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Ett spännande år ligger framför oss
Grunden för klubbens verksamhet är lokalavdelningarna där medlemmarna årligen på
årsmötet väljer de funktionärer som man vill
ska företräda dem. Förutom styrelse och andra
funktionärer utser man delegater som representerar medlemmarna på SVK:s fullmäktigemöte som hålls vartannat år. Vid fullmäktigemötet utser delegaterna bl a huvudstyrelse
och anger riktlinjer för hur huvudstyrelsen ska
arbeta.
Årets fullmäktigemöte äger rum i maj i år.
Då ska fullmäktige bland annat ta ställning till
de motioner som lokalavdelningarna lämnat
in. I år är två motioner inlämnade och de finns
publicerade på annan plats i tidningen.
Regelgruppens förslag till ändringar i befintliga prov- och championatregler är ute på remiss och ett slutförslag kommer att presenteras
fullmäktige för beslut. Fullmäktige ska även ta
ställning till förslaget att införa Unghundstest
(UT) och Avelstest (AT) som även det är ute på
remiss.
Det är lite olika fokus i UT/AT och våra
befintliga jaktprov men ytterst är de olika sätt
att utvärdera våra hundar i syfte att få fram bra
jakthundar.
Det är många som vill att UT/AT ska införas i SVK, men det är även många som är
tveksamma. Tveksamheten baseras ofta på
uppfattningen att det är inget för mig eller för
min lokalavdelning och vi har ju redan våra
jaktprov.
Ett annat perspektiv är att se till värdet det
tillför SVK och de som brinner för detta och
som vill testa sina hundar utan att gå på traditionellt jaktprov. Testerna utgör, sedan lång
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Klubbens huvuduppgift
är att främja aveln så att
vi får fram mentalt och
fysiskt sunda, allsidigt
jaktligt och exteriört
fullgoda rashundar.

tid, grunden i det tyska provsystemet och är
därmed väl beprövade. De breddar möjligheten
att utvärdera våra hundar och underlättar för
våra medlemmar att delta i det internationella
avelsutbytet. Mer information om UT/AT finns
i form av Frågor och Svar på annan plats i
tidningen.

i april där målet är att vidareutbilda
exteriördomare på våra jakthundsraser.
Avels- och exteriörkommittén har lagt ner
ett mycket omfattande ideellt arbete inför
konferensen. Ett resultat av detta är att vi
även fått uppdaterade och fantastiskt fina
nya raskompendier som finns att hämta
på hemsidan. Ett stort tack till alla er som
arbetat med de nya raskompendierna och
som genomför exteriördomarkonferensen.
Får jag passa på att påminna om
Riksutställningen och Viltspårmästaren
som Mellansvenska arrangerar i juni på
Herrfallet.

Vi ser idag en betydande
svårighet att rekrytera
funktionärer både på lokal
och central nivå.
Allt svårare att rekrytera funktionärer

Fullmäktige ska även utse ledamöter till styrelsen. Valberedningen har gjort flera allmänna
upprop och fört samtal med lokalavdelningarna för att få förslag på funktionärer, men det är
svårt att få fram förslag på lämpliga personer
som vill ta uppdrag i klubben. Den generella
bristen på funktionärer gör att ett fåtal personer får ta på sig många uppdrag.
Vi ser idag en betydande svårighet att rekrytera funktionärer både på lokal och central
nivå. Det kan bero på en allmän samhällsförändring och synen på ideellt föreningsarbete.
Våra medlemmar har nog ett stort intresse
för klubben men tiden räcker inte till med
alla andra åtagande. På sikt kan det bli en stor
utmaning för all föreningsverksamhet när
egna resurser saknas och dyra externa tjänster
måste köpas in.

Rolf Grönstedt,
Ordförande SVK

Klubbens huvuduppgift är att främja aveln så
att vi får fram mentalt och fysiskt sunda, allsidigt jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
För att kunna göra detta så behövs det en stor
organisation som arbetar på ideell bas.
Omarbetade raskompendier

SVK anordnar en stor exteriördomarkonferens
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Ett nytt verksamhetsår har inletts, men

än så länge har inte så mycket hänt.
Däremot befinner sig SVK och dess
lokalavdelningar i startgroparna och laddar inför många och ofta resurskrävande
arrangemang. Årets första nummer
handlar därför mest om tillbakablickar,
som tex Lathundsgruppens statistik för
verksamhetsåret 2018.

En svensk delegation med avelsfunk-

tionärer för strävhårig vorsteh i spetsen
gjorde ett intressant besök i Finland
strax före jul för att ta del av hanhundsvisning under jaktliga former, dvs inte
prov. Månne vi får se något liknande hos
några av våra raser i framtiden? Läs om
bakgrunden till strävhårsträffen och hur
det hela var utformat.

I år arrangeras för tredje gången ett vilt-

spårmästerskap och av den anledningen
serveras nu fortsättningen på ”Några
tankar som hjälp på spåret”. Praktiska

tips för en lyckad utbildning av eftersökshunden oavsett om man tänkt anmäla sig
till uttagningen av ”Viltspårmästaren”
eller nöjer sig med att starta sin hund på
prov och kanske siktar ännu högre. Behovet av eftersökshundar i Sverige är som
bekant stort. Under 2017 inträffade drygt
60 000 polisrapporterade viltolyckor i
landet och det finns ingen anledning att
tro att siffran sjönk under 2018, tvärtom.
Mycket av vintern återstår, i alla fall i

norr. Men förhoppningsvis slipper vi
alltför mycket inslag av bitande kyla och
ymnigt snöfall
och istället kan
börja njuta av
sol, takdropp,
snösmältning
och den efterlängtade våren.

Lotta Ivarsson
svenskvorsteh@gmail.com

Det här är inte
bara en hund.
Det här är en
vorsteh som
heterr Sam.

Fr o m 1/1 2019
ökar vi rabatten
för dig som är
medlem i SKK från
10% till 15%!

Det finns minst 423 olika hundraser,
därför är det logiskt med 423 unika försäkringar.

MANUSSTOPP
SVENSK VORSTEH
NR 2, 2019
Infaller den 17 april.
Material skickas till redaktören Lotta Ivarsson
svenskvorsteh@gmail.com

Alla vet att hundar ser ganska olika ut på utsidan,
men vi vet att det även gäller för insidan. Därför är
det logiskt att varje hundras får en egen, unik försäkring och tack vare vår mångåriga skadestatistik
kan vi erbjuda det.
Vi vet helt enkelt vilka behov och besvär som
karaktäriserar varje hundras och har byggt upp 423
unika försäkringar utifrån det. Och för att kunna
erbjuda en heltäckande unikhet, så har vi även tagit
fram ett antal blandrashundförsäkringar.
Välkommen!

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller
gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.
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Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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provstarter hittades ingen fågel (Eff), av dessa
var 66% i ÖKL, 19% i UKL och 15% i EKL.

Noterat vid Fältprov

Höga fältbetyg – men ingen 10:a
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Under 2018 gjordes 1 256 starter på fält (fjäll,
fält, skog). Det är en kraftig minskning jämfört
föregående år med hela 460 starter, hela 27%.
På fältproven gjordes 30 starter av 18 utländska
hundar. De 1 256 starterna är det lägsta antalet
sedan år 2001.
Drygt 71% av alla starter gjordes på ordinarie fält- och odelade prov. Antalet ordinarie
fältprov var dock bara 48 varav två odelade. De
särskilda fältproven var också färre, 59 mot 79
föregående år och inget var odelat. Totalt gjordes 370 starter på fält vid särskilda prov, vilket
var hela 110 (23%) färre än förra året.
Vid de 1 256 fältstarterna utdelades 198 1:a

350

1993

Fältprov med rejäl minskning jämfört med 2017

pris, 210 2:a pris samt 29 3:e pris, alla klasser
ingår. Antalet pristagare står i direkt proportion mot det minskade antalet starter, d.v.s.
andelen priser är i stort oförändrad. Den längsta
provtiden 165 minuter och gjordes i skogsterrängen. För 1:a pristagare var medelprovtiden
68 minuter, för 2:a pristagare 58 minuter och 3:e
pristagarna 49 minuter. Provtiderna är nästan
helt stabila år från år oavsett nya möjligheter
att färdigprova hundarna med kortare provtid.
Årets sista fältprov genomfördes den 29 december i SVK/Södra.
Av de ca 65% som inte blev godkända på fältprov var det 44 där man av någon anledning inte
registrerade egenskapssiffror. Vid 12% av alla

Ökningstakten
förFÖR
betyg
7-10
ÖKNINGSTAKTEN
BETYG
7–10

1992

Hur blev det årets resultat? Gick vi framåt vad gäller antalet starter, betyg
mm? Blir det nya århundradet fortsatt framgångsrikt för våra hundar och
vår verksamhet? Här är de siffror vi har för året som bildar avstamp för de
kommande hundra åren.

1991

DET MESTA OCH DET BÄSTA
FRÅN PROVÅRET 2018

1990

Foto: Jonas Seger

ANTAL

Sjunkande antal starter på prov och utställningar – en tillfällig svacka eller något som bör tas på allvar?

Fälld fågel vid högre fältbetyg

I öppen klass har fältbetyg 8 noterats 25 gånger.
Under år 2018 fick ingen hund fältbetyg 10
Vid 22 av dessa har det varit tillåtet att fälla fågel
men 6 gånger utdelades fältbetyg 9. Betyg 8
och det har då fällts fågel tio gånger.
lyckades hundarna uppnå vid 54 tillfällen.
I elitklass har fältbetyg 9 utdelats tre gånger. Vid ett
Höga fältbetyg (8 och 9) gick till 17 hundar i
tillfälle fälldes fågel, vid två fick fågel inte fällas av
EKL, iUKL 18 hundar och i ÖKL 25 hundar.
okänd orsak.
Betyg 9 har uppnåtts i samtliga klasser.
Fältbetyg 8 har utdelats 14 gånger. Det har varit
Av de höga fältbetygen 8 och 9 har strävhårig
möjligt att fälla fågel vid alla dessa tillfällen och
vorsteh tilldelats 26 stycken, 19 % av pristagarman har lyckats med fällning vid 8 av dessa.
na. Korthårig vorsteh har uppnått 29 som är
12 % av pristagarna. Kleiner münsterländer har
• Tappra Sazoo ett betyg 8 i ÖKL och ett i EKL
uppnått 5 som är 7 %. Slutligen ungersk vizsla
• Trollängens O’Diva ett betyg 8 i UKL och ett i
med 1 som är 11 %, en av nio pristagare.
ÖKL
Av de höga fältbetyg som utdelades under
året var det 6 hundar som lyckades uppnå det
Allt bättre hundar
två gånger:
Hundarnas betyg förändras över tid och från
• Paulssons Ask två betyg 8 i EKL
år 1990 till och med 2018 kan vi i diagrammet
• Snöyran’s N-Glimra två betyg 8 i EKL
över ökningstakten se en stadig ökning för
• Kungshällans Uf Tuula ett betyg 8 i ÖKL och
högre
betyg. Antalet höga pris följer antalet
ett
i
EKL
Diagram ”Ökningstakten osv” – se placering
i texten.
hundar väldigt väl. Provårets låga antal starter
• Sansas Black Beauty ett betyg 8 i ÖKL och
avspeglas i diagrammet och är inget tecken på
ett i EKL

PROVÅR
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någon stor minskning av högre betyg. SVK:s
uppgift är ju att genom avel och med bra bedömningssystem föra hundarnas jaktliga förmåga framåt. Att andelen höga betyg stadigt
ökar är ett tydligt kvitto på att vi gör rätt.
Fältstarter per ras

Noterat under året
Rapportering
Spontan rapportering har noterats fyra gånger
Rapportering där hunden kunnat kallas av stånden
och sedan rapporterat har noterats sju gånger varav
två gånger för samma hund.

Långhårig vorsteh har under året gjort 8
fältstarter mot förra årets 24. Det är fyra olika
hundar som startat. Ett 2:a pris har uppnåtts.
Korthårig ungersk vizsla har gjort 34 starter vilket resulterade i 9 pris varav två 1:a pris,
sex 2:a pris och ett 3:e pris.
Strävhårig ungersk vizsla hade endast en
fältstart, inget pris.
Grosser Münsterländer startade 7 gånger
på fält vilket resulterade i ett första, ett andra
och ett tredjepris.
Kleiner Münsterländer startade 252 gånger
med 74 pris varav 26 var 1:a pris.
Strävhårig vorsteh startade 350 gånger och
gick till pris 137 gånger med 77 1:a pris.
Korthårig vorsteh startade 604 gånger och
gick till pris 213 gånger med 92 1:a pris.

De som arrangerade proven var Västsvenska
med tre prov och 17 starter varav en weimaraner. SVK/Mellansvenska med 8 starter
varav en weimaraner. Det resulterade i sex
1:a pris och tre 2:a pris för våra raser, ett pris
för en weimaraner.

Domare på fält

Viltspår med SVK/Södra i ledningen

Den domare som under år 2018 varit mest
aktiv att döma på fält var Uli Wieser med 83
dömda hundar, Mikael Holmström 81, Peter
Book 67, Juha Åkerblom 64.

År 2018 genomfördes 500 viltspårsstarter totalt varav 126 av klubbens egna raser. Södra
avdelningen står som vanligt för de flesta av
de totala antalet starter, 404 stycken, 77 av
starterna stod SVK:s egna raser för. Sett mot
de 126 för landet som helhet är det en hög
siffra.
Om man inkluderar de starter som våra
raser gjort hos andra arrangörer har det
gjorts totalt 321 starter totalt vilket är ungefär som de senaste åren. Antalet starter
av våra raser gjorda på andra klubbar är
195, men kommer att bli några fler då resultaten droppar in väldigt sent från många
arrangörer.

Eftersöksgrenarna

Eftersöksgrenarna med 860 starter var det
lägsta antalet starter på 19 år. Det allra sista
eftersöksprovet genomfördes den 18 november i SVK/Västsvenska. I unghundsklass
genomförde alla hundar sina eftersöksgrenar
inom 24-månadersintervallet förutom en som
avstod att starta.
Fullbruksprov

Fullbruksproven var fyra, två ordinarie och
två särskilda. Totalt antal starter blev 25 vilket
är en minskning på med 30% sedan året före.
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Lägsta antalet utställda
hundar sedan 2001.

Valpars resultat registreras inte av SKK.
Det är det lägsta antalet sedan år 2001 då vi
började hålla koll på antalet utställda hundar
i egen regi.
Lathundsgruppen – Kenneth Sundvall,
Agneta Aldor, Marie Sallander

SVK:s regi från norr till söder med totalt 497
bedömningar vilket även inkluderar valpar.

Rotning har noterats sex gånger
Sekundering
26 gånger har spontan sekundering noterats.
Gnäll har noterats fyra gånger, dock utan någon
kommentar i kritiken.
Apportvilt i EKL på eftersöksprov
(odelade prov ej inkluderade)
Gås har använts 107 gånger och räv 43 gånger.
Hare har även använts som apportvilt 13 gånger.

Utställningar – all time low

Tretton utställningar har genomförts i

VILTSPÅRMÄSTAREN 2019
SVK/Jämtland-Västernorrland kommer att
anordna ett uttagningsprov för att ta ut det
ekipage som ska representera avdelningen i
Viltspårmästaren 2019.

Datum och plats för uttagningen:
25 maj i Härnösand
Uttagningen görs i öppen klass.
Finalen av Viltspårmästaren
går i Herrfallet 15 juni.
Lokalavdelningen bjuder uttaget ekipage
på anmälningsavgift och gemensam
middag på kvällen i Herrfallet.
Sista anmälningsdag till uttagningen:
20 maj.
Anmälan skickas till:
Carin Byström, carin.c.bystrom@telia.com
Foto: Tina Bruck
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Nytt för i år – ett öppen klasspår och ett
utslagsgivande tävlingsspår.

SVENSKA VORSTEHKLUBBEN INBJUDER
TILL RIKSUTSTÄLLNING OCH VILTSPÅRSMÄSTERSKAP I HERRFALLET DEN 15 JUNI

VILTSPÅRSMÄSTAREN 2019
Det kommer också att arrangeras tävling
om årets Viltspårsmästare lördag 15 juni.
Samling vid Herrfallet.
Varje lokalavdelning utser ett ekipage som ska
representera lokalavdelningen genom uttagning under
våren 2019. Mästerskapet innebär att en vinnare utses
där den totala prestationen avgör.

Svenska Vorstehklubben och SVK/Mellansvenska arrangerar i år SVK:s Riksutställning.
Plats: Herrfallets Fritids- och Konferensanläggning utanför Arboga i naturskön miljö.
Vi hoppas att även i år få deltagare från de övriga nordiska länderna.

LÖRDAG DEN 15 JUNI

UTSTÄLLNING
Prel. starttid kl. 09.00. PM kommer till alla anmälda.

Upplysningar
Charlotte Jensen, tel: 070-543 3207,
e-mail: charlotte@trossnasgard.se

Domare strävhårig vorsteh, långhårig vorsteh,
grosser och kleiner münsterländer: 		
Moa Persson

Anmälningsavgifter
Valpar, champion- och veteranklass 180 kr, övriga
klasser 300 kr. Anmäl endast till en klass.
Avgiften inbetalas på SVK/Mellansvenskas pg
70 54 10 – 9. För utländska utställare IBAN SE50
9500 0099 6042 005 4109

Anmälan
Senast 26 maj http://www.vorsteh.se/utstallning.se
länken finns även på vår hemsida:
www.msvk.se under utställning

Inkvartering och anmälan till gemensam
middag lördagkväll
Boka direkt via Herrfallet tel. 0589-401 10,
www.herrfallet.se

Domare korthårig vorsteh och ungersk vizsla:
Fredrik Norgren
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Mellansvenska Fågelhundsklubben kommer
samtidigt att ha sin utställning och därför är
det viktigt att boka boende och middag i tid.
Lördag även
Trivselkväll, middag och prisutdelning till 		
”Viltspårmästaren” och Årets Hundar 2018”
med start kl 19.00 i Restaurang Herrfallet.
Anmälan – se vänster
Meny: Herrfallets populära räk- och
grillbuffé.
För att slippa köa kan dryckesbiljett köpas
i förväg.

Separat information kommer att sändas ut till
respektive lokalavdelning.

SPONSORER:

VÄLKOMNA!
SVENSK VORSTEH | 13

PÅ STRÄVHÅRSJAKT I FINLAND

Tjugoåtta hanhundar
av finskt, svenskt, norskt,
tyskt och ungerskt
ursprung var anmälda.

Eftersom det rörde sig om jakt och inte prov, var det ägarna själva som fungerade som skyttar.

PÅ STRÄVHÅRSJAKT I FINLAND
Under hösten som gick tyckte några finska strävhårsuppfödare att det var
dags för en hanhundsträff i syfte att samla importerade, svanskuperade
hundar, som annars inte får visas på utställning eller starta på jaktprov i
Finland. En motsvarande träff ägde rum för ett drygt tiotal år sedan och
behovet kändes återigen aktuellt. Men även andra raser inom den Finska
Vorstehklubben har haft liknande rasträffar.
Text och bild: Saila Suorsa, Avelsrådgivare strävhårig Vorsteh

Privat finskt initiativ med oväntat stort intresse

Den första helgen i december passade bäst,
bestämde initiativtagarna Mervi Kukkonen,
Brunontytön kennel, Risto Lassila, kennel
Uudenjoen, Pauli Ålander, kennel Laajanluovin och fasanuppfödaren Jarno Välikangas,
som äger en anläggning i Toholampi, i norra
Österbotten.
När evenemanget utannonserades på Facebook (var annars!) så uppenbarades snart ett
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prekärt problem – antalet anmälda översteg
nämligen det förväntade. Förläggningen i
Toholampi blev fullbokad och extra rum fick
därför ordnas på ett intilliggande hotell.
Tjugoåtta hanhundar av finskt, svenskt,
norskt, tyskt och ungerskt ursprung var anmälda. Det visade sig att de flesta hundar hade
lång svans, endast fem av de anmälda hundarna var kuperade i sitt hemland. Men de flesta
hundarna hade importerade föräldrar och var

därmed också intressanta ur avelssynpunkt.
Vid 8-tiden på lördag morgon samlades ett
drygt 50-tal intresserade på Jarnos anläggning. Brinnande facklor välkomnade oss i
mörkret och en stor typisk finsk rakovalkea,
en sorts stockbrasa, värmde i snålblåsten. Vi
radades upp i två led, åskådare och hundägare
var för sig. Hanhundsjakten öppnades med ett
välkomsttal av initiativtagaren Mervi Kukkonen. Vår svenska delegation, bestående av
undertecknad och Lisbeth Fareby från SVK:s
Avelskommitté, Johan Engman med sambo
Carolin Karlsson med strävhåret Sansas Bore,
samt Anne-Christine och Erik Gustafsson
från kennel Vildmarken, välkomnades med
applåder.
Pampig inledning med nationalsång

Till vår förvåning togs sedan mössorna av och
finska nationalsången spelades av en påpälsad
trumpetare som stod högt upp på en traktorskopa. Ett podium för hundarna hade iordningställts i mitten med granruskor runt om som
jaktlig inramning. Hela arrangemanget kändes
festligt, välarrangerat och välkomnande.
Hundarna presenterades av sina ägare, på
podiet och i trav. Efter trumpetfanfaren tågade
ekipagen, åskådarna och skyttarna ut på fält.
Hundarna släpptes en och en på 10-minuters
släpp. Alla fick också visa sina apporteringstalanger med utlagd fågel.
Under dagen fick vi följa hundar i olika
grupper och se dom i ”praktisk jakt”. De flesta
av dem sökte stort i snabb galopp. Många
äldre hundar var tydligt erfarna och visade sin
rutin på fält, även med rapportering på finskt

Den svenska delegationen.

vis. Några unghundar var ännu inte färdiga
i sin dressyr, men det var roligt att se deras
entusiastiska försök att spika löpande fasaner.
Marken var inte stor, men alla hundar kom för
fågel och fick visa sina ståndanlag och fågeltagningar inför publik.
Fåglar fälldes och några hundar visade sig
vara väldigt lydiga, medan andra lystrade
sämre på ägarens pipa och kommandon vilket
resulterade i några ”perkele” från föraren och
glada tillrop och skratt från publiken. Stämningen var uppsluppen, och som man uttrycker sig i Finland, i god kennelanda.
Hanhundarna var generellt goda representanter för sin ras. Vi såg till exempel två
helbruna hanar med utmärkta pälsar, vilket
inte är så vanligt.
Glögg och makkara

Markägaren Jarno hade ordnat så att grillen
stod varm hela dagen med god finsk makkara
(korv) på glöden. Varm glögg serverades
tillsammans med finska julstjärnor (en sorts
bakelser), vilket uppskattades av deltagarna
denna kyliga midvinterdag.
Svenskdelegationens enda deltagande hanhund, Sansas Bore, fick göra sin premiär på
fält. Bore sökte och fann sina första fasaner,
SVENSK VORSTEH | 15

PÅ STRÄVHÅRSJAKT I FINLAND

SVK /SMÅLANDÖSTERGÖTLAND
ÅRSMÖTE

ÖVRIGA AKTIVITETER 2019

Söndag den 17 mars kl 13.00 på Skedhult, Eksjö

•
•
•
•
•
•
•

UTSTÄLLNING
Söndag den 12 maj
Varmt välkommen till officiell utställning på
Lesseboortens Brukshundsklubb!
Domare: Fredrik Norgren

Stockbrasan – rakovalkea – värmde gott.

vilket han klarade med glans efter att ha gått
på några nitar i början. Kullbrodern, finskägda
Sansas Benjen visades också. Övriga svenskfödda deltagare var Glesbygdens AK Luabbal
och Sub Terram Inge Gräns.
På kvällen efter bastun samlades vi till en
gemensam middag, där diskussionerna gick
höga på engelska, svenska och finska. Uppfödarna hade varit givmilda och skänkt många
priser till lotteriet, för att bidra till kostnaderna kring arrangemanget. Priserna bestod
av allt från en dags fasanjakt till hemstickade
raggsockar. Alla var eniga om att avelsträff
med jakt ger mer information när man får se
tänkbara avelshundar i deras riktiga miljö, och
att uppfödare och hundägare får träffas i en
avspänd atmosfär för att prata hund och avel
utan tävlings-/provinslag.
På söndag fortsatte den jakten (uppvisningsjakten kanske man kan kalla det?) med
hanhundarna fram till lunch när det var dags
att avbryta för hemfärd.
Ett koncept som kan inspirera svenska
uppfödare?

För vår del var behållningen av resan uteslutande positiv. Det var väldigt inspirerande att
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få träffa finska strävhårsägare, avelsråd, stora
och små uppfödare och byta erfarenheter kring
jakt och avel och det visade sig att vi har en gemensam syn på hur vi använder våra hundar.
Det framkom även att finska uppfödare har
samarbetat i åratal med att importera hundar,
både hanar och tikar, vilket har breddat deras
avelsbas betydligt.
Hoppas att vi även i Sverige kan få tillfälle
att ordna motsvarande träffar och utbyta
erfarenheter som i sin tur kan utmynna i ett
samarbete mellan uppfödare för att utveckla
vår ras i framtiden.

Dagen innan, lördagen den 11 maj, finns
möjlighet till eftersöks- och utställningsträning.
Under lördagseftermiddagen bjuder vi även på
föreläsning med Sofia Nälgård och Lotta Gadd under
temat: ”Smådjursdepån pratar friskvård och rehab”.
Möjlighet att ställa upp husvagn/bil finns vid
utställningsområdet.

Ordinarie viltspårprov 28 april
Utställning Lessebo 12 maj
Eftersöksprov Jönköping 7 juli
Eftersöksprov Ljuder 11 augusti
Eftersöksprov Boxholm 18 augusti inkl KM
Fältprov Öland 21–22 september
Fältprov Renstad 28–29 september

För mer detaljerad information
besök vår hemsida!

VÄLKOMNA!

Mer praktisk information om utställningen och
om lördagens aktiviter kommer på avdelningens
hemsida och FB-grupp.

• Hundar med kuperad svans får inte visas
eller tävlas med på utställning och jaktprov
överhuvudtaget i Finland.
• Svansamputerad hund ska skicka veterinärintyg
och röntgenbilder till Finska kennelklubben
för bedömning och vid godkännande ges
hunden ett gult intyg för att få delta i fortsatt
tävlingsverksamhet.
• 2014–2018 registrerades 1 457 strävhår i
Finland, i Sverige 965 under samma period.
Fältprov Öland och Renstad två helger
efter varandra i september!
SVENSK VORSTEH
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MOTIONER TILL SVK:S FULLMÄKTIGEMÖTE 2019

SVK:S ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE

SVK:S ORDINARIE
FULLMÄKTIGEMÖTE
25–26 MAJ 2019
Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby
Start: lördag 25 maj kl 10.00
Valda delegater från lokalavdelningarna kallas separat.
Välkomna!
SVK:s styrelse

MOTIONER TILL SVK:S
FULLMÄKTIGEMÖTE 2019
MOTION – TIDIGARELÄGGA START FÖR JAKTPROV
Jaktprov på underlagen skog och fjäll skall kunna anordnas f.o.m första lördagen innan den 25 augusti.
Dvs en extra provhelg införs årligen.
Syfte:
Öka möjligheten att anordna fler jaktprov på underlagen skog och fjäll, för att främja SVK’s långsiktiga
arbete kring avel.
Motivering:
• Provansvariga inom lokalklubbarna har ett mycket svårt uppdrag att finna tillräckligt med domare och
provledare för att anordna SVK’s jaktprov. Det förekommer att hela prov eller provpartier tvingas ställa
in för att man inte finner tillräckligt med ideella krafter som kan/vill offra egen jakttid. De få personer
som idag är verksamma tvingas dra ett stort lass. Ett förslag som möjliggör en extra provhelg innan
den årliga jaktpremiären är ett sätt både avlasta dagens domare och öka möjligheten till prov.
• Många marker lämpliga för jaktprov stängs helt inför och under älgjakt. Detta gäller både i skog och
på fjäll. I Norrbotten slopades brunstuppehållet mellan 25/9-8/10 för något år sedan. Det innebär
att även under den perioden har det blivit svårare att finna lämpliga provmarker. Även renskiljning/
sarvslakten försvårar möjligheten att anordna prov. Ett förslag som möjliggör en provhelg innan den
25aug, gör att fler marker finns tillgängliga.
• De engelska stående fågelhundsraserna har möjlighet att anordna jaktprov f.o.m 16aug. Att SVK inför
en provhelg innan den 25aug är inte att bryta ny mark i det okända. Detta är beprövat.
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MOTIONER TILL SVK:S FULLMÄKTIGEMÖTE 2019

• Ett potentiellt argument emot att införa en provhelg innan den 25aug är att fällning ej är möjlig (förutom på
morkulla f.o.m 21aug). Redan idag anordnar SVK jaktprov där fällning ej är möjlig. Att utöka med en extra
provhelg på årsbasis, kan inte äventyra bedömningens kvalitet eller jaktprovens grundläggande syfte.
Motionen är skriven av Ulf Granberg och Peter Nilsson
SVK Bottenviken tillstyrker motionen.

MOTION – MÖJLIGGÖRA TIDIGARE ANORDNANDE AV JAKTPROV I SKOG OCH PÅ FJÄLL
Bakgrund
Provansvariga inom lokalklubbarna har ett mycket svårt uppdrag att finna domare och provledare för att
anordna SVK:s jaktprov. Det förekommer att hela prov eller provpartier tvingas ställa in för att man inte finner
tillräckligt med ideella krafter som kan/vill offra egen jakttid. De få personer som idag är verksamma tvingas
dra ett stort lass.
Många marker lämpliga för jaktprov stängs helt inför och under älgjakt. Detta gäller både i skog och på fjäll. I
Norrbotten slopades brunstuppehållet mellan 25/9–8/10 för något år sedan. Det innebär att även under den
perioden har det blivit svårare att finna lämpliga provmarker. Även renskiljning/sarvslakten försvårar möjligheten att anordna prov.
Motivering
En extra provhelg innan den årliga jaktpremiären är ett sätt både avlasta dagens domare och öka möjligheten
till prov samt gör att fler marker finns tillgängliga.
De engelska stående fågelhundsraserna har möjlighet att anordna jaktprov från och med 16 augusti. Att SVK
inför en provhelg innan den 25 augusti är inte att bryta ny mark i det okända. Detta är beprövat.
Ett potentiellt argument emot att införa en provhelg innan den 25 augusti är att fällning ej är möjlig (förutom på
morkulla från och med 21 augusti). Redan idag anordnar SVK jaktprov där fällning ej är möjlig. Att utöka med
en extra provhelg på årsbasis, kan inte äventyra bedömningens kvalitet eller jaktprovens grundläggande syfte.
Ett potentiellt argument emot att införa en provhelg innan den 25 augusti är att kullarna skulle vara för dåligt
utvecklade och flygdugliga för att ett jaktprov ska kunna genomföras. På skog och fjäll är det ytterst ovanligt
att en hund lyckas ta en fågel. Detta förslag tidigarelägger provstart endast mellan 2 till 7 dagar, vilket inte är
nog lång tid för att årsfågel ett normalår ska vara för klent utvecklad. Årlig inventering av aktuella provmarker
inför provhelgen, visar om prov är lämpligt att genomföra.
Förslag
Jaktprov på underlagen skog och fjäll skall kunna anordnas från och med lördag helgen innan den 25 augusti.
D.v.s. en extra provhelg införs årligen.
Syfte är att öka möjligheten att anordna fler jaktprov på underlagen skog och fjäll för att främja SVK:s långsiktiga arbete kring avel.
Yrkande
SVK/Västerbotten yrkar att SVK Fullmäktige beslutar:
• Att jaktprov på underlagen fjäll och skog ska kunna anordnas från och med lördag helgen innan den 25
augusti.
• Att SVK/HS får i uppdrag att revidera nödvändiga dokument.
Motionen skriven av Ulf Granberg och Peter Nilsson. Motionen tillstyrks av SVK/Västerbotten
Lennart Andersson
Ordförande, SVK/Västerbotten
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Fullmäktige och huvudstyrelse! Nu har ni
chansen att verkligen göra något riktigt bra!
Demokratin, eller upplevd brist på demokrati, inom SVK har alltid varit ett
återkommande utrop. Särskilt tydligt blir
detta i tider kring Fullmäktige och i synnerhet de år där regelrevision sammanfaller med dessa.
Att SVK alltid ”toppstyrts” av ett mindre

antal personer hyser jag inget tvivel om.
Jag kanske även själv har varit en av dem
som vissa medlemmar tyckt har styrt.
Och idag har vi med säkerhet några andra
som ”toppstyr”.

Att vi har kunniga och extremt engagerade medlemmar i Huvudstyrelsen är ju
självklart en ynnest, och i de flesta lägen
även praktiskt och bra. Men risken för
”grupptänkande”, ”personliga agendor”
och brist på sakkunskap och förankring
ligger i sakens natur.
Tiderna förändras och med den förändras

förväntningar och tekniska möjligheter.
Det som förr krävde brev och kostnadsdrivande personliga möten, går idag
enkelt att sköta med relativt etablerade
möjligheter (Skype, Teams m.fl.) där en
större grupp medlemmar kan delta via
chatt, mail, möte med ljud och bild.

20 | SVENSK VORSTEH

Läser man SVK:s arbetsordning och öv-

riga PM, kan man med lätthet spåra den
inbyggda ”toppstyrningen”. När sedan
Huvudstyrelsen väljer, kan det falla sig
helt naturligt pga av ledamöters kompetenser att välja samma personer att sitta
med ett flertal roller, och då är ”toppstyrningen” ett fullbordat faktum.

Nu har Fullmäktige chansen att uppdra

åt Huvudstyrelsen att med några enkla
grepp modernisera klubbens kultur. Att
öka informationsspridningen, få bredare
beslutsunderlag, Öka känslan av demokrati, skapa mer engagemang, fatta bättre
beslut på bättre underbyggda beslutsunderlag. Och som effekt kanske även
Valberedningen kan lättare knyta upp
kompetenser till det viktiga Huvudstyrelsearbetet.

Som medlem informeras jag idag via

hemsida och medlemstidning, i stort inte
mycket mer. Visserligen blir jag informerad under slutet av remissarbetet inför
regelrevideringar. Som jaktprovsdomare
väljer jag här nedan att exemplifiera med
hur ”Domardokument” styr mot en ”topdown” kultur och vad man skulle kunna
göra åt det.

I SVK-Organisation och Arbetsordning

§9 står att läsa vad Domarkommittén
ska ansvara för. Men vad som inte står
är kanske mer intressant. Det finns inte
någon utsedd ansvarig för jaktprovsdomarna, vilket kan tyckas förvånande.
Sedan förekommer en text som antyder
att DomK endast ska korrespondera med
enskilda domare vid särskilda behov,
antar när det är något klagomål... Inte
om något ansvar att informera generellt.
Och den fortlöpande kontakten som ska
hållas med de regionalt domaransvariga
är likaså helt utan kravställan. Ingenstans
står heller hur många regionerna är eller
hur de regionalt ansvariga ska utses. Det
är upp till sittande DomK att besluta.

I PM för regionalt domaransvariga läser jag

att kommunikationen är enkelriktad. Den
regionalt ansvarige ska lämna information
till Domk, och i övrigt nöja sig med att få
protokoll från DomK och Huvudstyrelsen.
Att delta vid utvärdering av nya preparander ingår förvånande nog inte.

De som orkat följa min tanketråd ser att

vi missar att utnyttja den resurs som finns
i hela domarkåren, genom att hålla dem
mer eller mindre i informationsskugga
och utan större möjlighet att uttrycka sig
i frågor avseende regler, bedömningar,
anvisningar, förslag till preparander,
utvärdering av elever, utvärdering av
domare, vidareutbildning av domare och
framförallt delaktighet i domarutbildningen av nya domare.

Vad jag önskar se är
att vi inför en öppenhet
genom att revidera
styrande dokument. Att
införa transparens.
Skulle man genomlysa andra delar av de
styrande dokumenten tror jag att vi kan
hitta liknande brister.
Vad jag önskar se är att vi inför en

öppenhet genom att revidera styrande
dokument. Att införa transparens.
Förändrade kommunikationsvägar och
beslutsvägar bör likaså kunna införas
genom relativt enkla ingrepp. Åtgärder
som både säkrar kvalitén i beslut och
beslutsunderlag som ställs till Huvudstyrelsen blir bättre. Vi skulle kunna få
betydligt fler som engagerar sig i frågor
i rätt tid. Huvudstyrelsen får tydliga och
enkla beslutsunderlag.

Min förhoppning är att Huvudstyrelsens

ledamöter också ser behovet och presenterar inför Fullmäktige en handlingsplan inkluderande syfte för revidering
av styrande dokument. Och om inte
Huvudstyrelsen gör det att Fullmäktige
kräver det!
Ingemar Sjöström
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KOMMENTAR

VISSTE DU ATT SVERIGE ÄR ETT AV
VÄRLDENS BÄSTA LÄNDER ATT JAGA I?

Kommentar till
Ingemar Sjöströms insändare
SVK är en medlemsstyrd organisation vars

högsta beslutande organ är fullmäktigemötet
som utser styrelsen. Styrelsen är klubbens
verkställande och förvaltande organ med uppgift att verkställa de beslut fullmäktige har antagit samt tillsätta funktioner och kommittéer
inom eller utom styrelsen för olika uppgifter.

I styrelsens uppdrag ingår att upprätta och

Det har gått ut massor av information rörande

regelgruppens uppdrag och arbete. Till domarkollegiet har särskilt utskick gjorts och möten
har arrangerats i de regionala domargrupperna. Du har inte kunnat bli informerad i slutet
av remissarbetet då det, i skrivande stund,
pågår för fullt i lokalavdelningar, på medlemsoch årsmöten och i regionala domarmöten.

uppdatera organisationsplan, arbetsordning
och PM. Arbetsordning och PM är övergripande styrdokument där principer är viktiga men
detaljregleringar inte alltid behövs eller till och
med bör undvikas.

Domarkommittén utses av styrelsen. Ansvaret

Styrelsen påbörjade redan förra året en översyn av arbetsordningen. Revidering av PM är
ett ständigt pågående arbete och vid behov
konsulteras alltid en bredare krets i detta
arbete. Information om uppdateringar distribueras brett och publiceras i Svensk Vorsteh,
på hemsidan, i särskilda utskick till lokalavdelningarna och domarkollegiet samt genom
styrelseprotokoll till en bred krets.

Kommunikation inom domarkåren sker genom
de regionalt ansvariga som ska ha en nära dialog med domarna i regionen, på så sätt flödar
information både upp och ned i linjen. Det
finns alltså forum för domarna att debattera
och föra fram sina åsikter. Strukturen är till
för att skapa goda förutsättningar för kommunikation, inte att hålla dig eller någon annan i
”informationsskugga”.

Det är inte ovanligt att man i många organi-

Avslutningsvis vill jag tacka för ditt brev. Vi tar

Ett exempel på det är kanske när du skriver

Rolf Grönstedt
SVK/Ordförande

sationer upplever brist på information men
paradoxalt nog även att det blir så mycket
information att man inte orkar ta emot den.

”Som medlem informeras jag idag via hemsida
och medlemstidning, i stort inte mycket mer.
Visserligen blir jag informerad under slutet av
remissarbetet inför regelrevideringar”.
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att utse regionalt domaransvariga och regioner
är delegerat till domarkommittén. Antalet regioner eller kravprofil på de regionansvariga är
inte reglerat i PM i syfte att medge flexibilitet.

Få länder har så täta viltstammar och
så stora möjligheter till jakt som vi
har i Sverige. Det är tack vare Svenska
Jägareförbundet och dess medlemmar.
Tack vare oss har den svenska jägaren
stor frihet under ansvar i jaktlagstiftningen, generösa jakttider, möjlighet till
aktiv rovdjursförvaltning, tillgång och
förtur till fjälljakten och inte minst den
unika jakten med löshund. Se oss som
en jaktens försäkring.
Som medlem får du dessutom
11 nummer av Svensk Jakt, försäkringar
för dig och dina hundar och rabatter på
massor som hör jakten till.
Allt det här för endast 50 kr i månaden.
För att bli medlem, gå in på
www.jagareforbundet.se/medlem
VÄLKOMMEN TILL JÄGAREFÖRBUNDET!

BLI
MEDLEM
DU OCKSÅ!

Ordinarie 600kr
Ungdom (tom 25 år) 300 kr
Utan tidning 300kr

BETALA MED SWISH
Swisha belopp+personnummer
till 123 6261 986

naturligtvis till oss konstruktiva synpunkter
som kan leda till förbättringar.
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SVK Västsvenska

SVK:S PROV- OCH
UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2019
PROV 2019
SVK Södra

Foto: Marie Tjärnström

( Exakta provdatum där angetts ”Särskilda prov, alla” – se Provprogrammet nästa nummer)
Kategori

Klass

Ort

Övrigt

20190512
Ordinarie Viltspårprov
Anl, Ökl
Kågeröd			
20190101-1231
Rörliga viltspårprov
Anl, Ökl				
20190101-0430
Särskilda prov – Alla
Ukl,Ökl,Ekl				
20190701-1231
Särskilda prov – eftersök
Ukl,Ökl,Ekl				
20190916-1231
Särskilda prov – Fält
Ukl,Ökl,Ekl				
20190721
Eftersöksprov
Ukl,Ökl,Ekl
Skåne			
20190803
Eftersöksprov
Ukl,Ökl,Ekl
Skåne			
20190331
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Skåne		 Vårpovet		
20190929
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Skåne		 Debutantprovet		
20191012
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Skåne		 Skåneprovet		
20191013
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Skåne		 Frisks´minne		
20191109-10
Jaktprov-fält, delat
EKL
Skåne		 Sena elitprovet Internationellt,
										 cacit (ett prov, två dagar)
SVK Småland - Östergötland						
20190101-1231
20190101-0430
20190701-1231
20190916-1231
20190428
20190707
20190811
20190818
20190921
20190922
20190928
20190929

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Särskilda prov – eftersök
Särskilda prov – Fält
Viltspårprov, ordinarie
Eftersöksprov
Eftersöksprov
Eftersöksprov
Jaktprov-fält, delat
Jaktprov-fält, delat
Jaktprov-fält, delat
Jaktprov-fält, delat

Anl, Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Anl, Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl

Småland/Östergötland
Småland/Östergötland
Småland/Östergötland
Småland/Östergötland
Jönköping
Jönköping
Ljuder
Boxholm med KM
Öland
Öland
Renstad med KM lördag
Renstad 					

SVK Gotland							
20190401-0820
20190616-1231
20190916-1231
20190505
20190810
20191004
20191005
20191006
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Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – eftersök
Särskilda prov – fält
Viltspårprov, ordinarie
Eftersöksprov
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Odelat
Jaktprov – Odelat

Anl, Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Anl, Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl						

20190606
20190101-1231
20190101-0228
20190101-0228
20190728-1231
20190901-1231
20190728
20190810
20190907
20190908
20190928
20190929
20190921
20190922
20191005
20191006
20191019
20191020
20191102
20191103

Viltspårprov, ordinarie
Anl, Ökl
Västra Götaland			
Viltspårprov, rörliga
Anl, Ökl				
Särskilda prov – eftersök
Ukl,Ökl,Ekl
Undantag: Funktionärsprov inför ordinarieprov		
Särskilda prov – fält
Ukl,Ökl,Ekl
Undantag: Funktionärsprov inför ordinarieprov
Särskilda prov – eftersök
Ukl,Ökl,Ekl
Undantag: Funktionärsprov inför ordinarieprov
Särskilda prov – fält (skogsfågel) Ukl,Ökl,Ekl
Undantag: Funktionärsprov inför ordinarieprov		
Prov Eftersöksgrenar
Ukl,Ökl,Ekl
Abild		
Prov Eftersöksgrenar
Ukl,Ökl,Ekl
Hunneberg		
Jaktprov – Skog, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Västra Götaland		
Jaktprov – Skog, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Västra Götaland		
Jaktprov – Fält, odelat
Ukl,Ökl,Ekl
Västra Götaland Skåpet
Jaktprov – Fält, odelat
Ukl,Ökl,Ekl
Västra Götaland Skåpet
Jaktprov – Fält, delat
Ukl,Ökl
Västra Götaland Debutant
Jaktprov – Fält, delat
Ukl,Ökl
Västra Götaland Debutant
Ordinarie Fullbruksprov
			
Tidaholm		
Datum kan komma att flyttas
Ordinarie Fullbruksprov					
Tidaholm		
Datum kan komma att flyttas
Jaktprov – fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Halland		
Jaktprov – fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Halland		
Jaktprov – fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Falköping		
Novemberprovet
Jaktprov – fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Falköping		
Novemberprovet		

SVK Östra							
20190505
20190101-1231
20190101-0515
20190701-1231
20190101-0415
20190916-1231
20190714
20190803
20190908
20190414
20191005
20191026
20191109

Viltspårprov, ordinarie
Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Eftersöksgrenar
Särskilda prov – Eftersöksgrenar
Särskilda prov – Fält
Särskilda prov – Fält
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fält, delat

Anl, Ökl
Anl, Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl

Vallby/Enköping
Östra
Östra
Östra
Östra
Östra
Gålö
Skyttorp/Uppsala
Fiskeså
Grönsöö/Enköping			Nybörjareprov
Långtora
Långtora
Långtora				

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Särskilda prov – Eftersöksgrenar
Särskilda prov – Fält
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov-skog, odelat
Jaktprov-fält, delat
Jaktprov-fält, delat

Anl, Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Uk, Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl

Mellansvenska		
Mellansvenska		
Mellansvenska		
Mellansvenska		
Rämen		
Karlstad		
Sollerön		
(ett prov, över flera dagar)
Hällefors		 Riksprov Int 		
Värmland		
Värmland						

SVK Mellansvenska
20190101-1231
20190101-0430
20190713-1231
20190825-1231
20190713
20190727
20190804
20190911-14
20191005
20191006

SVK Jämtland - Västernorrland						
20190101-1031
20190101-0515
20190701-1231
20190101-0430
20190825-1231
20190713
20190713
20190329
20190330
20190331
20190830
20190831

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Eftersöksgrenar
Särskilda prov – Eftersöksgrenar
Särskilda prov – Fält
Särskilda prov – Fält
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat

Anl, Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,ÖKL,Ekl
Ukl,ÖKL,Ekl

Jämtland Västernorrland
Jämtland Västernorrland
Jämtland Västernorrland
Jämtland Västernorrland
Jämtland Västernorrland
Härnösand
Åsarna
Mittådalen
Mittådalen
Mittådalen
Mittådalen
Mittådalen
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forts. SVK Jämtland - Västernorrland
20190901
Jaktprov – Fjäll, delat
20190928
Jaktprov – Fjäll, delat
20190929
Jaktprov – Fjäll, delat
20191005
Jaktprov – Skog, delat
20191006
Jaktprov – Skog, delat

Ukl,ÖKL,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl

Mittådalen
Mittådalen
Mittådalen
Solberg
Solberg		

Anl, Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ökl
Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl

Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Umeå
Skellefteå
Storuman
Skellefteå
Skellefteå
Klimpfjäll
Klimpfjäll
Klimpfjäll
Lycksele
Lycksele

SVK Västerbotten
Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Särskilda prov – Eftersöksgrenar
Särskilda prov – Fält
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov – Skog, delat
Jaktprov – Skog, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Skog, delat
Jaktprov – Skog, delat

Foto: Jonas Seger

20190101-1231
20190101-0430
20190701-1231
20190825-1231
20190706
20190720
20190727
20190831
20190901
20190913
20190914
20190915
20190921
20190922

SVK Bottenviken							
20190101-1231
20190101-0430
20190601-1231
20190101-0430
20190825-1231
20190706
20190728
20190830
20190831
20190901
20190921
20190922

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov - Eftersök
Särskilda prov – Eftersök
Särskilda prov – Fält
Särskilda prov – Fält
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov – skog, delat
Jaktprov – skog, delat
Jaktprov – skog, delat
Jaktprov – skog, delat
Jaktprov – skog, delat

Anl, Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl

Bottenviken		
Bottenviken		
Bottenviken		
Bottenviken		
Bottenviken		
Råneå		
Arvidsjaur		
kvinnliga förare
Arvidsjaur		
Ladypokalen, endast 		
Arvidsjaur		
CACIT
Arvidsjaur		
Arvidsjaur		
Arvidsjaur			

SVK Malmfälten						
20190501-0930
20190601-1130
20190101-0501
20190825-1231
20190720
20190330
20190331
20190413
20190414
20190831
20190901
20190928
20190929

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – eftersök
Särskilda prov – Fält
Särskilda prov – Fält
Eftersöksprov
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat

Anl Malmfälten
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl

Malmfälten
Malmfälten
Malmfälten
Kiruna
Abisko
Abisko
Dundret
Dundret
Kiruna
Kiruna
Dundret
Dundret

UTSTÄLLNINGAR 2019
2019-03-23
2019-05-11
2019-05-12
2019-05-12
2019-05-19
2019-05-19
2019-05-25

Sätila
Roma
Växjö
Piteå
Hässleholm
Östersund/Bringåsen
Vagnhärad/Tullgarn
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SVK Västsvenska
SVK Gotland
SVK Småland-Östergötland
SVK Bottenviken
SVK Södra
SVK Jämtland-Västernorrland
SVK Östra

2019-05-31
2019-06-15
2019-06-15
2019-08-17
2019-11-17
2019-11-24
2019-11-30

Lycksele
Kiruna
Arboga/Herrfallet
Vårgårda
Umeå
Upplands Väsby
Åstorp

SVK Västerbotten
SVK Malmfälten
SVK Mellansvenska
SVK Västsvenska
SVK Västerbotten
SVK Östra
SVK Södra

Svenska Vorstehklubben och SVK/Mellansvenska
hälsar välkommen till

– RIKSPROV

I SKOG –

11-14 september 2019

RIKSPROV
Odelat prov i unghundsklass och elitklass i skogarna
mellan Hällefors och Fredriksberg.

Anmälningsavgift: 600 kr för både UKL och EKL
inbetalas på pg 70 54 10-9.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 12 augusti.

INKVARTERING
Hellefors Herrgård kontakt Mats 070-590 7989, Hällefors
Vandrarhem-Hostel & kanotcenter 0591-130 00,
Sörälgens camping 0591-151 50 och Hällefors Turistbyrå
0591-120 01. Möjlighet finns att ställa upp husvagnar och
husbilar vid Herrgården.

UPPLYSNINGAR
Se under Riksprovssidan.

SEKRETARIAT, SAMLING, MIDDAG OCH
PRISUTDELNING
Sekretariatet återfinns vid Hellefors Herrgård, här sker
även samling och utfärd till markerna varje morgon. Där
kommer även riksprovsmiddag och prisutdelning att
hållas. Mer info på vår hemsida längre fram.

DOMARE
Fält EKL: Dag Teien, Ulf Granberg, Lisa Danielsson
Fält UKL: Ingemar Ström, Juha Åkerblom, Peter Book
Eftersöksgrenar EKL: Karl-Oskar Lund
Eftersöksgrenar UKL: Jim Veiby

ANMÄLAN OCH ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälan via SVK:s hemsida (information om
anmälningsförfarande kommer).
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Foto: Kristoffer Hansson

Hunden ska testas på färsk löpa på räv eller hare.

FRÅGOR OCH SVAR
ANGÅENDE UT OCH AT

Regelgruppens förslag publicerades i dess helhet i Svensk Vorsteh nr 4, 2018
och har skickats ut på remiss till klubbens lokalavdelningar.
1. Är UT och AT nyutvecklade tester?

Nej de tyska testerna VJP och HZP utgör,
tillsammans med fullbruksprovet VGP, sedan
länge grundstommen i det tyska provsystemet.
Det är således väl beprövade tester som breddar möjligheten att utvärdera våra hundar och
underlättar för våra medlemmar att delta i det
internationella avelsutbytet.
Reglerna för UT/AT är en översättning av
VJP/HZP till svenska.
Önskemålet att införa UT/AT i Sverige har
funnits i många år.
HS anser det väl motiverat att införa UT/AT
som komplement till befintliga prov.
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2. Vad är skillnaden mellan våra jaktprov och
UT/AT?

Det är lite olika syften med de olika testerna
och jaktproven men ytterst är de olika hjälpmedel för oss att i avelsarbetet få fram bra
jakthundar.
Totalt sett ger test/provformerna möjlighet
att pröva sin hunds medfödda egenskaper, som
stående fågelhund och som allsidig jakthund.
UT/AT: Syftet är att bedöma den unga mångsidiga jakthundens naturliga och nedärvda
egenskaper för jakt och den unga mångsidiga
jakthundens egenskaper som jakthund och avelshund. Stor vikt läggs vid spår- och nosarbete
samt arbets- och samarbetsvilja.

Jaktprov: Provens ändamål är att under
jaktmässiga former bedöma hundens jaktegenskaper till gagn för avel och viltvårdsamt att
stimulera intresset för väldresserade hundar.
Hunden provas som stående fågelhund och
i vatten- och släpspårsarbete. I fältarbetet är
fart, vidd och reviering samt följsamhet viktiga
parametrar.
Fullbruksprovet: Provets ändamål är att bedöma hundens allsidiga jaktegenskaper, till gagn
för avel och viltvård. Det är ett prestationstest
av den välutbildade allsidiga jakthundens förmågor och kapacitet som allround-hund.
3. Varför ser testmomenten och innehållet i
UT/AT-reglerna ut som de gör?

Reglerna är en ”direkt” översättning av de
tyska testerna i syfte att innehålla beprövade
moment och att resultaten ska bli gångbara
internationellt.
4. Kommer UT/AT att ersätta nuvarande prov
eller bli obligatoriskt?

Nej det ersätter inte nuvarande prov och det
blir inte obligatoriskt.
UT/AT är ett komplement till nuvarande
prov med ett tydligare fokus på att testa medfödda egenskaper såsom spår- och nosarbete.
5. Vad krävs för att en hund ska vara godkänd
för avel i Sverige när UT/AT införts?

Krav för godkänd hund till avel förblir som nu.
Resultat på viss nivå från AT kan ersätta krav
på 2-pris på jaktprov och ge behörighet att
delta i jaktklass på utställning.

cessivt i Tyskland. Deltagande i internationellt
avelsutbyte kan förutsätta dessa tester.
8. Testerna innehåller test på färsk löpa. Gäller
det även på klövvilt?

Hunden skall testas på färsk vittring på räv eller
hare.
Det ingår inte något moment med test på klövvilt.
9. Det går väl bara att genomföra testerna i
södra Sverige?

En förutsättning för att genomföra UT/AT är att
det finns gott om småvilt såsom hare och räv i
markerna vilket talar för södra delen av landet.
10. Ska vi verkligen premiera stånd för
småfåglar?

Syftet i UT/AT är att bedöma hundens ståndsegenskaper. Om det är brist på fältvilt så kan
stånd på småfågel tas med i utvärdering vid
behov.
11. Ska hundarna vid vattenapportering i AT
testas med skott mot vattnet?

Nej, texten kommer att ändras till skott med
9mm startpistol eller lösa skott i hagelbössa.
12. Hur kommer resultaten från UT & AT att
registreras?

Registrering i RDB via nya redovisningssystemet och stambokföring hos SKK.
Redovisning kommer ske som övriga prov.
13. Saknas det domaranvisningar och
anvisningar för bedömningsskalan?

Nej, detta är ett egenskapstest. Hunden kan
testas max två gånger och det måste ske innan
hunden fyllt två år.

Regeltexten inkluderar de anvisningar som finns
och under § 8 Betygssystem redogörs för betygskriterier liksom under de olika testmomenten.
Några särskilda svenska domaranvisningar
därutöver är inte utfärdade.

7. Har vi hittills haft ett sämre avelsutbyte
eftersom vi inte haft UT/AT?

14. Bortser UT/AT testerna från hur dresserbara
hundarna är?

Nej, men begränsningar och krav ökar suc-

Fokus ligger på att bedöma hundarnas naturliga

6. Kan hunden bli svensk champion om den
klarar testerna?
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egenskaper. De moment som är påverkade av
dressyr får lägre maxpoäng och ingen koefficient. Hundens samarbetsvilja, lydighet,
förighet liksom temperament utvärderas under
hela testet.
15. Hur många domare kommer att utbildas och
auktoriseras för att döma UT och AT?

Initialt några (6-8) stycken och därefter fler när
behovet finns. Utbildning med externa domare
och sedan döma prov tillsammans med extern
domare.

17. Hur ser ekonomin ut vid ett prov för
lokalavdelningen?

Startavgiften sätts av lokalavdelningen och bör
täcka kostnaderna.
HS kan lämna bidrag för långväga (utländska) domare.

SKAPAR

18. Hur många provledare, funktionärer etc.
behövs vid ett test?

VINNARE

Ett UT/AT-test kräver normalt inga funktionärer utöver domare och en provledare.
19. Kommer SKK att godkänna dessa tester?

16. Hur kommer kostnaden för utbildningen av
domare att fördelas?

Kostnaden består av rese- och logikostnader
för deltagare och instruktör.
SVK/HS kommer att bära hela utbildningskostnaden.

Ett införande av regelverket förutsätter godkännande av SKK. Testerna finns redan, i olika
varianter, hos andra svenska klubbar, t.ex.
Wachtelklubben.

I Vårgårda tillverkas Bozita Robur – ett
vete- och spannmålsfritt superpremiumfoder med en stor andel färskt kött. Råvarorna är av högsta kvalitet och det breda
sortimentet innefattar allt från valp till
senior och från låg aktivitetsnivå till de
allra mest krävande ansträngningar.

SVK /JÄMTLANDVÄSTERNORRLAND
FJÄLLPROV
Datum: 29–31 mars, samtliga klasser
Plats: Mittådalen
Sista anmälningsdag: 6 mars

ÅRSMÖTE
Datum: Lördag 30 mars
Plats: Bruksvallsliden

MER INFORMATION
OM PROVET OCH
ÅRSMÖTET FINNS PÅ
HEMSIDAN OCH FACEBOOK.
www.jvvk.se
Facebook (Ikon) SVK JV

VETE- OCH
SPANNMÅLSFRITT

HÖGKVALITATIVT
PROTEIN

HJÄLPER
IMMUNFÖRSVARET

Foto: Jonas Seger

Bozita Sverige
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bozita.se
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NÅGRA TANKAR SOM HJÄLP PÅ
SPÅRET – DEL 2
I Del 1 av ”Några tankar som hjälp på spåret” i Svensk Vorsteh nr 3, 2018,
behandlades eftersök på skadat vilt och viltspår som provform i allmänna
ordalag. Nu presenteras praktiska tips med ökande svårighetsgrad och litet
annat matnyttigt att ha i åtanke. Lycka till!
Text och bild: Ingmar Tykesson

Det första spåret

Sedan fortsätter det

Det första spåret kan vara 100–200 m långt beroende på hund. Stor snabb hund – längre spår.
Spåret läggs genom att släpa en klöv och lägg
ett rakt spår möjligen med vaga bukter. Vid
spårslutet lägger du ner klöven och lämnar
spåret genom att gå vinkelrätt ut åt sidan. Använd inget blod de första gångerna, det får bara
till följd att spåret blir för enkelt att följa och
då blir hunden lätt okoncentrerad och slarvig.
Låt spåret ligga en stund, en timme ca.

Korta spår till en början för att undvika ”misslyckanden”. Vänj hunden vid att man kan gå
mer än ett spår vid ett och samma tillfälle. Blanda därför några korta spår vid ett tillfälle och
ett längre spår, 600 m eller mer, vid ett annat.
Det är viktigt att variera träningen. När hunden kommer de första gångerna är den nyfiken
och har vilja att lära och prova på. Fortsätter vi
då att lägga spåren på samma sätt, samma tid
och samma plats tröttnar hunden. Den tappar
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motivationen. Därför måste hunden hela tiden
få nya utmaningar som gör träningen lustfylld.
Träna på alla underlag. Asfalt, grus, gräs,
vall, stubb och olika typer av underlag i skogen, gran. Lärk, löv och kärrmark. Variera spår
längd och tid på dygnet.
Blanda gärna med personspår. Gå själv ut
och göm dig i skogen och låt någon annan gå
med hunden. Gå ut spåret själv, lägg något bra
föremål i slutet, matskål, keps eller leksak till
exempel. Skicka ut någon i familjen som får
gömma sig och spåra upp denne, kul både för
hund och för barn.
Bestäm dig också för vilka moment som ska
tränas vid varje tillfälle. Det kan var spårnoggrannhet, förmåga att klara vinklar eller att
ringa spåret för att hitta det igen efter en tappt.
Stegra inte svårighetsgraden förrän hunden är
mogen för det.
Det är spårandet i sig som ska ge hunden
stimulans och inte vad den spårar. Den ska
kunna spåra vad som helst varför vi kan använda olika föremål när vi lägger spåret, klöv
naturligtvis men även fågel, kanin eller kanske
en korv.
Störningar i spåret

Skapa störningar i spåret från början så hunden vänjer sig vid detta. Störningar kan vara
att det följer med personer som går bakom eller
vid sidan om föraren och pratar eller att andra
hundar har korsat spåret.
Det är viktigt att träna på spår som andra
hundar har gått innan. Du kan råka ut för
att, när du kommer fram med din vältränade
spårhund till ett eftersök, så har man redan har
provat med en eller flera hundar utan resultat.
Då får det inte bli så att din hund vägrar spåra
just för att andra hundar har gått i spåret.
Träna också på olika hinder. Det kan vara
stengärdsgårdar, bäckar och kullfallna träd.
Stigar och mindre vägar är ett särskilt problem. När vi är ute och promenerar med hundarna följer vi ofta stigar och det finns också

Det är spårandet i
sig som ska ge hunden
stimulans och inte vad
den spårar.
mycket intressanta dofter på dessa. Det gör att
hunden ofta får svårt att lämna en stig när den
väl kommit upp på denna.
Träna också att byta underlag under spåret.
Gå från lövskog till barrskog. Från gräs till
lärkskog osv.
Den fortsatta spårträningen

När hunden klarat av sitt anlagsprov så är det
dags att stegra svårighetsgraden och då börja
träna mot de moment som ingår i ett öppenklassprov.
Spåret är äldre och ligger över natten. Upptagsruta, återgångsvinkel och skott i spåret.
Upptagsrutan är en av de största svårigheterna med öppenklasspåret. Hunden ska hitta
antingen spåret där det lämnar upptagsrutan
eller skottplatsen. Det jag sett under spårprov
i öppenklass är att även om hundarna hittar
spåret i spårrutan så har de svårt att befästa
spåret och därför blir det ett osäkert spårarbete. Här behöver träningen då riktas mot just
detta moment, få hunden att hitta och markera
spåret och sedan hjälpa hunden att befästa
spåret innan den sedan får fortsätta.
Träna på att få hunden att markera skottplatsen. På ett provspår ligger det lite extra blod
där spåret sedan börjar. Tänk kantarellsök
eller narkotikahund när du tränar in detta.
Målet är att få hunden att markera platsen.
Effektivt även vid skarpa eftersök för då kan
man själv göra den nödvändiga skottplatsundersökningen och leta efter hår, benbitar eller
annat material som kan ge vägledning om hur
skottet har tagit.
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Den andra metoden är att slå en ring runt
skottplatsen för att hitta utspåret. Samma
arbete oavsett om det är ett skarpt eftersök
eller ett spårprov. När hunden markerar, håll
igen lite och få hunden att befästa spåret.
Återgångsvinkeln är till för att få hunden
att tappa spåret och sedan självständigt leta
upp det igen. Hunden förutsätter att spåret
går rakt fram och det vi ofta ser när den
kommer till återgångsvinkeln är att den går
10 meter förbi vinkeln innan den inser att här
hände något och då börjar den ringa för att
hitta spåret igen.
Hunden letar alltså genom att ringa, går i
cirkel kring den plats där den tappat spåret.
Det händer att den fastnar och söker i ett litet
område. Den kan då behöva hjälp att slå en lite
större ring i området.
Skottprövningen görs för att vid prov se om
hunden blir rädd eller alltför upphetsad av
skottet för att kunna fortsätta spårarbetet. Speciellt de apporterande raserna har en tendens
att bli upphetsade av skottet då de förväntar
sig att det är apport på gång.
Skott ska naturligtvis tränas separat så att
hunden vänjer sig.
Ytterligare funderingar

Det är individer vi arbetar med av olika raser
och de har olika arbetssätt. Vi måste försöka
förstå vår egen hund och lära oss att läsa den.
Ett enkelt utvecklingsschema

• 8 veckors ålder. Kort spår på gräsmattan,
5–10 m.
• Släpspår på olika underlag.
• Blod först precis innan anlagsprovet.
• Anlagsprov tidigast vid 9 månader.
• Teknikträning ÖKL.
• Öka spårlängd och liggtid, men backa tillbaka då och då till korta färska spår.
• Skarpa eftersök.
• Elitspår.
• Nattspårning.
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Stegra svårigheterna
successivt, hunden
skall alltid ha
möjlighet att lyckas.

Blod används först precis innan anlagsprovet.

Spårläggning

Några tankar kring spårläggningen.
De första spåren lägger vi utan blod för att få
mer koncentrerade och motiverade hundar.
När spåren blir lite äldre kompletterar vi
med lite blod. Provreglerna säger 2 dl blod
på 600 meter. Blodet läggs enklast med en
plastflaska där vi gör ett en millimeter stort hål
i korken. Sedan droppar vi lite blod varje meter
i spåret.
I början av träningen behöver vi veta var
spåret finns och snitsel är då ett bra hjälpmedel. Sätt snitslar som stöd med korta mellanrum. När du snitslar se framåt. När du satt en
snitsel se framåt och bestäm dig för var du ska
sätta nästa snitsel så den inte blir dold. På det
viset är du säker på att se alla snitslar när du
sedan går spåret.
Nackdelen med snitsel är att föraren fokuserar på att leta snitslar och tappar då fokus
på hunden. Försök därför hitta någon naturlig
vägledning, ett hjulspår t ex som du kan följa
och då bara använda snitsel där spåret lämnar
denna vägledning. Då ser du både hunden och

spåret samtidigt.
Så fort som möjligt slutar du sedan att
använda snitsel för att istället börja lita på
hunden. När du lägger spår åt någon annan
så använd naturliga markeringar. En pinne
lutad mot ett träd, lite mossa på en gren,
alltid gå vid roten på ett kullfallet träd osv.
En GPS-pejl är också ett bra hjälpmedel för
att komma ihåg var spåret ligger.
När vi ska lägga mer avancerade spår så
kan vi också använda spårläggarskor istället
för att släpa en klöv. Spårläggarskon består
av en platta som vi kan fästa under skon och
där man sätter fast en klöv i bakkanten. Ett
alternativ är att fästa klövarna på ett par
stavar och gå med dessa. Fördelen med dessa
metoder är att man får mer riktiga klövspår
där klöven ger punktmarkeringar och går
ner lite i marken vilket ger ett annat doftmönster.
Personspår är utmärkt att variera med och
ökar ofta motivationen hos hunden. Gå själv
ut ett par hundra meter och göm dig i skogen. Låt sedan någon annan gå med hunden.
Gå själv ut spåret och lägg något kul i slutet
och hämta sedan hunden och låt den följa
ditt spår eller använd någon familjemedlem
som går ut och gömmer sig.
Teknikträning

Dela upp spåret i delar och träna korta spår,
100–150 m där du vid varje tillfälle lägger in
ett eller två moment som ska tränas. Upptag,
vinklar, återgång, spår på stig, viltstörning,
spår på asfalt mm.

Svårigheter i spåret

Några exempel på utmaningar i spåret som
kan ge hunden huvudbry är:
• Nystan. Gå ut en bit och
vimsa sedan runt i ett
område med 30–50 m
diameter och gå sedan
rakt därifrån.
• Lycka. Gå rakt fram
sväng tillbaka i en cirkel
och korsa ditt eget spår,
oblodat i anslutning till
korsningen.
Figur Stjärna

• Ring. Gå fram, gör en
cirkel framför dig, 30–50
m i diameter.
• Stjärna. Gå rakt fram
till en mittpunkt. Från
denna gå ut 15–20 m i
olika riktningar så det
blir en stjärna. Från en
av dessa spetsar fortsätter du spåret.

• Riktningsbestämning. Gå mot spåret och variera riktningen mot spåret, snett med, snett
mot och så vidare och åt hunden bestämma
åt vilket håll spåret går.
Några tränings-kom-i-håg

• Var tydlig och ärlig, det ger hunden trygghet.
• Träningen ska gå framåt och både du och
hunden skall känna att det lönar sig att göra
rätt.
• Hunden måste förstå, när hunden gör som
du önskar, då har den förstått.
• Träna på olika platser, hundar blir lätt beroende av miljö och andra yttre faktorer.
• Stegra svårigheterna successivt, hunden
skall alltid ha möjlighet att lyckas.
• Ställ krav utifrån hundens mognad och
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Ta till dig kunskaper och erfarenhet från olika håll
och inte minst från din egen hund.
mentalitet, unga hundar kan inte koncentrera sig lika länge som vuxna individer.
• Vänj hunden vid att gå mer än ett spår
vid ett och samma träningstillfälle.
• För träningsdagbok.

Dokumentera

Dokumentera din träning, skriv en träningsdagbok. Denna kan bestå av ett skogskort, där det
på ett enkelt sätt kan noteras hur hunden har
arbetat på de olika delarna av spåret.
Krav på föraren

En fråga som ofta ställs är hur ofta kan
man träna spår? Det enkla svaret är att det
inte finns någon begränsning om man bara
kan skapa nya utmaningar för hunden hela
tiden. Variation är nödvändig för annars
tappar den motivationen.

Ta till dig kunskaper och erfarenhet från olika
håll och inte minst från din egen hund. Om du
inte lyckas någon gång fundera på vad du gjort
för fel. Skyll inte på andra omständigheter som
väder, vind, rådjur i spåret eller annat. Lita på
hunden. Ofta vet hunden bäst var spåret finns.

VÄLKOMMEN TILL

SVK/BOTTENVIKENS
HUNDUTSTÄLLNING
Datum: Söndag 12 maj
Plats: Piteå – Bölebyns fotbollsplan
Domare: Carl-Magnus Olofsson
Sista anmälnings- och betalningsdag: 26 april
Upplysningar: Ann Lundgren, 		
kassor@svkbottenviken.se
Anmälningsavgifter:
Valp- (4-9 mån), champion- och veteranklass 200 kr
övriga klasser 350 kr.
Avgifterna sätts in på bankgiro 5751-3657 alt.
swishnr: 1231611136 senast 26 april.
Anmälan: Gör du enklast via SVK:s hemsida
www.vorsteh.se

SVK/VÄSTSVENSKA 2019
BJUDER IN TILL UTSTÄLLNING,
LUNCH OCH ÅRSMÖTE

ORDINARIE PROV I
EFTERSÖKSGRENAR
RÅNEÅHELGEN
Datum: Lördag 6 juli – Alla klasser
Plats: Råneå/Andholmen
Sista anmälningsdag: 15 juni
Anmälan: Gör du enklast via SVK:s hemsida
www.vorsteh.se

ARVIDSJAUR
Datum: Söndag 28 juli – Alla klasser
Plats: Samling utanför receptionen Camp Gielas
Sista anmälningsdag: 8 juli
Anmälan: Gör du enklast via SVK:s hemsida
www.vorsteh.se

Läs mer på www.svkbottenviken.se

Välkomna till SVK/Västsvenskas
officiella utställning
Lördagen den 23 mars
Bedömningen börjar kl 09.00.
Vaccinationskontroll startar kl 08.00.
Domare: Lisbeth C Liljeqvist
Plats: Strömma Naturbruksgymnasium, Sätila
Sista anmälningsdag: 3 mars
Lunch och årsmöte direkt efter utställningen.
Mer info på www.vorsteh-vast.se
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Foto: Philip Lilliehöök
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DOMARFÖRTECKNING

Vem som döljer sig bakom domarnamnen kan vara svårt för nyblivna medlemmar att få kläm på.
På bilden ses sex av våra FBP-domar. Fr v Jan Törnqvist, Tomas Olofsson, Peter Book, i mitten Cecilia
Linder Karlsson (dömer endast viltspår FBP). Nedre raden fr v Ingmar Axelsson och Ingemar Ström.
BOTTENVIKEN

Holmberg, Christer
Trångfors 17, 942 95 Vidsel, 070-391 26 98, christer.ho@telia.com
Larsson Mattias
Järvstigen 2, 944 92 Blåsmark, 070-314 94 37, mattias@tjuvskyttens.se
Lundgren, Robert
Yttersta 151,946 92 Lillpite, 072-218 00 77, Rln@polarbrod.se
Seger, Jonas
Tranmyrvägen 1, 975 92 Luleå, 070-373 33 03, jo.an@tele2.se
Skarin, Didrik
Fabriksgatan 5, 933 31 Arvidsjaur, 070-525 89 95, skarin.d@telia.com
						
GOTLAND
Malmqvist, Roger
Gothem Hage 254, 620 30 Slite, 070-633 02 25, rogergotland@telia.com
Nilsson, Benny
Endre, Bjärs 510, 621 77 Visby, 072-524 80 03, benny.nilsson@jagareforbundet.se
								
JÄMTLAND
Bergström, Patric
Rekylvägen 8, 831 43 Östersund, 073-051 28 01, vildskinnet@gmail.com
-VÄSTERNORRLAND
Norman, Fredrik
Malstabodarna 155, 864 92 Matfors, 070-654 04 77, fredrik.norman@sca.com
Pettersson, Jan
Kårsta 146, 860 40 Indal, 070-624 50 62, jan.bertil@telia.com
Rihpa, Tomas
Bruksgården Vallarvägen 81, 840 95 Funäsdalen, 070-350 69 15, rihpa@hotmail.com
Sjöquist, Mikael
Gottnevägen 78, 894 31 Själevad, 070-243 57 35, mikael.sjoquist@telia.com
Wieser, Uli
Tyskland 827, 840 31 Åsarna, 070-695 81 59, tyskland@telia.com
						
MALMFÄLTEN
Burck, Mikael
Örnvägen 26, 983 36 Malmberget, 070-567 35 91, ripjagaren.mb@gmail.com
Kristensen, Bengt-Olov
Soldalsringen 62 982 41 Gällivare, 070-307 52 37, bengtolovkristensen@gmail.com
Rautio, Jörgen
Nordöstra Vägen 68, 981 92 Kiruna, 070-370 93 06, jorgen.rautio@kommun.kiruna.se
Stenlund, Tord
Sagoslingan 2, 983 34 Malmberget, 076-216 25 20, tordstenlund@hotmail.com
Stöckel, Ingemar
Måttvägen 2, 981 91 Jukkasjärvi, 070-342 12 39, ingemar.stockel@lkab.com
						
MELLANSVENSKA
Aronson, Ulf
Nyby 14, 781 91 Borlänge, 070-634 60 54, ulf@aronsonkonsult.se
Bodin, Niklas
Naglarbyvägen 71, 783 50 Gustafs, 070-680 32 19, dalaelmontage@gmail.com
Danielsson, Lisa
Gräsbergsvägen 32, 771 92 Ludvika, 070-215 41 19, lisa.danielsson@telia.com
Florentin, Krister
Norrbobyn 59, 820 62 Bjuråker, 070-662 60 28, krister_florentin@hotmail.com
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Karlsson, Lennart
Kumlinsgatan 8, 732 47 Arboga, 073-558 55 06, lennart.plk.karlsson@volvo.com
Nyquist, Andreas
Örberga 103, 731 97 Köping, 070-542 97 60, andreas@abmarkentreprenader.se
Roselin, Ingemar
Nicklasdamm Gård 4, 681 94 Kristinehamn, 070-475 80 44, ingemar@roselin.se
Sköld, Joakim
Hjorttonliden 3, 656 35 Karlstad, 070-584 21 02, skold.joakim@outlook.com
Ström, Ingemar
Tomasbo 102, 730 61 Västerfärnebo, 070-578 68 30, lantbruk@tomasbo.se
						
SMÅLAND
Kleist, Ulf
Ullekalv Östergård 2, 596 93 Skänninge, 070-627 51 96, ulf.kleist@gmail.com
-ÖSTERGÖTLAND
Larsson, Christian
Järsnäs 4, 560 95 Lekeryd, 0730-30 26 55, christian.larsson@allezab.se
						
SÖDRA
Andersson, Rikard
Gummarp 216, 240 33 Löberöd, 076-855 12 41, rikard.andersso@gmail.com
Berg, Anna
Harstigen 5, 261 93 Saxtorp, 070-355 17 73, anna.berg@cervera.se
Braide, Anders
Ljungbyholmsvägen 208, 260 91 Förslöv, 070-221 08 11, anders@skogspartner.se
Håkansson Anders
Pl 4008 Kädarp, 282 93 Röke, 073-380 08 01, k.h.anders@hotmail.com
Sjöström, Patrik
Sjömarksvägen 17, 233 35 Svedala, 070-603 63 63, trubaduren.patrik@icloud.com
Åkerblom Juha
Gamla Lundavägen 1417, 262 97 Bläntarp, 076-789 22 17, jokerblom@gmail.com
						
VÄSTERBOTTEN
Granberg, Ulf
Hantverkargatan 7, 913 35 Holmsund, 070-307 55 76, knallapporten@holmsund.nu
Gustafsson, Erik
Mellangatan 34 A, 930 47 Byske, 070-659 81 72, erik@gustafssonbygg.se
Hall, Paul
Högberget 6, 930 10 Lövånger, 070-580 13 33, paul@pallehall.se
Sjöström, Ingemar
Kungsvägen 12B 1trp, 905 31 Hörnefors, 076-109 68 60, ingemar.sjostrom@gmail.com
Teien, Dag
Gryningsvägen 16, 906 37 Umeå, 070-369 33 36, nurmi1@mac.com
						
VÄSTSVENSKA
Book, Peter
Roasjö Ljunget 1, 512 92 Svenljunga, 070-563 22 66, book.larsson@telia.com
Hammarström, Angelica Edshult 435, 474 94 Hälleviksstrand, 070-693 20 77, angelica@westhunt.se
Johansson, Thomas
Anolfsbyn Pl 591, 464 94 Mellerud, 070-343 18 99, thomas.johansson@lrfkonsult.se
Knutsson, Birger
Bergstena Utgärdet 1, 441 92 Alingsås, 070-458 21 62, utgardets@hotmail.se
Lilliehöök, Fredrik
Torebo Säteri, 311 93 Långås, 070-319 30 02, torebogard@outlook.com
Olofsson, Thomas
Hedinge Gård 1, 1522 91 Tidaholm, 070-634 64 53, tomas.olofsson@trafikverket.se
Stamborg, Göran
Nilsagårdsvägen 8, 441 95 Alingsås, 070-319 36 79, goran.stamborg@telia.com
Svensson, Stefan
Hultgränd 9, 517 96 Hultafors, 070-554 33 75, svensson.hultet@gmail.com
Törnquist, Jan
Daretorp Lilla Svärdskullen, 522 91 Tidaholm, 073-364 57 17, jan.e.tornquist@gmail.com
						
ÖSTRA
Holmström, Mikael
Bälingeberg 8266, 762 94 Rimbo, 070-627 55 14, micke.holmstrm@gmail.com
Mattsson, Kjell
Vansta Lilla Kumlan 20, 743 93 Vattholma, 070-642 23 98, kjell.lillakumlan@gmail.com
Olofsson, Carl-Magnus
Gryta Höja Säteri 4, 749 63 Örsundsbro, 070-598 55 39, calex201@yahoo.se
Ringholm, Tom
Vattenvägen 1, 181 65 Lidingö, 070-617 08 13, tom@tupplurens.se
Rönnberg, Jörgen
Söderängstorp 1182, 147 91 Grödinge, 073-677 82 07, ronnberg.joli@gmail.com
Sundvall, Kenneth
Västermo Norr Åby 1, 640 40 Stora Sundby, 070-556 11 52, kenneth.sundvall@gmail.com

DOMARE FULLBRUKSPROV					
MELLANSVENSKA
Roselin, Ingemar
Nicklasdamm Gård 4, 681 94 Kristinehamn, 070-475 80 44, ingemar@roselin.se
MELLANSVENSKA
Ström, Ingemar
Tomasbo 102, 733 61 Västerfärnebo, 070-578 68 30, lantbruk@tomasbo.se
SÖDRA
Axelsson, Ingmar
Skeppargränd 26, 246 57 Barsebäck, 070-626 28 71, ingmar-axelsson@outlook.com
SÖDRA
Berg, Anna
Harstigen 5, 261 93 Saxtorp, 070-355 17 73, anna.berg@cervera.se
SÖDRA
Braide, Anders
Ljungbyholmsvägen 208, 260 71 Förslöv, 070-221 08 11, anders.braide@telia.com
VÄSTSVENSKA
Book, Peter
Roasjö Ljunget 1 512 92 Svenljunga, 070-563 22 66, book.larsson@telia.come
VÄSTSVENSKA
Johansson, Thomas
Anolfsbyn Pl 591, 464 94 Mellerud, 070-343 18 99, thomas.johansson@konsult.lrf.se
VÄSTSVENSKA
Olofsson, Thomas
Hedinge Gård 1 522 91 Tidaholm, 070-634 64 53, tomas.olofsson@trafikverket.se
VÄSTSVENSKA
Törnquist, Jan
Daretorp Lilla Svärdskullen 522 91 Tidaholm, 073-364 57 17, jan.e.tornquist@gmail.com
					
Forts. nästa sida.
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DOMARE FULLBRUKSPROV, ENDAST VILTSPÅR					
MELLANSVENSKA
SÖDRA
VÄSTSVENSKA

Johansson GunBritt
Bruck, Martin
Linder Karlsson, Cecilia

Åstenäs, Nedre Åstenäsängen 1, 671 94 Brunskog, 070-655 22 79, gun-britt.johansson@arvika.com
Hasselvägen 11, 261 72 Häljarp, 076-128 25 39, k.martin.bruck@gmail.com
Velinga, Steninge 1, 522 92 Tidaholm, 070-758 25 95, vijagasteninge@gmail.com

NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÉN

JAKTPROVSDOMARE, EFTERSÖKSGRENAR					
BOTTENVIKEN
JÄMTLAND-VÄSTERN.
JÄMTLAND-VÄSTERN.
MALMFÄLTEN
MELLANSVENSKA
SMÅLAND ÖSTERGÖTL.
SÖDRA
SÖDRA
VÄSTSVENSKA

Widén, Ann-Helén
Helsing, Anders
Vejby, Jim
Sjöbro, Mats
Palm, Mikael
Lund, Karl-Oskar
Axelsson, Ingemar
Nilsson Paul
Johansson Jimmy

Altersundsvägen 208, 975 97 Luleå, 070-277 00 94, info@altersundets.se
Bergom 115, 864 91 Matfors, 070-671 70 89, anders.helsing@telia.com
Fjällvägen 45 842 31 Sveg, 070-827 16 14, jim@vejby.se
Tallbyvägen 5, 981 41 Kiruna, 076-838 16 98, sjobromats@gmail.com
Norra Brändan 182, 780 67 Sälen, 072-534 47 66, info@skidmacken.se
Valdshult Mossebo, 330 27 Hestra, 070-515 71 75, karloskar.lund@gmail.com
Skeppargränd 26, 246 57 Barsebäck, 070-626 28 71, ingmar-axelsson@outlook.com
Pålstorp PL 3242, 280 20 Bjärnum, 070-270 94 83, paul.n@live.com
Horsås, Ängebäcken, 541 92 Skövde, 070-852 22 64, fasanvingens@gmail.com

					
DOMARANSVARIGA					
MALMFÄLTEN/BOTTENVIKEN
Seger, Jonas
Tranmyrvägen 1, 975 92 Luleå, 070-373 33 03, jo.an@tele2.se
VÄSTERBOTTEN
Teien, Dag

Gryningsvägen 16, 906 37 Umeå, 070-369 33 36, nurmi1@mac.com

JÄMTLAND-VÄSTERNORRLAND
Sjöquist, Mikael
Gottnevägen 78, 894 31 Själevad, 070-243 57 35, mikael.sjoquist@telia.com
MELLANSVENSKA
Danielsson, Lisa

Gräsbergsvägen 32, 771 92 Ludvika, 070-215 41 19, lisa.danielsson@telia.com

ÖSTRA/GOTLAND
Olofsson, Carl-Magnus Gryta Höja Säteri 4, 749 63 Örsundsbro, 070-598 55 39, calex201@yahoo.se
SMÅLAND-ÖSTERGÖTLAND/VÄSTSVENSKA
Stamborg, Göran
Nilsagårdsvägen 8, 441 95 Alingsås, 070-319 36 79, goran.stamborg@telia.com
SÖDRA
Andersson, Rikard

Gummarp 216, 240 33 Löberöd, 076-855 12 41, rikard.andersso@gmail.com

ADRESSÄNDRING

FLYTTAT?
Meddela din nya adress till Lena Karén som är
SVK:s medlemsregistrator.
medlemsregister@telia.com
mobil 070 932 4277
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FÖR UNG, FÖR GAMMAL, FÖR OFTA, FÖR
MÅNGA? PLANERA DIN AVEL I GOD TID!
SKKs Uppfödar – och Kennelkonsulentkommitté (UKK) har ansvar för att bl.a.
informera kring rutiner för uppfödning, djurskydd och vad man bör tänka på, för
att föda upp hundar på ett ansvarsfullt sätt.

UKK behandlar ca 350 ärenden per år som gäller olika överträdelser mot bl.a. SKKs grundregler och hälsoprogram. De allra flesta uppfödare sköter sig utmärkt men ibland blir det fel.
Det innebär dels att ärendet handläggs av UKK
för beslut samt att registreringen av valparna
kan försenas, vilket drabbar valpköparna.
Det förekommer med jämna mellanrun
ärenden som avser SVKs raser, företrädesvis
saknas resultat från HD-röntgen eller att tiken
har blivit tjuvparad!

Om du tar dig tid att planera parningen i
god tid, kan onödiga misstag undvikas!
HD-röntgen ska vara utförd innan parning
för båda föräldradjuren och för SVKs raser
gäller att hundar med A- eller B-höfter får
användas i avel.
För strävhårig vorsteh gäller resultat från
aktuellt HD-index. SKK rekommenderar att
föräldradjurens genomsnittliga HD-index är
större än 100. Hund med HD-grad D eller E
får inte användas i avel, oavsett HD-index.
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Kontrollera uppgifter innan parning

Kontrollera på www.hunddata.se resultat för
hälsoundersökningar och provmeriter för den
tilltänkta tiken/hanhunden är registrerade.
För samtliga SVKs raser bör avelsdjuren
uppfylla klubbens rekommendationer på provoch utställningsmeriter.
Läs på SKKs Grundregler!

För ung? En tik måste vara minst 18 månader
för att få paras första gången.
För gammal? a) Tik som fyllt 7 år och som har
haft valpar tidigare, måste ha ett veterinärintyg, där det särskilt framgår att hon är i sådan
kondition att hon kan orka med en valpkull.
Det räcker alltså inte att du själv anser att tiken

NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÈN

är i tillräckligt god form.
b) Tik som fyllt 7 år och inte har haft valpar tidigare, får inte paras. Para heller aldrig en tik som
fyllt 10 år – oavsett tikens aktuella kondition.
För ofta? Har en tik fått 2 kullar inom en
12-månadersperod, måste hon vila i mint 12
månader innan hon föder nästkommande kull.
Har tiken fyllt 7 år måste hon alltid ges minst
12 månaders vila mellan kullar.
För många? En tik får ha högst 5 kullar!
Håll ordning på dina löptikar!

Se till att löptiken hålls åtskild från egna och
andras hanhundar under hela löpperioden.
Det räcker inte att flytta tiken under höglöpet.
Chansa inte.

Kontakta rasens avelsråd för mer information. Du kan därutöver enkelt hitta fakta här:
www.vorsteh.se 		
Se sidor för avel, RAS och Resultatdatabasen med provberättelser
www.hunddata.se
Officiellt registrerade resultat för hälsa, meriter, syskon, m.m.
www.skk.se		 Läs mer under ”Uppfödning” och ”SKK:s Grundregler”
Ulla Eckerberg, Ledamot SKK/UKK

STRÄVHÅRIG VORSTEH
Avelsråd Saila Suorsa
Södra Bredåker 403, 961 95 Boden
tel 070-230 14 54, saila.svk@telia.com

Lite om fjolårets statistik

Avelsfunktionär Lisbeth Fareby
Solstormsvägen 4, 981 46 Kiruna
tel 070-654 6673, Lisbeth.Fareby@skola.kiruna.se

Information 14 januari 2019
på SKK:s hemsida:
Har din hunds indexvärde ändrats?

I förra veckan kördes årets första avelsvärdering för höft- och armbågsleds¬dysplasi,
HD och ED. Den första körningen efter varje
årsskifte är lite speciell eftersom den så kal�lade referenspopulationen då ändras. Detta
kan medföra en förändring av hundars HD-/
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ED-index, trots att ingen ny information om
släktingars röntgenresultat har tillkommit.
I referenspopulationen för varje ras ingår
svenska hundar födda under en femårsperiod
och denna femårsperiod förskjuts ett år vid
varje årsskifte. År 2018 ingick hundar födda
åren 2012–2016, och i år består den av hundar
födda 2013–2017. I praktiken ändras alltså
det man jämför mot, varför enskilda hundars
indexvärde vid första körningen varje år kan

Rekordfå strävhår registrerades under fjolåret,
endast 155 varav 17 importer. De flesta importer kom från Danmark, några från Norge och
Tyskland och en från Finland.
19 kullar föddes efter 16 hanhundar. Av de
16 hanhundarna var 7 svenskfödda, 4 tyskfödda, 3 danska och 2 finska. Kullgenomsnittet (födda valpar) var 7.0 vilket är lite lägre
än under de föregående åren. Inavelstrenden
ligger på 0.8%.
HD-statistik

2018 röntgades 88 strävhår med följande
resultat:

Foto: Saila Suorsa

MER INFORMATION!

förändras något, även om ingen ny information avseende HD eller ED hos släktingar
tillkommit sedan förra avelsvärderingen.
Effekten av ny referenspopulation kan
variera mellan olika raser, beroende på hur
utvecklingen av HD/ED ser ut i just den rasen.
Om rasen har haft en gynnsam HD-utveckling
och fått en allt bättre ledhälsa över tid innebär
det att referenspopulationen, det vill säga de
hundar man jämför mot vid beräkning av index, blir bättre och bättre för varje år. Eftersom
indexvärdet 100 varje år beräknas som det
genomsnittliga värdet för alla hundar som ingår i referenspopulationen kan en förbättring
i rasen över tid innebära att enskilda hundars
indexvärden sänks när man byter referenspopulation, trots att ingen ny information
tillkommit. Detta beror helt enkelt på att de nu
jämförs mot en annan grupp hundar (den nya
referenspopulationen). ”Hoppet” i index vid
ändringen av referenspopulation drabbar dock
inte bara enstaka individer utan påverkar alla
hundar i rasen likadant. Ett något sänkt index
i samband med årets första körning betyder
alltså inte att individen plötsligt fått en sämre
nedärvningsförmåga än veckan innan, utan
är en effekt av att rasen i stort har utvecklats i
positiv riktning!
Läs mer på SKK:s hemsida www.skk.se

48 A
18 B
20 C
2D
HD-Index: 46 av 88 röntgade hundar ligger på
100 och över.
ED (armbågsdysplasi)

31 u.a.
1 grad 2
BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning
hund)

18 hundar genomgick BPH.
Källa: SKK Avelsdata
Ytterligare statistik från 2018 (jaktprovsstarter,
priser, egenskapspoäng mm) kommer att finnas på hemsidan.
Med hopp om flera fina strävkullar under
2018!
Saila och Lisbeth
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UNGERSK VIZSLA
Avelsråd korthårig ungersk vizsla – Kristina Pettersson
Lunda Råsbäcken 1, 611 96 Jönåker
tel 070 600 66 99, Kp.legvet@telia.com
Avelsråd strävhårig ungersk vizsla – Sofia Colldén
Västra Radiogatan 41A, 854 61 Sundsvall
tel 070-614 6465, sofia_collden@Hotmail.com

UNGERSK STRÄVHÅRIG VIZSLA

I skrivande stund är det mitten av januari
månad och jag sitter med bokslutet för den
strävhåriga vizslan 2018. Som vanligt blir
verksamhetsberättelsen relativt kort, tyvärr.
De senaste tio åren har bara 26 nyregistreringar av den strävhåriga vizslan gjorts i
Sverige. Fem var importer och tjugoen valpar,
fördelade på tre kullar, var svenskfödda.
Det är inte bara en liten ras, utan en mycket
liten. I nuläget finns bara två uppfödare, varav
en är vilande på obestämd tid. I skog och på
fjäll träffar jag hundkännare som försöker gissa vad som finns i andra änden av mitt koppel. Ofta undrar man över varför jag korsat en
irländsk setter med en vorsteh och nu senast
undrade någon om strävhårig stövare inte var
rätt ovanligt ändå. Det är bara att le och kort
återge berättelsen om den strävhåriga vizslans
ursprung.
Den strävhåriga ungerska vizslan skapades
på 1930-talet för att möta en efterfrågan bland
jägare på en mer robust fågelhund som kunde
arbeta under strängare förhållanden; i kyla,
vasst gräs och törnen där den klassiska korthåriga vizslan blev skadad eller alltför nedkyld.
Receptet för denna variant var en blandning av
strävhårig vorsteh och ungersk korthårig vizsla. Tuff i terrängen, men följsam och lättsam att
arbeta med. Populationen växte långsamt, men
stadigt och nu återfinns rasen över stora delar
av världen, om än fortfarande i små skaror.
Jägare i Kanada, Skottland och USA lockas av
rasens förmåga att klara tuffa förhållanden och
även i norra Finland där vi finner uppfödare av
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innanför landets gränser. Tyvärr ser vi också
sällan strävhåren på jaktprov. Varför vet jag
inte, men kanske kan vi i Vorstehklubben bli
ännu bättre på att bjuda in representanter av de
små raserna i klubben. Vi har i nuläget bara tre
jaktmeriterade hundar i Sverige: Quodian’s Xerxes (äg. Marie Fredén, Kennel Amberpoints),
Quodian’s Lána (äg. Marie Fredén, Kennel
Amberpoints), och deras dotter, Amberpoints
Red Ruby (äg Louise Bjurlerstam Darberg.)
Några fler är på gång med fina resultat i eftersöksgrenarna och förra året importerades två
valpar från den flerårigt Europacupvinnande
kenneln Zöldmáli i Ungern. Det blir spännande att se vad dessa har att ge och hur rasen
utvecklar sig på populationsnivå. Förhoppningsvis hittar många intresserade jägare fram
till den strävhåriga vizslan även i Sverige och
vi får se en ökning av startande på prov inom
en snar framtid.
Sofia Colldén
UNGERSK KORTHÅRIG VIZSLA

Tillägg resultat från Junkkari i Svensk Vorsteh
nr 4, 2018
Det visade sig att det var fler deltagande
svenska ekipage än vad som framgick i föregående nummer av Svensk Vorsteh. Cilla

Cilla Sandström med Delirium Dreamer Viva la Vizsla.

Sandström med ungersk korthårig vizsla
Delirium Dreamer Viva la Vizsla deltog och
kunde kvittera ut ett 3:e pris. Fyra svenska
ekipage fördelade på tre SVK-raser lämnade m
a o Finland som pristagare!

GROSSER MÜNSTERLÄNDER
rasen, uppskattar man den tåliga och uthålliga
varianten av den ungerska vizslan. Finland kan
ståta med fjorton jaktmeriterade strävhår och
ute i Europa har man på allvar upptäckt den
strävhåriga vizslans många talanger. Det jagas
ivrigt, både fågel- och klövvilt, över den och
bland annat i norra England och i de skotska
högländerna används rasen som komplement
till jägarens falk. Sammanfattningsvis kan man
säga att rasen har sina största fans på de tuffaste
jaktmarkerna. Men hur ser det ut här i Sverige?
Det finns som sagt bara ett fåtal individer
av rasen och det är flera år sedan en kull fötts

Avelsråd Annica Åström
tel 070-221 70 70, annica.astrom@gmail.com

Här kommer en redogörelse för 2018.

Vad gäller fältprov så har det varit 6 starter var av 2 gick till pris. Först var det
Blåfjellmyra’s Ekko Ekko, ägare Susanne
Lindberg, som fick 3 i UKL. Därefter var det
Vassfjärden’s Cello, ägare Bo Hallnäs, som

äntligen fick ett 1:a pris i ÖKL. Cello har
varit så nära flera gånger och nu lyckades
paret! Han är det fjärde 1:a pristagaren
hitintills. Tidigare var det Vassfjärden’s Elle,
Vassfjärden’s Aja och Vassfjärden’s Dito som
presterat detsamma.
Delirium Dreamer Viva la Vizsla
SVENSK VORSTEH
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Ingen kull har registrerats under det
gångna året.
Glädjande är att Ebbe vom Diebelswinkel,
ägare Maria Hallberg Ullman, blev BIR och
tilldelades CACIB på My Dog i början av det
här året.
Flera aktiviteter planeras för rasen under
kommande år. Intresserade kan höra av sig
till Maria Forss, tel 070-382 1904.

In memoriam

I början av november 2018 avled Ulf Pettersson. Ulf har tillsammans med sin fru, Gunilla
Klavenäs Pettersson, varit innehavare av Kennel Våråsen, på Åda skola i Upplands Bro.
De har bidragit med hela 25 kullar av rasen
grosser münsterländer åren 1989–2006, vilket
är hälften av de kullar som hitintills fötts i
Sverige. Deras arbete är väl dokumenterat och
de har fört statistik över hela rasens utveckling
som noggrant sparats och kom till glädje som
underlag för SVK:s Jubileumsbok 2017.

KLEINER MÜNSTERLÄNDER
Avelsråd Malin Nyström
Karmor 323, 826 92 Söderala
info@bicado.se, tel 0270-259 85, 070 399 9798
Avelsfunktionär – Vakant

Inget material har inkommit till detta nummer.

KORTHÅRIG VORSTEH
Avelsråd Helen Walsh
tel mobil 076-876 95 22, hirvas1@gmail.com
Avelsfunktionär Åsa Stöckel
tel 070-547 51 95, asa.stockel@live.se

Inget material har inkommit till detta nummer.

LÅNGHÅRIG VORSTEH
Avelsråd Kickan Hansson
tel 076-136 10 02
info@myhansson.com

Inget material har inkommit till detta nummer.
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I full fart utan förvarning - och olyckan är ett faktum.

VAD GÖRA OM DU KÖR PÅ EN
HUND ELLER KATT?
Varje år blir hundratals hundar och katter påkörda av bilar eller andra
fordon. Att köra på ett husdjur är en obehaglig upplevelse
för bilföraren, och frågan är hur man ska agera i en akut
situation? Här kommer tips från Agria Djurförsäkring.
– Varje år sker trafikolyckor där hundar och
katter är inblandade. I en akut situation är det
inte lätt att veta hur man som bilförare ska agera,
men det finns flera saker att tänka på om du kör
på ett husdjur, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring.

• Var försiktig vid hantering av en skadad
hund eller katt
• Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns
på halsbandet
• Se till att djuret snarast kommer till en veterinär

Om du kör på en hund eller katt

Ring polisen

• Stanna bilen direkt, ställ ut varningstriangel
och värna om din egen säkerhet
• Se efter hur det gick för hunden eller katten
• Ring polisen – du har anmälningsplikt för
påkörda hundar och bör anmäla katter

Du som bilförare är skyldig att anmäla olyckan
till polisen. När det gäller katter har du däremot inte anmälningsplikt, men polisen rekommenderar att man ringer till dem oavsett om
katten är skadad eller avliden.
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Bra att veta är att du aldrig har rätt att avliva
hunden eller katten på plats för att förkorta
dess lidande. Den bedömningen måste göras
av polis eller veterinär. Många djur som ser illa
tilltygade ut kan räddas med rätt behandling.

Du har aldrig rätt att
avliva hunden eller katten
på plats för att förkorta
dess lidande.

Hantera en skadad hund

Var försiktig om du tar hand om en trafikskadad hund eftersom den kan bitas. Undvik att
närma dig en stor hund som visar tecken på
aggressivitet, försök binda en sjal eller halsduk
runt hundens nos eller invänta polisen. En
lugn hund kan man försöka flytta bort från
vägbanan genom att lägga den på en filt eller
dylikt. Be polisen om råd i telefonen beroende
på faktorer som hundens allmäntillstånd, väglag eller trafikläge.
Hur det gick med katten?

Det är inte ovanligt att en katt som blivit
skadad gömmer sig i ett dike eller tar sig en
bit från själva olycksplatsen. Ta dig tid att leta
intill vägen. Var försiktigt i hanteringen av en
skadad katt, den kan både klösa och bitas.

Uppsök veterinär

SVK /JÄMTLANDVÄSTERNORRLAND
ARRANGERAR UNDER 2019

Ett skadat djur kan drabbas av inre blödningar
och andra skador som inte visar sig förrän
senare. Kontakta därför alltid veterinär för en
bedömning av djurets behov av vård.

UTSTÄLLNING

Ditt ansvar som bilförare

29–30 juni hos ForsWards Hund & Jakt

Om olyckan sker utan att du som bilförare
agerat vårdslöst ses du inte som ansvarig för
olyckan. Det betyder att du vanligtvis inte blir
skyldig att ersätta djurägaren för skador eller
veterinärvårdskostnader. Har du däremot
agerat vårdslöst kan situationen vara en annan.
Trafikförsäkringen gäller med strikt ansvar, det
vill säga att den ersätter oavsett ansvar.

19 maj Östersund

MEDLEMSHELG
EFTERSÖKSGRENAR
13 juli Härnösand
13 juli Åsarna

SÄRSKILT PROV
Anmälan: Jenny Karlsson, jenny.x.karlsson@harnosand.se
eller tel: 076-840 44 67.

MER INFORMATION OM
AKTIVITETERNA KOMMER
PÅ HEMSIDAN OCH FACEBOOK.
www.jvvk.se
Facebook (Ikon) SVK JV

UPPFÖDARDIPLOM

UPPFÖDARE!
Ni glömmer väl inte
att ansöka om SVKs
Uppfödarpremier?
SVKs
Avelskommitté

SVENSKA
VORSTEHKLUBBEN
UppfödARpREmiE i BRONS
Har tilldelats kennel

SVENSKA
VORSTEHKLUBBEN
SVENSKA
VORSTEHKLUBBEN
UppfödARpREmiE i GULd

För förtjänstfull uppfödning av

UppfödARpREmiE i SiLVER
Har tilldelats kennel
För förtjänstfull uppfödning av

Ordförande

Avelskommittén

Har tilldelats kennel
För förtjänstfull uppfödning av
Ordförande

Ordförande
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Avelskommittén

Avelskommittén

SVENSK VORSTEH | 49

Foto: Mats Bildström

ÄVEN SMÅ VALPARS KÄNSLOR PÅVERKAS AV VÅRA EGNA

Detta är alltså ännu en i raden av vetenskapliga studier
som visar att hundars relation till sina ägare inte skiljer sig
särskilt mycket från barnets relation till sina föräldrar.

Foto: Maria Tjärnström

Tryggare kan ingen vara än en valp med en lugnande mamma.

ÄVEN SMÅ VALPARS KÄNSLOR
PÅVERKAS AV VÅRA EGNA
Hur vet ett litet barn vad som är farligt och vad
som är harmlöst i omvärlden? Jo, framförallt
genom att betrakta föräldrarnas reaktioner på
det okända. Om mamma eller pappa visar med
sina reaktioner att de är uppskrämda smittar
det direkt av sig till barnet, och detsamma om
föräldern är oberörd. Det kallas för “social
referenstagning”, dvs man använder en social
partner som man har förtroende för som referens för att lära sig vad man ska vara försiktig
med här i världen. För några år sedan visade
forskare att hundar gör på samma sätt. Om
husse eller matte med sina reaktioner visar att
en obehaglig sak i själva verket är helt ofarlig så
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tar hundarna till sig detta snabbt. Men forskningen har så här långt bara sysslat med vuxna
hundar och frågan är när den här förmågan
uppstår – kanske krävs det lång tids erfarenhet
innan hundar tillägnar sig förmågan till social
referenstagning?
I en nypublicerad artikel från Claudia Fugazza

(känd från “Do As I Do”-metoden; se föregående blogginlägg) och medarbetare i Budapest
redovisas resultat som visar att förmågan utvecklas mycket tidigt. Forskarna studerade åtta
veckor gamla valpars reaktioner på ett okänt
och skrämmande stimulus – en bordsfläkt med

långa pappersremsor fastknutna. Valparnas
reaktioner observerades i olika situationer: när
de var ensamma, när hade sin mamma eller
en okänd vuxen hund alldeles bredvid, eller
när en människa var närvarande. De vuxna
tikarna var tränade att inte reagera alls på
fläkten, så de uppvisade bara en helt neutral reaktion. Människorna, å andra sidan, uppvisade
antingen ett neutralt beteende eller ett positivt
och uppmuntrande, som för att visa att fläkten
är helt ofarlig. Forskarna mätte sedan hur lång
tid det tog innan valparna vågade nära sig
och undersöka fläkten i var och en av de olika
situationerna.
Resultaten visade att en okänd vuxen hund

inte påverkade valparnas beteende alls. De tog
lika lång tid på sig att undersöka fläkten som
när de var ensamma i rummet. Om däremot
mamman var närvarande hade hon ett tydligt
lugnande inflytande på valparna, som nu
närmade sig fläkten betydligt tidigare. Detsamma gällde om en människa fanns i rummet
– jämfört med när de var ensamma vågade de
sig nu fram efter signifikant kortare tid. Och
personens beteende hade en stor betydelse. Om

människan signalerade positiva och uppmuntrande reaktioner var valparna riktigt snabba
att undersöka det skrämmande föremålet.
När man sedan testade hundarna några dagar
senare med samma stimulus men utan någon
social partner satt reaktionerna i, vilket visar
att valparna mindes vad den sociala partnern
hade signalerat tidigare.
Slutsatsen av arbetet är att social referenstagning är utvecklat redan hos åttaveckors valpar.
Under den tidiga sociala anknytningsperioden
uppstår alltså den relation som valpar använder inte bara för att känna sin tillhörighet utan
också för att få ett socialt stöd i utforskningen
av världen. Detta är alltså ännu en i raden av
vetenskapliga studier som visar att hundars
relation till sina ägare inte skiljer sig särskilt
mycket från barnets relation till sina föräldrar.

Fugazza, C., Moesta, A., Pogány, A., Miklósi,
Á., 2018. Presence and lasting effect of social
referencing in dog puppies. Animal Behaviour
141, 67–75. doi:10.1016/j.anbehav.2018.05.007
Artikeln publicerad på www.perjensen.se

FULLBRUKSPROV 2019

FULLBRUKSPROV 2019
Årets ordinarie FBP arrangeras av SVK/Västsvenska.
Datum: 5-6 oktober Plats: Tidaholm
För mer info se www.vorsteh-vast.se
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VÅRA CHAMPIONS

Tack till
våra sponsorer!

VÅRA CHAMPIONS
Här presenteras nyblivna champions i text och bild förutsatt att championatet
erhållits under de senaste 12 månaderna. Vid tilläggschampionat sker
presentationen endast i text.

I samband med SVK:s tre Riksarrangemang ställer följande
samarbetspartners och övriga företag upp med sponsring och
sätter därmed extra guldkant på arrangemangen!

SE VCH GANJO’S ESSA-ELECTRA
SE32697/2010
Korthårig vorsteh
e SE UCH Frio de Valcreole
u SE UCH SE JCH Rugdelias L M E Quittra
Uppfödare: Anette och Kenth Gustafsson, Härnösand
Ägare: Carin Byström, Härnösand

SE JCH STENBITENS MAISTER
SE17246/2014
Korthårig vorsteh
e Aron NO UCH SE USH NO JCH
u Hästabackens Star SE UCH SE JCH
Uppfödare: Sten Rönnerling, Skåne/Höör
Ägare: Eva Zetterberg, Gävle

SE JCH MYRÄKKÄLÄN HC VIILI
SE40755/2014
Korthårig vorsteh
e Katajakankaan Carl Gustaf
u Myräkkälän Heta
Uppfödare: Tommi Kinnunen, Finland
Ägare: Lars Hallerfors, Arvidsjaur

My Kind of Art

Och fler är på gång!

UTÖKAT CHAMPIONAT
SE UCH SE JCH TAPPRA SAZOO SE16696/2016 har nu även lagt till titeln SE VCH. Ägare Philippa Järvinen, Kolsva
SE UCH SE JCH HORSFJÄRDENS MH-L’UNIQUE SE 43057/2016 är nu även DK JCh. Ägare Eva Ter-Borch, Österhaninge
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SVK LOKALAVDELNINGAR

NYTT OM NAMN

NYTT OM NAMN

SVK / SÖDRA
ORDFÖRANDE: Göran Lang
Gudmundtorp, Lillarp 108, 243 96 Höör

STEN RÖNNERLING 80 ÅR!

tel 070-530 2611, goran.lang@live.se

Femtio år med stående fågelhundar i allmänhet och SVK:s raser
i synnerhet. Aktiv som jaktprovsdomare, uppfödare och en av
våra mest framgångsrika förare. Sten har stått som vinnare
av Riksprovets UKL och EKL mer än en gång under
årens lopp. Meritförteckningen kan göras hur lång
som helst – och Sten är fortfarande still going strong.
Grattis Sten!

I Svensk Vorsteh nr 2
som utkommer i
början av vecka 25

SEKRETERARE: Tina Bruck
Hasselvägen 11, 261 72 Häljarp
tel 0708-133 174, 0418-43 53 35
tina.bruk21@gmail.com
KASSÖR: Agneta Ericsson
Gudmundtorp, Lillarp 108, 243 96 Höör
tel 0413-313 81, 070-399 9720

tel 0322-131 41, 072 561 4116
b_holgersson@hotmail.com
KASSÖR: Stig-Arne Persson
Pålsbo 5, 518 90 Sandared
tel 033-25 90 16, 070-605 2720
sa@lacf.se
Postgiro: 72 62 14-0
Hemsida: www.vorsteh-vast.se

ORDFÖRANDE: Lennart Andersson
Tobacka 39, 911 93 Vännäs
tel 0935–12488, 070–6742184
lennart.andersson@vmfnord.se
SEKRETERARE: Svante Morén
Bergviken 8, 93792 Burträsk
tel 0914-100 35, 070-699 4152
svante.moren@tieto.com
KASSÖR/AU: Anders Nordwall

Bankgiro: 5144-8835

ORDFÖRANDE: Tomas Jensen

nordwall.anders@gmail.com

Hemsida: www.svksodra.se

tel 070-666 23 23

Plusgiro: 675 22-3

tomas@trossnasgard.se

Hemsida: www. svkvasterbotten.se

Gammelgarn Rommunds 612,
623 67 KATTHAMMARSVIK
tel 073-600 27 84
bjorn.rommunds@comhem.se
SEKRETERARE : Mikael Frank
Lummelundsväg 89, 621 41 VISBY
tel 076-102 97 99, micke.fra@gmail.com
ADJUNGERAD KASSÖR: Anita Pettersson
Vallstena Norrgarde 327, 624 32 SLITE

SEKRETERARE: Lisa Danielsson
tel 0240-251 23, 070-215 41 19
lisa.danielsson@swerock.se
KASSÖR: Christina Berg
Mellanvägen 3, 771 42 Ludvika
tel 070-591 37 03
christina-berg@tele2.se
Postgiro: 70 54 10-9
(Bankgiro 5553-8920)
Hemsida: www.msvk.se

tel 090-194830

SVK / BOTTENVIKEN
ORDFÖRANDE: Carolin Karlsson
Långtjärnsvägen 99, 955 91 Råneå
tel 070-695 27 17
carolin.karlsson@norrbottensmedia.se
SEKRETERARE: Lars Hallerfors
Stavagatan 23, 933 34 Arvidsjaur
tel 072-226 2733
lhallerfors@icloud.com
KASSÖR: Ann Lundgren

tel 070-348 32 24

SVK / ÖSTRA

gocha.pettersson@hotmail.com

ORDFÖRANDE: Magnus Eklund

Bankgiro: 349-2147

tel 072 218 0077

Järfälla

Hemsida: www.svk-gotland.se

kassor@svkbottenviken.se

Mobil 070-723 22 52, eklund.josh@gmail.com

Bankgiro: 5751-3657

SEKRETERARE: Marie Sallander

Manusstopp till nr 2
infaller den 17 april.

SVK / SMÅLAND ÖSTERGÖTLAND

Knivsta

ORDFÖRANDE: Åsa Brusbäck Green

tel 070 638 8306

Material skickas till:
svenskvorsteh@gmail.com
Redaktör Lotta Ivarsson,
mob 070-525 11 71

Drättinge 4, 561 91 Huskvarna

info@sallanderconsulting.com

tel 036-860 3325, 0705-314359

KASSÖR: Carl Arosenius

asa.brusback@gmail.com

Postgiro: 118 93-5

SEKRETERARE: Marie Davidsson

Hemsida: www.svkostra.se

Foto: Jonas Seger

SVK / VÄSTERBOTTEN

Marmorvägen 34, 90742 Umeå

VICE ORDFÖRANDE: Björn Eriksson

• Allt från Herrfallet – utställningen,
middagen, prisutdelningen mm!
• Vem blev årets Viltspårmästare?
• Skogsfågeljakt för nybörjare
• Rapport från fullmäktigemötet
• Europacupen 2019 – hur gick det?
• Våtmark på Mossebo del 2

Västgötagatan 6, 441 43 Alingsås

SVK / MELLANSVENSKA

Agneta.papperstanten@papperstanten.se

SVK / GOTLAND
Nu stiger pulsen!

SEKRETERARE: Björn Holgersson

Nybygget Hägna, 573 99 TRANÅS

Yttersta 151, 946 92 Lillpite

Hemsida: www.svkbottenviken.se

SVK / MALMFÄLTEN
ORDFÖRANDE: Lotta Olovsson
Porfyrvägen 18, 981 40 Kiruna
tel 0980-191 29, 070 646 44 91
charlotta.olovsson@gmail.com
SEKRETERARE: Ellinor Olofsson

tel 070-255 1041

SVK /JÄMTLAND VÄSTERNORRLAND

marie-davidsson@live.se

ORDFÖRANDE: Göran Mattsson

KASSÖR: Monica Holmberg

tel 070 2762756

Ordforandejv@gmail.com

Dala Norrgård 6, 561 95 LEKERYD

keo@live.se

SEKRETERARE: Bo Hallnäs,

KASSÖR: Marina Skotte

UPPMANING TILL
LOKALAVDELNINGARNA!

tel 070-378 0509, monica@watterbygden.se

Örnsköldsvik

Bankgiro: 5466-3174
Hemsida: www.svk-smost.se

Storbyvägen 5, 980 61 Tärendö

tel 070 – 579 49 02

tel 0978-200 34

sekreterarejv@gmail.com

marina@tarendo.nu

KASSÖR: Mattias Edström

Postgiro: 25 21 87-0

Kassorjv@gmail.com

Meddela nya styrelsemedlemmar (ordförande, kassör och sekreterare) 					
till Svensk Vorsteh så att uppgifterna på näst sista sidan i tidningen är korrekta.

ORDFÖRANDE: Lennart Gullberg

Hemsida: www.svkma.se

Plusgiro: 61 39 08-3

lennart@bjornkarrets.se

Hemsida: www.jvvk.se

UPPMANING TILL LOKALAVDELNINGARNA!
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SVK / VÄSTSVENSKA

Knävägen 6, 981 41 Kiruna

tel 070-319 2051
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Posttidning B

Adressuppdatering 255 071 600
Vid defenitiv avflyttning eller felaktig
adress sändes försändelsen vidare
till nya adressen

Returadress:
Lena Karén
Brovägen 3
376 37 Svängsta

Sverige Porto betalt, Port Payé

NÄSTA NUMMER
KOMMER VECKA 25 2019
Manus ska vara redaktionen tillhanda senast den 17 april 2019 och sändes till:
Lotta Ivarsson
Hjoggmark 13, 905 95 UMEÅ
Tel 070-525 1171
svenskvorsteh@gmail.com

Foto: Maria Tjärnström

www.vorsteh.se
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