
Efter samråd med SKKs föreningskommitté har HS beslutat överlåta åt TF 

2017 att besluta om dessa ska tas upp för behandling eller ej. HS kvarstår 

dock i sin bedömning att dessa inte är giltiga, enligt § 7, mom 6 i SvTKs 

stadgar.  En strider också mot svensk lag, yttrandefrihetsförordningen. 

 
 

 Motion om förbud mot anonyma insändare i Taxen 

Vi har under en tid haft flera anonyma insändare i tidningen Taxen som har bidragit till 

att öka polariseringen och osämjan mellan olika falanger inom klubben och rasen. 

Jag tror att konfliktnivåerna som under en tid har höjts åtminstone kan dämpas om alla 

signerar med namn och står för sitt ord när dom skriver insändare i tidningen. Vi behöver 

på flera sätt få ihop medlemmarna och jobba för målet som måste vara en bättre 

taxavel. En början är att alla medlemmar som är engagerade berättar vem dom är och 

står upp för sina åsikter.  Jag yrkar på att SvTK ändrar i lagar och rutiner så att anonyma 

insändare i framtiden förbjuds. 

Hubert Niklas Karlsson, Strömstad 

 

 

 Motion till TF 2017, Inför en rekommendation i RAS om att ryggröntga svenska taxar 

innan de används i avel. 

”Skulle det visa sig att modellen är effektiv är det dags att införa den i Sverige”, skrev 

SvTK/HS i Taxen nr 2/2013 om ryggröntgenprogrammen som används i våra nordiska 

grannländer.  Nu finns det vetenskapliga uppföljningsstudier som visar att ryggröntgen är 

en effektiv metod att använda för att minska antalet förkalkade ryggdiskar hos taxar. 

Studierna visar att risken att få många förkalkade diskar ökar hos avkomman ifall 

föräldradjuren har många förkalkade diskar och att det finns en stark koppling mellan 

antalet förkalkade diskar hos en tax och dess risk att drabbas av diskbråck. Därför 

rekommenderar forskarna att röntgen ska användas systematiskt tillsammans med index 

i avelsarbetet (se bilagorna, 2106kB+320kB+951kB)  (finns även fotnot på ½ sida bifogat). 

De nya studierna visar alltså att det som står i nuvarande RAS, dvs ” en hund med KO 

behöver inte vara ett bättre avelsdjur än en med K5”, är helt fel. Det kan inte finnas 

något som väger tyngre, vad gäller taxryggar och enligt de rön som är kända idag, än de 

tilltänkta avelsdjurens K-tal. För rasens stora hälsoproblem är de för tidigt degenererade 

diskarna*.  

I RAS står det också att diskbråck är taxens största hälsoproblem och att det är vad SvTK 

framför allt behöver fortsätta arbeta med.  Och ändå sker ingenting. Det har inte 

presenterats några belägg för att strategin i RAS fungerar. Däremot kan alla medlemmar 

se på hemsidan att till exempel rapporteringen av diskbråcksdrabbade individer inte 

fungerar. Vi vill därför att SvTK, nu när det är dags att återigen revidera den rasspecifika 

avelsstrategin, ska tänka om och börja samarbeta med våra nordiska grannländers 

taxklubbar i denna fråga. 

I RAS vill vi att det införs en rekommendation om att ryggröntga tilltänkta avelsdjur och 

att endast använda taxar med få förkalkningar i avelsarbetet. Samt att klubben ska verka 



för att utbilda uppfödarna genom att i Taxen och på hemsidan rapportera om den 

forskning och de arbeten som bedrivs vad gäller ryggröntgen. 

Vi vill också att SvTK ska knyta en svensk röntgenbildsavläsare till detta frivilliga 

röntgenprogram och att klubben ska verka för att resultaten registreras av SKK, så att det 

när fler svenska taxar är röntgade går att få fram indextal för de individer som 

uppfödarna planerar att använda i aveln. 

Mari Edman, ÖsvTK;  Lotta Söderberg,ÖsvTK;  Anna Kronman, ÖNTK;  Annika&Hans 

Lindberg, ÖNTK;  Dag Lihuvudh, JhTK;  Yvonne Sandberg-Åberg, SBTK;  Liselott Lidén, 

GäTK;  Barbro&Rolf Zetterberg, SkbTK; Erika Ericsson, SBTK; Tommy Wågemo, ÖlTK;  

Kerstin Lindqvist, SöTK; Sonja Paulsson, SBTK; Ewa Widén, GäTK; Eva Brenkle-

Hangren,SöTK. 

 

 

 Motion angående viltspår-SM 

För att höja statusen på, och för att utnyttja viltspår-SM´s potential att fungera som 

domarkonferens så föreslår jag nedanstående förändringar. 

- Inför tvådomarsystem på viltspår-SM: 

Tvådomarsystem tillämpas idag på drev-SM för att säkerställa kvalitén på 

bedömningarna – det borde även tillämpas på viltspår-SM. Nuförtiden är det ju 

”bara” 21 ekipage. Rimligtvis skulle 22 domare kunna para ihop sig, och döma två 

ekipage under dagen. 

- Använd viltspår-SM som en årlig domarkonferens för viltspårdomare: 

Uppmuntra lokalklubbarna till att skicka med en viltspårdomare, med sitt SM-

ekipage. På så vis så får domare från hela landet döma ekipage ihop med någon 

annan domare, vilket borde ge ökad kunskap och förståelse för bedömningen. Teori 

och diskussion borde kunna föreligga innan spåren läggs, alternativt på kvällen innan 

provet, samt till viss del på kollegiet. Domare från hela landet gör också så att 

kunskaperna sprids ut i lokalklubbarna. 

Kostnaden för att skicka en vilspårdomare med sitt SM-ekipage kan bäras av 

lokalklubbarna. Kostnaden består rimligtvis i form av kost och logi, eftersom resan 

borde kunna samordnas med klubbens ekipage. Viltspårdomarna står för en 

inkomstkälla till lokalklubbarna, så att få bli skickad på viltspår-SM borde vara en ära 

och ett ”tack för hjälpen” till viltspårdomarna. 

Jag yrkar på att SvTK ska anta förslaget enligt ovan, för att höja statusen och för att använda 

viltspår-SM som en årlig domarkonferens. 

Ida Sörensen, Linköping 

 

 

 Motion ang. sista anmälningsdag till utställningar, prov och tävlingar 

Idag sker kommunikation på de mest skiftande sätt. Vi använder e-post, messenger, 

whatsapp, SMS, MMS för att nämna några vanliga elektroniska kommunikationsmedel. 

Dessutom används naturligtvis vanlig post. 

Det vanligaste sättet att skicka sin anmälan idag är e-post. Endast ett fåtal skickar som 

vanligt frankerat brev. I Utställnings- och Championatreglerna, som i de allmänna delarna är 



gemensamma för alla prov och tävlingar, står att läsa under avsnittet 19, 6:e stycket: 

”anmälan ska ske på fastställd blankett, vilken ska vara avsändardaterad senast den dag 

anmälningstiden utgår, då även föreskriven anmälningsavgift ska vara inbetald.”  Det är för 

övrigt, såvitt jag kunnat hitta, den enda vägledningen hur begreppet ” sista anmälningsdag” 

ska tolkas. Detta innebär idag två problem: Det första är att vi ofta tvingas ha två olika sista 

datum för anmälan; en som är anpassad för frankerade brev och en som är anpassad för de 

mer direkta, elektroniska, kommunikationsmedlen. Det andra problemet är att väldigt få 

brev idag har ett ”poststämpelns datum”. Vi måste därför, mellan tummen och pekfingret, 

uppskatta hur lång tid en postbefordran kan tänkas ta med vad det innebär för svårighet för 

oss som arrangör att hävda att anmälan inkommit för sent. 

Jag vågar påstå att det till SKKs internationella utställningar – där möjligheten att anmäla 

online stänger sista anmälningsdagen – inte kommer accepteras en utprintad, handskriven 

anmälningsblankett som kommer till Tävlingsavdelningen tre dagar senare. 

Med bakrund av ovanstående yrkar jag att TF beslutar: 

Att uppdra åt huvudstyrelsen att uppvakta SKK för ändring i reglerna till en lydelse som 

bestämmer att anmälan ska vara arrangören tillhanda senast sista anmälningsdagen. 

samt 

Att undersöka möjligheterna för SvTK att redan nu införa denna regel vid utställningar, prov 

och tävlingar som arrangeras av lokalklubbar inom SvTK och att förtydliga detta i 

Arbetsordningen. 

Tommy Vestergren/ÖsvTK 

 

 

 Motion till TF, Inför ett elitprov för drivande tax. 

Dagens drevprov för tax ger inte rättvisa åt de duktiga drivande hundarna. Kraven är helt 

enkelt för små. En duktig drivande tax ska kunna hålla drevdjuret igång betydligt längre än 

de 60 minuter som är dagens krav för ett första pris. Genom att Taxklubben inför ett elitprov 

finns möjlighet att ge hundar som redan klarat nuvarande prov med drevchampionat 

möjlighet att visa sina färdigheter i främst drevsäkerhet, tapptarbete och jaktlust. Ett prov 

som går över två på varandra följande dagar för att ge hundarna möjlighet att visa kondition 

och styrka. Ett elitprov skulle med säkerhet ge taxen en bättre status som duktig drivande 

hund. Då taxens långsamma drevsätt inte nämnvärt påverkar drevdjuret finns ingen risk att 

drev som betydligt överstiger timmen kan betraktas som oetiska. Redan idag tillåts större 

drivande hundar driva rådjur i 90 minuter, trots att de har ett betydligt snabbare drevsätt. 

Ofta uppemot dubbla den drevhastighet som taxen har.  

Förslag till de krav som ska ställas på hunden vid ett elitprov, se bilaga  (ca 80kB) 

Vi yrkar därför på att Taxfullmäktige ger HS i uppdrag att skyndsamt hos SKK begära dispens 

för att testa ett elitprov för drivande tax från hösten 2017 och under den tidsperiod som 

våra ordinarie drevprovsregler gäller. Under provperioden ska elitprovet utvärderas och 

därefter ska regler för ett elitprov, som går över två dagar, kunna skrivas in i våra 

drevprovsregler. 

Vi yrkar på att Taxfullmäktige uppdrar till HS och jaktprovskommittén att skyndsamt ta fram 

regelverk för elitprovet i enlighet med de i bilagan föreslagna så att prov kan börja 

genomföras redan hösten 2017.                                               Ulf Granström och Ingvar Sahlberg 



 Motion om ändring av Utställnings- och championatregler för Grupp 4, Taxar 

Som erkännande av taxen som jakthund anser vi att kravet för tax att deltaga i jaktklass på 

utställning ska vara de samma som kraven för övriga drivande jakthundsraser, det vill säga 

krav på rasspecifik jaktmerit; gryt eller drev, i enlighet med punkt 31. Bruks- respektive 

jaktklass 15-månader (bkl/jkl) under rubrik Klassindelning och bedömningsordning i 

Utställnings- och championatsregler. 

- Vi föreslår en ändring av meritkraven för att starta i jaktklass så att de omfattar merit 

från gryt- och/eller drevprov. Ej Viltspårprov. 

Dessa meritkrav ska även gälla, likt dagens regler, för utställningschampionat med 

arbetsmerit för tax (SE U(x)CH med tre CK). Se mer i bilaga 1  (289kB) 

- För att tillgodose de hundar som saknar rasspecifik jaktmerit möjligheten att bli       

SE UCH, föreslår vi att kravet på provmerit för utdelande av Certifikat tas bort, samt 

att ett nytt Championat läggs till, Svenskt Utställningschampionat enbart utställning, 

SE U(u)CH för Taxar: ”Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett 

av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en 

dag”.  Se mer i bilaga 1  (289kB) 

Vi yrkar på att SvTK hos SKK begär ändring av Utställnings- och championatsregler för grupp 

4, taxar, enligt ovanstående förslag. 

Ida Sörensen och Tommy Jacobsen 

 

 

 Motion om ändring av Utställnings- och championatregler för grupp 4, taxar 

Se ovan…… 

(ett antal scannade kopior på ovanstående motion) 

 

 

 Motion om ämnen att ta upp på stundande utställningsdomarkonferens. 

2020 kommer SvTK att hålla utställningsdomarkonferens. Jag vill med denna motion 

belysa några exteriöra avarter som ses och felaktigt premieras på utställning, och 

yrka på att taxens korrekta mått och proportioner ska ägnas stor uppmärksamhet på 

ovan nämnda utställningsdomarkonferens. 

De avarter av tax jag pratar om är de som är överdrivet långa och överdrivet 

lågställda, och har överdrivet stora bröstkorgar. Ofta kombinerat med ett klent, 

övervinklat bakställ. Att dessa typer av tax premieras på utställning är för mig en gåta 

och på intet sätt förenligt med den sunda, rörliga jakthund som rasstandarden 

beskriver. Jag anser att SvTK på en utställningsdomarkonferens ska belysa att dessa 

typer av tax inte är förenlig med rasstandarden.    (Två bilder infogade) 

SvTK ska istället ägna stor uppmärksamhet på konferensen till hur rasstandarden 

säger att en tax ska se ut:  Höjd/längdproportionerna 1: 1,7-1,8     (Bild infogad) 

Bröstkorgen ska vara ca 2/3 av mankhöjden, markfrigången 1/3 av mankhöjden. 

(Infogad bild + urklipp) 

Idealvikt på 9 kg (+ - 2 kg = 7 – 11 kg kan accepteras) 

Alla bilder är hamtade från Raskompendium från SvTK. 



Jag yrkar på att SvTK på den stundande utställningsdomarkonferensen, noga 

belyser ovanstående! 

Vill även tillägga utanför motionen att Utställningsdomarkonferens bör hållas minst 

vart femte år för att upprätthålla kvalitén på utställningsdomarna, trots att det rör sig 

om mycket pengar för SvTK. 

Ida Sörensen, Linköping 

 

 

  

 

 


