
 
Nya provformer eller 
rasklubbar! En fråga om 
SVK:s framtida inriktning 
Nya provformer i SVK är inte bara en 
fråga om e6 ny6 provmoment med 
anlagstest på löpa e;er hare. Det är en 
liten del i en större fråga om klubbens 
framAda inriktning.  

Vi står inför e6 vägval. AnAngen ska vi 
gemensamt finna en väg framåt som visar 
förståelse för alla medlemmars 
synpunkter och behov – eller ska vi driva 
klubben mot införande av mer 
självständiga rasklubbar.  

SVK HS vill i de6a brev närmare beskriva 
bakgrunden för och konsekvenserna av 
de6a vägval. 

Avslutningsvis i brevet informeras också 
om den proposiAon HS kommer a6 
framlägga för SVK:s fullmäkAge i maj 
2023. 

Öppet brev 

E" antal medlemmar, som också är 
domare inom SVK, har skickat e" öppet 
brev <ll samtliga lokalavdelningar med 
kri<k av SVK:s huvudstyrelses (HS) beslut 
om test av nya provmoment. Alla 
lokalavdelningar har u"ryckt si" stöd för 
brevet, förutom SVK Södra. 

Bakgrunden för konflikten 

En diskussion har sedan många år pågå" 
inom och utom klubben.  

En stor grupp ägare av främst Kleiner 
Münsterländer anser a" SVK:s provsystem 
inte fullt ut lever upp <ll målet i stadgarna 
a" ”Bevara och utveckla rasernas specifika 
egenskaper”.  

Man menar a" SVK:s provsystem för 
ensidigt fokuserar på egenskaperna som 
stående fågelhund på bekostnad av 
rasernas mångsidiga egenskaper.  

HS instämmer delvis i den kri<ken. De 
förslag HS nu har lagt fram syLar <ll a" 
skapa utrymme för en mer mångsidig 
utvärdering av våra hundars rasspecifika 
egenskaper och överbrygga den klyLa som 
har uppstå". 

Krav på rasklubbar inom SVK 

Konflikten har medfört a" e" flertal ägare 
av KlM har bildat en förening för införande 
av en rasklubb för KlM. 

Föreningen för en dialog om sina krav med 
SKKs Föreningskommi"é. Som e" resultat 
av denna dialog har kommi"én i e" 
protokoll bland annat skrivit: 

E0 antal ägare av KlM anser sig inte få 
sina intressen 9llgodosedda inom SVK, och 
kan inte heller framtvinga en ändring då 
de är i minoritet vid SVK:s Fullmäk9ge 

Kommi0én noterar a0 SVK samlar flera 
raser med lokalklubbar, men utan 
rasklubbar. En sådan lösning innebär a0 
det kan bli svårt för medlemmar a0 
åstadkomma tvingande beslut som rör den 
egna rasen även om de företräder en 
majoritet av ägarna 

Kommi0én anser a0 det bör vara möjligt 
a0 9llgodose önskemålet från nu aktuella 
hundägare så länge det inte äventyrar 
specialklubbens befintliga provverksamhet 
eller är olämpligt av andra skäl. 

För det fall det inte är möjligt a0 9llgodose 
önskemålet inom ramen för SVK:s 
verksamhet anser kommi0én a0 det bör 



finnas möjlighet a0 9llgodose det på 
annat sä0 inom SKK (vår understrykning) 

Vi står inför e< vägval 

Vägvalet är a" vi an<ngen finner en 
gemensam väg framåt med provformer 
som <llgodoser alla medlemmars 
intressen.  

Det innebär a" vi <llsammans utvecklar en 
eller flera nya provformer med syLe bä"re 
a" utvärdera våra rasers specifika 
egenskaper i enlighet med stadgarna. 

Målet är en bredd av provformer som är 
<llgängliga för alla. Men man väljer själv 
sin inriktning beroende av ras, eget 
engagemang och geografiska 
förutsä"ningar för jakt.  

Alterna<vet är a" SVK driver utvecklingen i 
klubben mot införande av mer 
självständiga rasklubbar. 

Rasklubb enligt SKK 

SKK:s organisa<onsmodell utgår från a" 
det finns en rasansvarig klubb som tar det 
rasspecifika ansvaret. SKK:s stadgar anger 
a" det inom SKK bara får finnas en 
ansvarig klubb per ras. 

Enligt SKK kan den interna organisa<onen i 
en specialklubb med rasansvar för flera 
raser med fördel ske genom anslutna 
rasklubbar. De kan också finnas 
lokalavdelningar i specialklubben och/eller 
rasklubbarna. 

Rasklubbar i SVK 

Det är SVK som har rasansvaret för KlM. En 
egen rasklubb för KlM skulle därför i första 
hand läggas under SVK. En anslutning <ll 
en befintlig specialklubb kräver dock e" 
godkännande från specialklubben. 

Om de"a blir vår fram<da inriktning är det 
sannolikt a" SVK också bör bilda 
rasklubbar för korthårig- och strävhårig 

vorsteh. Hur övriga raser inom SVK i så fall 
ska organiseras är oklart. 

Delegering av ras- och provansvar 

Om SVK inför rasklubbar kan rasansvar och 
ansvar för uUormning av provsystem 
delegeras <ll rasklubbarna. 

Det innebär a" respek<ve rasklubb kan 
besluta om de provformer man vill införa 
för a" utvärdera rasegenskaper i enlighet 
med standarden för rasen. 

Dock är alla prov i specialklubben öppna 
för samtliga medlemmar. 

Delegater Cll fullmäkCge 

SVK:s högsta beslutande organ är 
fullmäk<ge. Idag utses delegater <ll 
fullmäk<ge av SVK:s <o lokalavdelningar. 
Med rasklubbar i SVK utses delegater <ll 
fullmäk<g av lokalavdelningarna och/eller 
rasklubbarna. 

Huvudstyrelsens ställningstagande 

HS anser a" SVK bör bevara sin nuvarande 
organisa<onsform med lokalavdelningar 
där alla raser inom SVK ingår. 

HS anser a" införande av rasklubbar skulle 
spli"ra klubben och snarare befästa än 
lösa de motsä"ningar som finns. De skulle 
också skapa en matris av rasklubbar och 
lokalavdelningar som skulle bli 
svårhanterad. 

Sam<digt anser HS a" vi måste skapa en 
ökad förståelse för olikheterna mellan våra 
raser, hur de används och de jaktliga 
förutsä"ningarna i landet.  

De"a är bakgrunden för a" vi har drivit en 
utveckling mot nya provformer med syLe 
a" skapa goda förutsä"ningar för alla 
medlemmar i klubben. 



HS proposiCon Cll fullmäkCge 

Mot bakgrund av de"a kommer HS a" 
lägga fram en proposi<on <ll fullmäk<ge 
2023 med följande innehåll.  

HS yrkar a" SVK fullmäk<ge 2023 fa"ar e" 
samlat beslut a" uppdra <ll HS a" 
genomföra följande två utredningar och 
test. 

Utökat e(ersöksprov 

Provet är e" förenklat Fullbruksprov med 
syLe a" på sikt bli en ÖKL i FBP. I det 
utökade eLersöksprovet ingår t.ex. inte 
fältdelen. För a" bli ÖKL i FBP kan det 
utökade eLersökstestet komple"eras med 
krav a" man också har gå" något av våra 
existerande fältprov. 

Anlagstest på spår e(er hare 

SyLet är a" utvärdera hundens 
spåregenskaper på e" sä" som är vik<gt 
för flera av våra raser, men som inte testas 
inom SVK idag. 

Mot bakgrund av den kri<k som har 
framkommit har HS anpassat 
genomförandet av utredning och test av 
anlagstest på löpa eLer hare.  

HS yrkande: 
Beslut a" HS får i uppdrag a" genomföra 
följande: 

A" testa e" utökat eLersöksprovet i 
enlighet med SKK:s regler och sam<digt 
utreda förutsä"ningarna för hur provet på 
sikt ska kunna räknas som ÖKL i FBP 

A" genomföra utredning och test av 
anlagstest på löpa eLer hare enligt 
följande 

• Under hösten 2023/våren 2024 
genomföra en utredning med syLe a" 
förtydliga bland annat följande: 
o Domaranvisningar som mer 

detaljerat beskriver 
bedömningsgrunderna för 
anlagstestet 

o I dialog med lokalavdelningarna 
svara på de frågor avseende testet 
som finns bland medlemmarna. 

o Under hösten 2024 genomföra test 
av anlagstest på löpa eLer hare. 

A" <ll fullmäk<ge 2025 lägga fram förslag 
<ll beslut i fullmäk<ge om genomförande 
av utökat eLersöksprov och anlagstest på 
löpa eLer hare. 

Ni är naturligtvis välkomna a" kontakta 
undertecknade om ni vill ha y"erligare 
informa<on. 
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