eller dispens, hos SKK gällande championatsreglerna för tax, att även
1x gdk grytanlagsprov kval.1 ska ingå som
championats-grundande merit för SE JgCH.
(Meriter för SE JgCH: 1x gdk grytanlagsprov kval.1 + 2x gdk grytjaktprov)
Motivering:
Eftersom det i dagsläget inte ingår något
pris på grytanlagsprov i meriterna för SE
JgCH så tappar vi deltagare på våra prov.
De utländska deltagarna uteblir då de inte
kan tillgodogöra sig grytanlagsmeriten och
klubbarna, och SvTK, tappar således både
starter och inkomster. Detta gynnar inte heller taxrasen då vi får färre som provar sina
hundar i gryt, och de redan få taxar som blir
SE JgCH blir än färre. Vi anser att gryt är en
av taxens ursprungs-användningsområden
och taxar med den egenskapen bör verkligen tas tillvara. Vi anser även att ändringen
bör göras omgående hos SKK.
Vi hemställer därför att TF beslutar att
HS ansöker i förtid om ändring, eller dispens, hos SKK att återinföra kravet på

10. Motion från UTK angående fast
datum för viltspår-SM
Upplands taxklubb anser att kommande SM
i viltspår skall ske på en fasställd dag i likhet med vad som sker vid SM i drev.
Motivering:
För samtliga inblandade, arrangör klubbar
och hundägare är det en klar fördel att kunna planera SM-et i god tid.
Yrkande:
Att TF fasställer att i SM i viltspår skall
ske första helgen i augusti.
UPPLANDS TAXKLUBBS STYRELSE
GÖRAN SJÖBLOM E.U
11. Motion från UTK angående upplägget av SM-spårtävlingen.
Upplands taxklubb anser upplägget av SM
i viltspår skall vara likvärdigt vid varje SM
för en så rättvis tävling som möjligt.
Motivering:
För att uppnå detta bör spåren gå fram i
likvärdig terräng, vara lika långa, domarna
gått spåren ett antal gånger för att kunna
dessa. Blodas vid samma tillfälle. Detta
gäller även reservspåren. Poängsättningen
relevant för hur hundarna arbetar på spåret
och domarnas möjlighet till en likvärdig bedömning.
Yrkande:
Att TF uppdrar åt huvudstyrelsen att utforma ett regelverk för spår-SM som har
SKK.s regler som stomme och en poängskala som arrangerande klubb skall följa.
UPPLANDS TAXKLUBBS STYRELSE
GÖRAN SJÖBLOM E.U
12. Motion till Taxfullmäktige 2019,
insamling av blod/vävnadsprov för
framtida DNA-test, särskilt med tanke
på diskbråck.

Utvecklingen av DNA-analys går snabbt
framåt. Stockholms universitet har intresserat sig för hundars DNA och bla gjort
analyser av inavelsgraden hos svenska raser. https://svenskjakt.se/start/nyhet/svenska-jakthundar-drabbade-av-i
Undertecknad pratade med professor Linda
Laikre som har lett studierna på hund och
frågade henne om det skulle vara intressant
att jämföra DNA från äldre taxar med friska
ryggar med unga taxar som fått dokumenterade diskbråck. Linda svarade att det hade
varit mycket intressant och att det var synd
att vi inte redan hade samlat in proverna eftersom det hade varit ett utmärkt jobb för
en doktorand. Linda mailade också ett svar
”Rent allmänt är det bra att samla in blodprover/vävnadsprover från sin hundras. Sådant material möjliggör forskning i närtid
och/eller i framtiden och kan användas för
att belysa olika frågeställningar där resultaten kan vara av intresse i avelsarbetet.”
Nu är det fullt möjligt att göra DNA-tester,
men vi har inga prover. Därför anser vi att
Svkt ska börja samla in prover snarast. Det
finns många frågeställningar vi vill ha svar
på , finns genetisk variation avseende diskbråck, finns det en markör för diskbråck och
kan vi utesluta de individer som bär på den
ur avel utan att avelsbasen blir för smal?
Yrkande:
Vi yrkar på att Svtk verkar för att insamling av blod/vävnadsprover snarast
påbörjas för att på sikt få bättre hälsa på
taxen.
ANNA LÖFGREN OCH
CARL SÖDERBERG

13. Motion avseende borttagande
texten ”Har hunden drev tid som
berättigar till två (2) förstapris ska
hunden kopplas och provet avbrytas,
såvida samtliga moment är bedömda.” i paragraf 7 i gällande drevprovsregler
Motivering:
Vi anser att drevprovstiden alltid skall vara
minst tre timmar för att kunna bedöma taxens egenskaper m.a.p. uthållighet, kondition etc.
Vi måste också arbeta för att lyfta fram taxens förnämliga egenskaper som långsamt
drivande hund och dess förmåga att inte
stressa drevdjuren och inte börja införa begränsningar i gällande regler
Yrkande:
SmTK yrkar på att texten ” Har hunden
drevtid som berättigar till två (2) förstapris ska hunden kopplas och provet
avbrytas, såvida samtliga moment är bedömda” i paragraf 7 tas bort
E.U ELISABETH KARLSSON,
SEKRETERARE SMTK

14. Motion avseende borttagande av
tabell för bedömning av drevmoment
10 i gällande drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4
Motivering:
Enligt gällande riktlinjer skall tabell användas för att utdela poäng i moment 10. Detta
moment blir i princip bara en summering av
tidigare moment och detta var inte avsikten
med detta moment från början.
Jaktlust, klokhet, energi, uthållighet och
tillgänglighet står det i gällande regler och
till detta skall även läggas kontroll av hundens fysik.
Yrkande:
SmTK yrkar att bilaga 4 tas bort i gällande riktlinjer
E.U ELISABETH KARLSSON,
SEKRETERARE SMTK
15. Motion avseende borttagande av
krav av att ha sett, ”anat, ”hört” drevdjuret för att kunna ge högre poäng
än 4:a av drevmoment 7 i gällande
drevprovsregler.
Motivering:
I gällande regler finns följande skrivelse:
För att tilldela 5-6 poäng ska drevdjuret ha
observerats av domargruppen.
Vi anser att under ett normalt prov och
dagens teknik kan man bedöma detta moment utan större problem. Det kan även bli
chansartat då en hund kan göra ett jättebra
arbete och man har otur att inte se drevdjuret. I avelsutvärderingen är detta moment
ett av de viktigaste och då är av stor betydelse att kunna ge rätt poäng
Yrkande:
SmTK yrkar att denna skrivelse tas bort
i moment 7: För att tilldela 5-6 poäng
ska drevdjuret ha observerats av domargruppen.
E.U ELISABETH KARLSSON,
SEKRETERARE SMTK
16. Ösvtk´s motion till TF 2019, tidigareläggning av start att släppa tax
till 21 aug!
I Sverige gäller att hundar ska vara kopplade om de inte är extremt lydiga och håller
sig inom någon meter från föraren mellan
16 mars och 20 augusti. Ett undantag från
lagen är vildsvin som får jagas med hund
från 1 augusti till 31 januari. Räv får jagas
med hund från 21 aug till 15 mars. Älghundar får man jaktträna från 21 augusti till 31
december eller senare tid då jakten ska vara
avslutad. Rådjur/hjort får jagas med hund
från 1 okt till 31 januari.
I Norge får man börja jaktträna på allt vilt
från 21 augusti.
I Finland får man träna drivande hundar
från 20 augusti till 28 februari och att för att
få använda drivande hundar på rådjur och
hjort får mankhöjden vara max 28 cm.

På Åland får man jaktträna från 1 september och efter rådjur och hjort endast med
tax, drever, beagle och basset under hela
jakttiden.
Det är inte rimligt att man får jaga med
vildsvinshundar utan rr diplom från 1 aug
och inte tax förrän 1 okt. Tax är med sitt
långsamma drevsätt inget hot eller stress
för viltet den jagar. För att gynna etisk jakt
och skapa större intresse för tax bör tiden
för att släppa tax förlängas.
Om tiden för när man får släppa tax efter rådjur/hjort börjar 21 augusti har man möjlighet att ha en vältränad hund 1 okt när jakten
börjar och man kan gå jaktprov innan jaktsäsongen börjar utan att konkurrera med
jakttillfällen, säljjakter och att viltet skräms
bort från marken. På många håll är det idag
svårt att få låna marker till jaktprov under
ordinarie jakttid jmf med Danmark som har
prov i februari och mars eftersom de annars
inte får tillgång till marker. Besvärande väderleksförhållanden regleras redan i drevprovsreglerna.
Yrkande:
Ösvtk yrkar på att Svtk verkar för att tiden för jakttränings- och jaktprovstiden
blir från 21 aug till 30 september för att
stärka taxens position som jakthund och
underlätta provverksamhet.
ÖSVTK

17. Ösvtk´s motion till TF 2019, utökning av tiden att släppa tax till hela
februari!
I Sverige gäller att hundar ska vara kopplade om de inte är extremt lydiga och håller
sig inom någon meter från föraren mellan
16 mars och 20 augusti. Ett undantag från
lagen är vildsvin som får jagas med hund
från 1 augusti till 31 januari. Räv får jagas
med hund från 21 aug till 15 mars. Älg får
man jaktträna med hund från 21 augusti till
31 dec eller senare tid då jakten ska vara
avslutad. Rådjur/hjort får jagas med hund
från 1 okt till 31 januari.
I Norge får man börja jaktträna på allt vilt
från 21 augusti.
I Finland får man träna drivande hundar
från 20 augusti till 28 februari och att för att
få använda drivande hundar på rådjur och
hjort får mankhöjden vara max 28 cm.
På Åland får man jaktträna från 1 september och efter rådjur och hjort endast med
tax, drever, beagle och basset under hela
jakttiden.
Tax är med sitt långsamma drevsätt inget
hot eller stress för viltet den jagar. För att
gynna etiska jakt och skapa större intresse
för tax bör tiden för att släppa tax förlängas.
Om tiden för när man får släppa tax efter
rådjur/hjort förlängs till 28 februari kan
man träna och gå jaktprov i februari utan
att konkurrera med jakttillfällen, säljjakter
och att viltet skräms bort från marken. På
många håll är det idag svårt att få låna mar-

ker till jaktprov under ordinarie jakttid jmf
med Danmark som har prov i februari och
mars eftersom de annars inte får tillgång till
marker. Besvärande väderleksförhållanden
regleras redan i drevprovsreglerna.
Yrkande:
Ösvtk yrkar på att Svtk verkar för att tiden för jakttränings- och jaktprovstiden
blir hela februari för att stärka taxens
position som jakthund och underlätta
provverksamhet.
ÖSVTK

18. Motion om att hålla TF vart tredje år
Motivet är att HS får en längre tid att i lugn
och ro arbeta och det skulle hålla ner kostnader för både SVTK och dess lokalklubbar. Det skulle innebära att delegater väljs
på 6 år, givetvis är ingen livegen och har
möjlighet att själv välja att stiga av tidigare.
Det kan i likhet med tidigare innebära fler
fyllnadsval, vilket borde vara ett litet problem.
Yrkande:
Bohuslän Dals Taxklubb yrkar Att Svenska Taxklubben håller Tax Fullmäktige
vart tredje år.
BOHUSLÄN-DALS TAXKLUBB
EWA BRATTSTIG E.U.
19. Motion om att lägga TF möten i
en radie inom ca 10 mil från Örebro.
Motivet är att det skulle bli både billigare
och lättare för övervägande delen lokalklubbar att närvara med fullt antal delegater. Om motionen antas får HS i uppdrag att
lösa eller hjälpa till med enkel samåkning
för de klubbar som får långa avstånd, tillexempel de norra klubbarna. Att hjälpa till
med buss från exempelvis flyg eller tåg.
Yrkande:
Bohuslän Dals Taxklubb yrkar Att Svenska Taxklubben håller Tax Fullmäktige i
en radie inom ca 10 mil från Örebro.
BOHUSLÄN-DALS TAXKLUBB
EWA BRATTSTIG E.U.
20. Motion till Taxfullmäktige 2019
att införa enhetliga uttagningsregler
till framtida Viltspår-SM
Mot bakgrund av årets viltspår-SM blir
jag lite fundersam om det verkligen var
Sveriges bästa viltspårtaxar som deltog i
mästerskapet? När jag sedan läser de uttagningsregler som gäller för att bli uttagen till
SM blir jag ännu mer fundersam. Svenska
Taxklubbens lokalklubbar har olika uttagningsregler till Viltspår-SM. Jag anser därför att Svenska Taxklubben behöver se över
uttagningsreglerna.
Yrkande:
Jag föreslår att Svenska Taxklubben tar
fram enhetliga regler för uttagning till
Viltspår-SM i likhet med de som gäller
för uttagning till Drev-SM.
GÖTE ROMAN

21. Ändring av utställnings- och
championatregler för taxar (grupp 4)
Bakgrund: Som det är idag är ett godkänt
anlagsprov viltspår biljetten in i bruks/jaktklass på våra utställningar. Då rasvarianterna kanintax och dvärgtax mestadels inte går
drev eller grytanlagsprov är viltspåret enda
möjligheten för dem att ”bygga” ett utställningschampionat. Tax är faktiskt den enda
hundras som idag godkänner viltspårprov
som merit för utställningschampionat, det
vill säga den enda hundras som kan få titeln
SEU(V)CH. Viltspårprovets ändamål är ju
att utvärdera hundars förmåga att spåra upp
skadat vilt samt stimulera intresset för att
vidareutbilda hunden för praktiskt eftersök. Vår avsikt med motionen är naturligtvis inte att nedvärdera viltspår som merit.
Viltspårandet är en viktig del i utbildningen
av en eftersökshund. Det är ju enligt lag ett
krav att ha en eftersökshund tillgänglig vid
alla former av jakt. Dock är viltspår inte en
rasspecifik egenskap för någon ras, inte heller för taxen.
Enligt våra intentioner med denna motion
erfordras att ett nytt championat, SE U(u)
CH, etableras där inga krav på bruksmeriter
erfordras men med högre krav på utställningsmeriter förslagsvis på tre certifikat i
Sverige av två olika domare, minst ett av
dessa ska vara utdelade efter det att hunden
blivit 24 månader. Den här typen av championat finns redan idag för alla typer av
Spaniel och Retriever.
Vi föreslår en ändring av meritkraven för
att starta i jakt- bruksklass på utställning så
att de omfattar endast merit från gryt- eller drevprov, då detta är egenskaper som
är specifika för just taxen som ras. För utställningschampionatet ska dock krävas en
bruksmerit av högre valör likt dagens regler
för tax (SE U(X)CH med krav på tre CK för
två olika domare.
Konsekvenser: Motionen innebär att taxarna även fortsättningsvis bedöms efter
gällande ras¬standard oavsett vilken klass
de deltar i. Förslaget innebär högre krav för
att få starta i jaktklass och bli utställningschampion via CK, likt dagens regler. Förslaget innebär högre krav för hundar som
saknar jaktmerit, då det krävs Cert för att
bli utställningschampion. Ett utställningschampionat ska vara en exteriör kvalitetsstämpel på hunden! Tanken är att förslaget
ska stimulera fler taxar, oavsett hårlag och
storlek att starta på prov som är specifika
för just taxen. Det i sin tur kan ge ett bredare underlag för avelsutvärdering. Vi tror
inte att det kommer att få några negativa
ekonomiska konsekvenser för lokalklubbarna eftersom antalet starter på utställning
totalt sett, både för taxar i jaktklass och taxar i övriga klasser, borde med detta förslag
öka. All tävlingsverksamhet i viltspår för
taxar fortsätter som tidigare. Möjligheten
att bli i viltspårchampion finns kvar för tax-

ar och alla andra hundraser. Vad beträffar
viltspåren är det endast kravet för deltagande i jaktklass på utställning som ändras.
Taxar ur alla hårlag och storleksvarianter
som uppfyller kraven på jaktmeriter, drev
och gryt, är välkomna i jaktklass. De som
saknar dessa meriter är välkomna i övriga
klasser.
Yrkande:
Vi yrkar på att Svenska Taxklubbens huvudstyrelse tillsätter en arbetsgrupp för
att utreda och klarlägga möjligheterna
till att genomföra en förändring av reglementet för utställning och championat
för grupp 4 Taxar.
MARIA NORDSTRÖM
INGVAR LARSSON

22. Motion till Taxfullmäktige
2019 om att ändra kraven för
Viltspårschampionat Det är hög tid
att börja fundera på kommande
Championatregler!
2022-01-01 är det nya regler som gäller.
För att höja Viltspårchampionatets status är
det min bestämda uppfattning att man vinner mycket på om man inför ett 1:a pris från
ordinarie viltspårprov i Championatet.
Jag föreslår att Taxfullmäktige beslutar att
Huvudstyrelsen ska arbeta för att ett 1:a
pris från ordinarie prov införs i Championatreglerna 2022-01-01.
GÖTE ROMAN
23. Medlemsinformation
Bakgrund: Informationsutbyte sker i allt
större utsträckning med hjälp av digitala
medier på grund av ökad snabbhet, minskad
arbetsinsats och lägre kostnad.
Yrkande:
Undertecknade yrkar att Svenska Taxklubbens huvudstyrelse får i uppdrag att
ta fram ett informationssystem, som möjliggör för Svenska Taxklubben och dess
lokalklubbar att informera sina medlemmar digitalt.
E.U ELISABETH KARLSSON,
SEKRETERARE SMTK
24. Anmälningsavgift, utställning
Bakgrund: Anmälningsavgiften till lokalklubbarnas utställningar täcker inte dess
kostnader.
Yrkande:
Anmälningsavgiften för lokalklubbarnas utställningar höjs med 80 kronor till 350 kronor för juniorklass, unghundsklass, öppen
klass, jaktklass och champion-klass samt till
250 kronor för valpklass och veteranklass.
E.U ELISABETH KARLSSON,
SEKRETERARE SMTK

25. Motion till Taxfullmäktige 2019
ang mästartitlar!
Vi tycker det är märkligt att svenska mä-

startitlar i drev och viltspår inte skrivs ut i
stamtavlorna och noteras i ”Hunddata”. I
Sverige skrivs bara vinnartitlar i utställning
ut tex SV-19. Norge och Finland skriver ut
mästartitlar i stamtavlorna tex NMDd15.
Yrkande:
Vi yrkar på att Svenska Taxklubben verkar för att SKK registrerar mästartitlar i
Stamtavlorna tex SVMD-19.
CARL SÖDERBERG OCH
TOMMY VESTERGREN

Noteringar:

