
            Motioner till Taxfullmäktige 2017 

 

Policy gällande kontakt med sociala medier 

Det har förekommit och förekommer att ledamöter och medlemmar i kommittéer inom 

Svenska Taxklubben centralt och dess huvudstyrelse har framfört åsikter, och ibland rena 

påhopp på sociala medier. Det som framförts har inte varit Svenska Taxklubbens 

officiella åsikt eller ställningstagande. Påhoppen har berört både enskilda medlemmar, 

hundar och uppfödare. För läsare av sociala medier är det svårt att veta om det är 

personens privata tyckande eller om det är Svenska Taxklubbens åsikter. Även om det 

framgår att det är privata åsikter kan man kräva att en förtroendevald framför sina 

åsikter på ett sansat och förtroendeingivande sätt. 

Att sitta i huvudstyrelsen och dess kommittéer för med sig ett ansvar och man ses under 

hela mandatperioden som representant för organisationen, och bör därigenom inte 

genom sociala medier bidra eller starta ryktesspridning. 

Förslag: Att huvudstyrelsen utarbetar en policy hur förtroendevalda i huvudstyrelsen 

och dess kommittéer skall förhålla sig då det gäller aktiv medverkan på sociala medier. 

Sociala medier: Twitter, Facebook, Instagram och olika tidskrifter. 

      Conny Andersson 

 

Resultatrapportering på Svenska Taxklubbens hemsida 

Svenska Taxklubbens medlemmar kan på hemsidan följa resultatrapportering inom de 

fyra provverksamheterna som arrangeras i de 20 lokalavdelningarna, nämligen 

utställning, grytprov, drevprov och viltspårprov.  Lokalavdelningarna har under 2016 

informerats om att resultatrapportering över viltspårsverksamheten kommer att 

upphöra på Svenska Taxklubbens hemsida. Viltspårsverksamheten är en aktivitet som 

engagerar och aktiverar ett stort antal taxägare och resultaten från prov förtjänar 

publicitet på rasklubbens hemsida precis som för de övriga provverksamheterna. 

Resultatrapporteringen underlättar dessutom för lokalavdelningarna vid poängberäkning 

inför utdelning av hederspriser och vandringspriser. 

Södermanlands taxklubb yrkar på att Svenska taxklubben ombesörjer att resultaten 

från lokalklubbarnas verksamhet inom viltspår – precis som för utställning, drevprov 

och grytprov – i fortsättningen kommer att finnas tillgänglig på rasklubbens hemsida. 

Södermanlands Taxklubb 

 

Ta bort poänggränserna för 1:a minst 42p – 2:a minst 36p – 3:a minst 30p i 

jaktprovsreglerna 

Förklaring:  -Det är helt tillräckligt med de poäng spärrar i varje egenskap som skulle 

återstå för första pris respektive pris idag. Inget sänkt pris får förekomma (2 ep) för 

första pris, liksom för 2:a/3:a pris (1 ep) inte får förekomma. Följden blir att man skiljer 

på pris och poäng i större utsträckning och att det är drevtiden och domaren som styr 

priset.  Jag ser idag att det är endast i undantagsfall som hundar med full drevtid inte 

erhåller tillräcklig poäng för det pris drevtiden motsvarar. Det skall inte beblandas med 

de prov där 2 ep utdelats vilket ändå utesluter att få första pris. Hundarna kan i större 



utsträckning erhålla den egenskapspoäng som motsvarar prestationen utan påverkan av 

prissättningen. Vinsten blir en större spridning och bättre förståelse, inte som idag att 

flertalet förstapristagare hamnar på 42 ep eller strax över. Fördelen med förslaget är att 

man med de föreslagna förändringarna kan behålla de regler vi har idag, samtidigt skilja 

på pris och poäng i större utsträckning. Genom föreslagen förändring, anser jag att både 

en rättvisare och ur avelssynpunkt mer användbar bedömning kommer att ske. 

Enligt reglerna har vi ändå kvar vissa begränsningar, där 2 ep utesluter ett 1:a pris samt 1 

ep utesluter pris. 

Det förefaller som det finns krafter för att ansluta sig till de av Dreverklubben framtagna 

reglerna. Att man inom den klubben kommit fram till att de regler vi har inte skulle vara 

dugliga som avelsverktyg beror helt och fullt på att man använt sig av spärrar i reglerna, 

sedan gjort analyser på utfall som man i förväg vetat inte har variation. Till det har inte 

bläcket torkat innan man igen önskar att göra förändringar. Detta bidrar enbart till 

förvirring i domarkåren.  Om vi idag skulle byta regler skulle klubben och de aktiva 

domarna dra på sig en massa kostnader och arbete för att utbilda sig i ett ev nytt 

regelverk till ingen nytta. Vårt stora problem är att allt för få individer av var årskull 

kommer till prov, samt de som väl kommer är många gånger närbesläktade. 

Jag föreslår att arbetet med föreslagna förändringar påbörjas i god tid av Sv 

Taxklubbens jaktprovskommitté. 

      Tommy Jacobsen 

 

Aktiv marknadsföring av kanin- och dvärgtaxar 

Gång på gång ser man nyhetsinslag om hur hundvalpar smugglas in i Sverige under de 

mest fasansfulla förhållandena. Dessutom finns uppenbarligen en stor efterfrågan på 

dessa små hundar. Kanin- och dvärgraserna borde vara ett utmärkt alternativ. 

Östergötland Taxklubb motionerar att Svenska Taxklubben på ett mer aktivt sätt 

marknadsför kanin- och dvärgraserna som en frisk, sund och aktiv liten hund. Detta 

genom att belysa artiklar i tidningar och webbtidningar som Härliga Hund, Vovve och 

Hundsport och samt aktiv annonsering i dessa tidningar. 

Östergötlands Taxklubb 

 

 

Aktiv marknadsföring av den jagande taxen 

Det finns en stor efterfrågan på taxvalpar efter jaktmeriterade hundar trots detta driver 

vi till viss del själva på bilden att den drivande hundens framtid hotas av stöthundar 

detta genom att acceptera de nuvarande låga registreringssiffrorna. Kan vi inte leverera 

valpar med goda förutsättningar att bli bra jagande hundar kommer dessa potentiella 

valpköpare välja en annan drivande ras. 

Östergötlands Taxklubb motionerar att Svenska Taxklubben marknadsför den jagande 

taxens alla jaktliga förtjänster på ett mycket tydligare och aktivare sätt. Detta genom 

att få belysande artiklar i jaktpress både i tidningar och webben samt aktiv 

annonsering i dessa media. 

Östergötlands Taxklubb 

 



Taxens gruppindelning på utställning 

Angående motion om grupp 4/6 så gäller delade grupper (4 och 6) på kennelklubbens 

utställningar i hela FCI utom i Norden. Sverige ändrade från grupp 4 och 6 till grupp 4/6 

samtidigt ändrade Danmark och Finland från 4/6 till 4 och 6. Norge hade kvar 4/6. Vad 

som sagts innan var att de nordiska länderna skulle ha samma delade grupper som i hela 

FCI. 

Vi yrkar på att Taxklubben tar med detta till SKK eftersom det gäller Kennelklubbens 

utställningar vid gruppfinaler, och Taxklubben kan inte själva ändra reglerna. 

                                                                     Västsvenska-, Smålands-, Hallands-, Örebro läns-,                   

                                                                  Bohuslän-Dals-, Kronobergs & Skaraborgs Taxklubb 

 

Championats- och utställningsregler 

Reglerna för utställning och utställningschampionat inom Norden skiljer sig åt. Betydligt. 

Östergötlands Taxklubb motionerar att Svenska Taxklubben får i uppdrag att 

tillsammans med de övriga nordiska länderna försöka likrikta reglerna för utställning 

och utställningschampionat. 

                                                                                                                   Östergötlands Taxklubb 

 

Anordna drevdomarkonferenser regionvis 

Det har vid de genomförda centrala samlingar som hållits med drevprovsdomare från 

landets olika delar framgått att bedömningarna skiljer sig väsentligt. Även om det av 

statistiken framgår att samsynen mellan domarna ökar så är det fortfarande långt kvar. 

En så ojämn bedömning riskerar göra våra resultat från drevproven mindre värda som 

instrument för avelsarbetet.  

För att få en ökad samsyn på bedömningen av hundarna efter våra regler behövs fler 

sammankomster för drevprovsdomare från landet. Konferenser bör genomföras 

vartannat år och jag skulle gärna se krav på obligatoriskt deltagande åtminstone vart 

fjärde år för alla domare. Något som kan bli möjligt om konferenser anordnas regionalt 

eftersom domarna då får rimliga reseavstånd och restider för att delta. Förslagsvis kan 

landet delas in i fem eller sex regioner, vilket gör att sammankomsterna inte behöver bli 

så kostsamma. 

Vi yrkar på att Taxfullmäktige ger huvudstyrelsen i uppdrag att anordna regionala 

konferenser för drevprovsdomare vartannat år. 

                                                                                               Ingvar Sahlberg och Ulf Granström 

 

Drev-SM uttagning 

Vi föreslår att den lokalklubb som skall anordna och arrangera Drev-SM skall få ha med 

en representant ifrån sin klubb. Som det är i dagsläget så kan den klubben om oturen är 

framme inte få med någon representant ifrån sin klubb. 

Vi yrkar på från Smålands, Kronobergs, Bohus-Dals, Skaraborgs, Hallands, Örebros och 

Västsvenskas Taxklubbar är att en representant tages ut i den klubb som skall anordna 

och arrangera Drev-SM om det inte kommer med någon ifrån HS ordinarie uttagning. 

                                                                    Västsvenska-, Smålands-, Hallands-, Örebro läns-, 

                                                              Bohus-Dals-, Kronobergs- och Skaraborgs Taxklubbar 



 

Fast datum för viltspår-SM 

Upplands Taxklubb anser att kommande  -SM i viltspår skall ske på en fastställd dag i 

likhet med vad som sker vid SM i drev. 

Motivering: för samtliga inblandade, klubbar, hundägare är det en klar fördel att man 

kan planera in det kommande SM-et i god tid under säsongen. 

Yrkande:  -Att TF fastställer att SM i viltspår skall ske andra söndagen i augusti. 

                                                                                                                        Upplands Taxklubb 

 


