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Jaktchampionatgrundande resultat

Med anledning av Motion #4 till 2013 Fullmäktige har jag undersökt vad förslaget skulle påverka eller
få för effekt för hund och hundägare samt för SVK.

Undersökningens omfattar:

Antalet 1:a pris i Ekl från och med 2001 tom 2012, dvs under elva år?
Hur många hundar rör det sig om?
Hur många av dem har 1:a pris på mer än ett underlag?

Samtliga hundar finns med, även utländska.

Hänsyn har inte tagits till att ett av pris måste vara vid ordinarie prov men det kravet verkar dock inte
vara begränsande för de som på fält uppfyllt jaktprovskravet två 1:a pris i Ekl för jaktchampionat.
Endast sju hundar har bara startat på särskilda prov.

Ej heller har hänsyn tagits till eventuella pris vid FBP, vilket även de är championatsgrundande. Ska
för övrigt inte Fullbruksprovet vara det prov som gäller för den verkliga allroundhunden?

Resultat

Totalt har det utdelats 900 förstapris i Ekl.
Det är 412 hundar som erövrat dessa. Av dem är 77 pris erövrade av utländska hundar.

Av de 412 hundarna är det 108 som ”bara” har ett förstapris.

Antal
pris

Antal
hundar

1
underlag

2
underlag

3
underlag

1 108 108 - -
2 203 163 40 -
3 58 32 25 1
4 17 11 4 2
5 7 3 4 -
6 5 5 - -
7 2 1 - 1
8 2 - - 2
9 3 - 2 -

10 1 1 - -
12 1 - - 1

Av de 304 hundar som har två eller fler förstapris är det 218 som endast startat på ett underlag.
Fördelning enligt tabell.

Vid två underlag har 75 hundar fått pris och tre underlag endast 7 hundar.

Konsekvenser

Antalet JCH skulle ha reducerats från 203 möjliga till 81 inom dagens grupp. Detta över en tidsperiod
på elva år, dvs. sju JCH per år i stället för dryga 18.  Vad vinner vi på det? Vi ska också komma ihåg att
ett SE JCH även omfattar FBP plus utställningskrav samt viltspår som komplement.
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Vilken är framgångsfaktorn i att allroundraser riskerar att minska andelen jaktchampions med över
60% ? Detta till priset av att hundägarens kostander ökar. Arrangörernas allt mer begränsade
möjligheter att anordna prov kommer dessutom att kraftigt påverka möjligheten att starta på fler
underlag. Är det för övrigt fältunderlaget som är grunden för allroundegenskaper? I hemlandet
Tyskland och övriga Europeiska länder torde skogsprov och fjällprov inte ha varit en fråga som har
med rasernas allroundegenskaper att göra.

Men om motion #4 införs måste frågan om ordinarie prov att bli en ytterst viktig fråga. Detta då
möjligheten att på enklaste sätt kunna erbjuda hundägaren möjligheter att starta på olika underlag
utan att riskera att t.ex. bli bortlottad vilket redan sker även vid måttligt större ordinarie prov.  Kravet
kommer sannolikt även att påverka deltagandet från andra länder i någon omfattning.

Men ännu fler provmöjligheter kommer även att påverka domarkåren, den måste finnas tillgänglig i
ännu högre grad under pågående jaktperiod i skog och på fjäll än i dag. Vi måste komma ihåg att det
vid prov i skog och på fjäll finns begränsat med tid till förfogande, i stort bara september månad ut.
Dessutom är tillgången till fjällmarker för jaktprov i stora grupper starkt begränsade. Där är vi även i
händerna på olika Länsstyrelsers beslut vilket har skett under förra året som exempel. Vi kan också se
att de flesta JCH klaras på fält där tid och tillgång till marker är bättre. Dessutom finns fältmarker
tillgängliga vilka är vikta för jaktprovs- och träningsaktiviteter samt är lätt tillgängliga.

Kan det få konsekvenser i gällande krav på JCH över landsgränserna? Vilken typ av förstapris måste
ingå i t.ex. ett Danskt JCH? Det skulle bli besvärligt om en dansk hund måste ha pris på annat
underlag än fält. Men även den danska hunden är ju allroundhund så varför skulle inte kravet gälla
även den? Dessutom, hur ställer sig hemlandet Tyskland till utökade krav i Sverige, kan det riskera att
påverka ett tyskt JCH? Kommer de att protestera? Om vi värnar om ”allroundegenskaper” för våra
hundar, hur ska vi då värdera de allt fler parningar som sker med framförallt Tyska och Danska
hundar? De uppfyller ju inte den eventuellt nya Svenska definitionen på allroundhunden.

Sannolikt måste kravet på att ett av prisen måste erhållas på ordinarie prov tas bort för att vi ska
kunna tillhandahålla provmöjligheter så att det finns en chans att klara ett förstapris på annat
underlag. Men det kan inte göras förrän från och med 2017. Dock har ordinarie resp. särskilda prov
inte längre någon som helst påverkan på kvalitén av hundens prestation varför det inte är någon
förlust utan snarare en fördel om kravet slopas oavsett lagd motion.

Vi ska inte heller glömma bort att Värmland, Dalsland, Dalarna, Örebro, Gävleborg och Västmanlands
Sveriges skogar håller varg vilket starkt kommer att bidra till att hundägarna inte vill riskera sin hund
”bara” för ett championat.

Som kuriosa kan vi konstatera att de två hundar vilka har 10 resp. 12 förstapris båda har gjort den
prestationen på endast ett underlag, då på fält. Det man kan fråga sig är om de hundarna kan anses
vara sämre än de som lyckats på minst två underlag?

//Kenneth Sundvall


