
Möjlighet att välja rätt färg vid registrering  

 

I t.ex. Norge finns det möjlighet att registrera strävhåren som viltfärgad med brunt anlag, dessvärre 

saknas denna benämning i Sverige vilket leder till vissa delade meningar vid registrering av valpar. 

Detta leder i sin tur till att uppfödare av denna färgvariant tvingas välja mellan brun med tan eller 

viltfärgad och gör därmed färgen svår att identifiera i stamtavlor. Många av dessa väljer då att 

felaktigt registrera dessa som brun med tan. 

SvTk skulle behöva ordna med ännu en färgvariant som man kan använda vid registrering av valpar 

hos SKK. Detta för de valpar som är viltfärgade med brunt anlag men ej brun med tan. Detta helt i 

enlighet med rasstandarden. 

”Strävhår b)  Flerfärgade:  Viltfärgad, brunt viltfärgad, svart med tanteckning, brun med 

tanteckning.” Sida 9 i Rasstandard för tax. 

Vi yrkar att brunt viltfärgad skall införas som tillgänglig färg vid registrering av valpar. 

2020-10-31  

Emmelie Bäckman och Ulrica Johansson 



Motion - Värdegrundsarbete i Svenska Taxklubben 
 
Det finns många engagerade personer som bidrar ideellt till arbetet i Svenska Taxklubben. 
Klubbens medlemmar har ett hängivet intresse för taxen i alla dess former, med taxens bästa 
i fokus. Det är viktigt att vi värdesätter hur vi är mot varandra. Respekt är ett ledord. Det ska 
vara kul att tillsammans jobba med våra taxar. 
 
2017 antogs en motion på Taxfullmäktige (TF) kring Taxklubbens arbete med att 
implementera en gemensam värdegrund. Detta presenterades på TF 2019. 
På SKK’s Kennelfullmäktige (KF) 2019 togs beslut om en gemensam värdegrund för SKK’s 
organisation och medlemmar enligt följande (paragraf 32 i protokoll från KF 2019); 

Hunden i Centrum  

• Det är våra hundar som förenar oss i SKK organisationen.  
• SKK måste i alla situationer värna hundens intressen.  
• Detta förhållningssätt ska präglas av kunskap, omtanke och respekt.  
• Vi verkar för att avel, uppfödning och aktiviteter med hund alltid sker med  

hundens bästa för ögonen.  

Tillsammans  

• SKK är en folkrörelse som bygger organisationen utifrån en demokratisk 
modell.  

• Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta  
ansvar för verksamheten.  

• Demokrati och delaktighet utövas jämställt och oavsett bakgrund.  
• Tillsammans står också för den samhörighet som vi har med våra hundar och  

vår vilja att utveckla både oss själva och hundarna.  

Alla lika, alla olika  

• Inom hundsporten möts människor ur skilda samhällsskikt, med olika sociala 
och ekonomiska förutsättningar, ålder, kön, livsåskådningar, nationalitet, 
etniskt ursprung, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar 
med ett gränsöverskridande gemensamt intresse – hunden. 

SKK för hela hundsverige  

• SKK har ett helhetsansvar för svensk hudverksamhet och agerar utifrån denna 
styrkeposition för att vara och förbli en respekterad part i det svenska 
samhället.  

• SKK är din organisation oavsett vilken hund du har, vilket specialintresse du 
har, om du har en sällskapshund, brukshund eller jakthund, om du föder upp 
rashundar eller om du är ägare till en hund.  

• Att vi har respekt för varandra i föreningsarbetet och för de vi valt att 
företräda oss i detta arbete. 



 

I ett föreningsliv är det av största vikt att alla behandlar varandra med respekt. Alla är lika 
viktiga och man ska känna sig trygg i att vara med och uttrycka sina åsikter. Sociala medier är 
ett forum där detta lätt glöms bort. Det ska vara tryggt och kul att vara aktiv i Taxklubben! 

Förslag till beslut: 

Att huvudstyrelsen i Svenska Taxklubben tar fram ett policydokument som tydligt visar den 
värdegrund som präglar arbetet i klubben och det har alla att förhålla sig till. Till exempel  
ska den beskriva hur man som förtroendevald ska förhålla sig till social medier, andra 
officiella plattformar och forum. 

Policydokumentet skall skickas ut på remiss till lokalklubbarna och tidsramen för detta är att 
det skall vara klart för beslut senast 6 månader efter sista dag på TF 2021.  

Östergötlands Taxklubb 

Enligt uppdrag. 

John Hammar, ordförande. 

Hans Granfeldt, vice ordförande. 

Christian Stahlberg, ledamot. 

 

 



Motion 

Centrala avelsråd en fråga för Taxfullmäktige 

 

 

Bakgrund:  
Att vara ett centralt avelsråd är ett stort ansvar. Ett värv som ställer höga krav och tar mycket tid i 

anspråk. Skaraborgs Taxklubbs styrelse har vid flera tillfällen fått in klagomål från medlemmar som har 

haft frågor gällande avel. De har flerfaldiga gånger försökt få tag på de centrala avelsråden inom sina 

respektive hårlag utan att lyckas.  

 

Som avelsråd är det viktigt att vederbörande är tillgänglig för de som hör av sig. Detta gäller speciellt 

till medlemmar som har för avsikt att ta sin första valpkull och som behöver hjälp, stöd och råd inför 

val av täckhund.  

 

För att inte värvet att vara avelsråd ska bli allt för betungade menar vi att rollen som centralt avelsråd 

bör vara tidsbegränsat. Därför föreslår Skaraborgs Taxklubb att dessa väljs och tillsätts av 

Taxfullmäktige. Idag utses dessa av huvudstyrelsen.  

 

Yrkande:  
Skaraborgs Taxklubb yrkar på att de centrala avelsråden utses av Taxfullmäktige som hålls vart annat 

år.  

 

 

Maria Nordström  

Ordförande, Skaraborgs Taxklubb 

 

 
 

 
 



 

Öka status på grytchampionat 

Då taxen är en utomordentligt bra grythund och har använts som det i flera hundra år. Borde vi 

åtminstone ha samma regler för championat som de andra grytraserna. Nu när lådprov anlag är 

borttaget krävs för tax endast 2st 1:a pris grytjaktsprov. Räcker det att endast 2 domare utvärderar 

hunden för att se den har kvalitén som krävs för ett championat? Vi måste höja status på 

gryttaxarnas championat och värna om grytegenskaperna i våra taxar. Kan även vara ett sätt att öka 

populariteten på tax hos grytjägare. 3st 1:a pris blir då förenligt med de andra grythundarnas 

championat 

Yrkar för att det ska vara 3st 1:a pris för grytchampionat. 

Gätk styrelse 2020-10-30 

 

 

 

 

 



Motion från UTK angående elektroniska protokoll vid prov i viltspår. 

Upplands taxklubb anser att vi i framtiden skall ha möjlighet att använda det elektroniska protokoll 

som idag finns hos SKK. 

Motivering: vi hanterar c:a 150 rörliga spårprov per säsong. Det betyder att provledaren måste fylla i 

ett protokoll manuellt. Skicka det till domaren inklusive svarsporto. Det är en onödig kostnad och en 

försening av handläggningen inklusive redovisningen till tävlingssekreteraren. 

Yrkande: att TF beslutar att de lokalklubbar som önskar använda elektroniska protokoll har rätt att 

göra detta med omedelbar verkan. 

Upplands Taxklubbs styrelse 

Göran Sjöblom 

Göran Sjöblom 

E.u 



Motion till Svenska Taxklubben, Taxfullmäktige 
2021  

Ändring av uttagningsregler till drev-SM 

Bakgrund:  

Drev SM infördes i Svenska taxklubben av flera anledningar. 
De mest bärande var att profilera taxen som drivande 
jakthund, synliggöra taxen i media och att få en samsyn i 
domarkåren när det gäller bedömning av egenskaper. 
Ambitionen var förstås också att detta skulle ha en positiv 
utveckling på aveln.  

Utvecklingen av SM har inte gått i den riktning som man 
skulle kunna förvänta sig. För att komma till SM räcker det 
med ett ordinarie prov och övriga kvalificerings meriter kan 
tas genom särskilda prov där hundägare kan välja domare, 
dag och provmark.  

Det är lätt att konstatera att det har bildats en elitgrupp som 
åker långa sträckor för att starta i rätt klubb, för rätt domare 
och på egen vald dag på erkänt bra rådjursmark.  

Här skiljer sig taxklubbens uttagnings förfarande från 
merparten av övriga drivande hundar. Inom taxklubbens 
regeldiskussioner förs ofta fram åsikter som att det får inte 
vara för lätt att få ett 1:a pris eller bli champion. Men när vi 
skall ta ut Sveriges för tillfället bästa taxar till SM accepterar 
vi ett mediokert uttagningsförfarande. Detta gagnar inte 



taxen som jakthund och innebär att värdet på Drev SM är 
lågt.  

Förslag:  

Enbart ordinarie prov skall ligga till grund för att bli uttagen 
till SM. Då måste hundarna visa sin duglighet inför den 
domare, dag och mark de blir tilldelade. För att få riktigt hög 
status kan exempelvis ett antal av de största ordinarie 
proven vara godkända som kvalificeringstävlingar.  

Conny Andersson 2020-10-30  
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