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Nu är SVK:s fullmäktigemöte
2019 genomfört
Fullmäktige utsåg en ny styrelse och vi hälsar Mårten Berg och Fredrik Zethraeus, nya
ledamöter och Agneta Ericsson, ny suppleant, välkomna. Undertecknad omvaldes
till styrelsens ordförande. Ingmar Tykesson
valdes till fullmäktiges ordförande och Lennart Andersson till vice ordförande
Vi framför ett varmt tack och uttrycker
vår stora uppskattning till Ulla Eckerberg
som varit fullmäktiges ordförande under
många år och till Roger Kempainen som
varit sammankallande i valberedningen
under flera år. Vi tackar även Gerd Nilsson
och Mats Johansson som tidigare lämnat
styrelsen för deras insatser i styrelsen.
Fullmäktige godkände förslagen till ändringar i våra prov- och championatsregler.
Förslag om unghundstest och avelstest lades
inte fram för beslut. Motioner om möjlighet
till tidigare jaktprov avslogs då det ligger i
styrelsens uppdrag att hantera dylika frågor
men samråd med berörda lokalavdelningar
kommer att ske.
Var är vi? Vart ska vi? Hur tar vi oss dit?

Under söndagens mer informella diskussioner genomfördes livliga gruppdiskussioner
om SVKs verksamhet utifrån dessa frågeställningar.
Medlemsvård

Det är stor omsättning av medlemmar i
SVK. Cirka 2–300 nya medlemmar till-
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kommer varje år men vi tappar minst lika
många! Det rådde stor enighet om att ”medlemsvård” är centralt för klubben. Dels för
att behålla och motivera befintliga medlemmar men även för att rekrytera nya medlemmar. Nya medlemmar måste få hjälp
att komma in i klubben så de snabbt kan

Det rådde stor enighet
om att ”medlemsvård” är
centralt för klubben.
bli aktiva deltagare på prov och bidra med
ideellt arbete i verksamheten. Öppenhet,
fadder- och ungdomsverksamhet, debutantprov, och jaktskola var förslag på aktiviteter
som lokalavdelningarna kan jobba med. Det
ska bli spännande att följa utvecklingen.
Exteriör och hälsa

Vi har nyligen genomfört en utbildningskonferens för närmare sextio utställningsdomare på våra raser. Vid ett sådant
tillfälle ligger självfallet rasstandard och en
bedömning av funktionell exteriör i fokus.
De goda exemplen visades upp i samtliga
raser.
Ett område som är nära kopplat till exteriör och funktion är naturligtvis hälsoläget
hos våra raser. Låt oss först konstatera att

Låt oss först konstatera
att vi överlag har friska
och mentalt sunda hundar
men vi kan inte bortse
ifrån att vi har hälsofrågor
som måste bevakas.
vi överlag har friska och mentalt sunda
hundar men vi kan inte bortse ifrån att vi
har hälsofrågor som måste bevakas. Det
handlar till exempel om HD hos strävhårig vorsteh och HD och ED hos korthårig
vizsla.
Dessvärre nås vi av rykten om oseriösa
uppfödare som uppmanar sina valpköpare
att inte röntga sina hundar då ett dåligt resultat kan sänka värdet på deras HD-index.
Detta är naturligtvis ett absolut oacceptabelt beteende från uppfödare som tycks
tänka mer på sig själva än på rasens hälsa!
Vi uppmanar alla att röntga era hundar
oavsett ras. Det bör ni göra även om ni inte
tänkt använda er hund i avel för ni vill väl
veta er hunds hälsostatus.
I en artikel på annan plats i tidningen
skriver Annette Gustafsson om den ”snäva”
avelsbasen för korthårig vorsteh och de problem som det tycks föra med sig. Här behövs
mer analys av läget och konsekvenser.
Helt klart är att det finns centrala frågor
att ta upp på agendan på avelskonferensen
2020. Det är inte bara hälsofrågor som bör
debatteras utan även hur den avelsgodkända
populationen kan utökas. Det kan ju bland
annat ske genom att fler röntgar sina hundar
och att fler startar sina hundar på prov.

Nu står provsäsongen för dörren och vi
har ett uppdaterat besked från SKK:s Jakthundskommitté rörande dispens från § 18
Jaktförordningen för genomförande av våra
eftersöksprov. Etik, respekt och återhållsamhet bör alltid visas och särskilt under den
mest intensiva ”yngelperioden”.
Nu önskar jag er alla en härlig sommar.
Kanske ses vi redan på Riksutställningen i
Herrfallet!

Rolf Grönstedt,
Ordförande SVK
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början i augusti. Vi tar därför en titt på
hur man med enkla medel kan förbättra
deras kläckningsprocent. Med hjälp av
”Duck tubes” (andholkar) kommer man
en bra bit på väg och här presenteras
tillverkning av tuber i text och bild. Några
av våra medlemmar i Skåne placerade ut
ett antal andholkar i våras och kommer
i nästa nummer att berätta om sina erfarenheter och självfallet utfallet.

Foto: Lotta Ivarsson

Tiden flyger och vi tar nu raskt klivet in i

midsommarveckan, och därmed är ljuset
på väg bort. Men i gengäld närmar sig annat som är desto trevligare. Eftersöksträningen och -proven är redan i gång och
jaktproven – och inte minst fågeljakten
– rycker närmare.

Om två månader går startskottet för den

efterlängtade jakten i skog och på fjäll.
Eftersom årets Riksprov arrangeras i skog
kan väl inget passa bättre än en artikel om
skogsfågeljakt? Erfarne skogsfågeljägaren
och jaktprovsdomaren Didrik Skarin,
Arvidsjaur, lotsar oss genom ”Skogsfågeljakt för nybörjare” där tonvikten lagts på
artkännedom, biotopval och jakt utifrån
ett nybörjarperspektiv.
Även jakt på vattenlevande fåglar tar sin

”Ordet är ditt” tycks glädjande nog ha fått
litet av en nytändning. Idag sker som alla
vet de flesta åsiktsyttringar ute i sociala
medier, men desto mer glädjande när
medlemmar tar sig tid att fästa sina åsikter på pränt i medlemstidningen.
Skogsfågeljakt, andholkar, insändare,
exteriördomarkonferens, fullmäktigerapport, jaktprovsstatistik och mycket
mer finns att fördjupa sig i om midsommarhelgen oturligt skulle visa sig från
sin sämsta sida.
Men oavsett hur
helgvädret blir så
ligger en härlig
tid framför oss
– så ut och njut
av försommaren
och trevlig midsommar!
Lotta Ivarsson
svenskvorsteh@gmail.com

MANUSSTOPP
SVENSK VORSTEH NR 3, 2019
Infaller den 17 juli. Material skickas till redaktören Lotta Ivarsson
svenskvorsteh@gmail.com
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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.
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.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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Skogshönsen är fåglar som
är beroende av bra väder och
få predatorer.

SKOGSFÅGELJAKT FÖR
NYBÖRJARE
Att jaga de fyra skogshönsen – ripan, orren, tjädern och järpen –
ställer stora krav på både hund och förare. Varför? Jo, därför att det
oftast är något i vägen – skog!
Text: Didrik Skarin

Skogshönsen är fåglar som är beroende av
bra väder och få predatorer, om det ska bli ett
bra fågelår. Man kan bedriva viltvård för att
förbättra för fåglarna genom att på solsidan av
skogsbackar lägga ut grus som de kan picka i
sig, men den bästa viltvården är nog predatorjakt på räv, mård, nötskrikor och kråkor. Effektiv jakt på dessa arter har visat sig ge goda
resultat på fågelföryngringen.

ändå veta var föraren är. Vinden varierar från
terrängtyp till terrängtyp, från öppna myrar
där vinden är stabil till kuperad terräng och
tät skog där vinden hela tiden ändrar sig.
Visst, hunden stöter ibland, men detta är helt
ok, sånt händer. Det är trots allt inga robotar
vi har, men med tiden lär sig hunden att hantera situationen och även du själv ser förtjänsterna och inte enbart bristerna.

Jakten, biotopen och hunden

Anpassat sök

Hunden ska jobba självständigt och ibland har
den inte ögonkontakt med föraren, men måste

Revieringen och följsamheten är viktig
eftersom det gör hunden och jakten mer
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Järpen

Om vi börjar med den minsta skogsfågeln,
järpen, så gillar den bäckdrog med inslag av
al och blåbärsris men den gillar även alkottarna. Nu är järpen dock inte en fågel som
man inriktar sig på. Den flyger ofta upp och
sätter sig i träd där den helt förvinner, men
det händer ibland särskilt på förhösten att
hunden fattar stånd för den. Det händer också
att den kan löpa undan ordentligt och då kan

Foto: Marie Olsson

Foto: Didrik Skarin

förutsägbar. Söket ska vara anpassat till terrängen, vilket innebär att hunden ska söka ut
på öppna ytor dra ihop söket i tät terräng. Kan
hunden rapportera så är detta ett mycket bra
komplement. Själv tycker jag dock att det är
bäst om man kan vissla av hunden från ståndet när det passar mig, det blir väl mer som
en avlockning, men det är även spännande att
leta hunden.
Men nu har vi ju ny teknik, och GPS-navigatorn har kommit för att stanna. Det är en
trevlig liten pryl som man verkar titta mer på
än på hunden. Det är ett bra hjälpmedel om
du inte gör dig helt beroende av den, men vill
man lära sig läsa hund och terräng så ta gärna
med den i säcken. Vi får se vad som händer
i framtiden med alla tekniska hjälpmedel –
kommer vi att förlora den naturliga följsamheten hos hundarna? Detta är ett val som var
och en måste göra.
Man måste naturligtvis söka sig till en viss
typ av biotop där man förväntar sig hitta
fågel. Men var kan man förvänta sig fågel? Ja,
det är egentligen tre saker som är avgörande
och logiska; mat, skydd och vatten.

På jakt efter grus och gröna knoppar. En vanlig syn på
vårkanten.

man få känslan att det är tjäder som löper.
När man får en situation är det snabba skott
som gäller.
(Dal-)Ripan

Ripa hittar man på förhösten oftast vid
myrkanter med inslag av björk och gran som
skydd, även vid småbäckar, och även där
med inslag av blåbärsbärris. Det händer även
att den sitter mitt ute på myrarna. Senare
på hösten går den upp på torrare marker
och hittas då oftast i skog eller i ungskogplanteringar. Ripa är väl inte så svårjagad på
förhösten, men den kan ge långa beteslöpor.
Vid jakt flyger oftast först bara delar av
kullen upp. Har man lydnad på hunden så att
den stannar kvar så får man fler situationer
eftersom det ibland ligger kvar fågel. I en sådan brukar jag – kallar det för 30-sekundersregeln – låta hunden få stå kvar och skickar
den inte på apport även om fågel fällts. Ger
man hunden på detta sätt tid så kommer
den att visa var nästa fågel ligger, genom att
strama upp och fatta nytt stånd och man får
då en ny chans. Sådana situationer inträffar
oftast på förhösten när kullarna är samlade.
Orren

Orre trivs i samma biotoper som ripan, möjligen söker den sig mer till markvegetation,
SVENSK VORSTEH | 9
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Går man hem från skogen
med ett leende på läpparna,
då har man en bra hund.

Foto: Didrik Skarin

Men var kan man förvänta sig fågel? Ja, det är egentligen tre
saker som är avgörande och logiska; mat, skydd och vatten.
och ligger även i ungskog. Orren tycker jag är
mer ”nervös”, den trycker inte lika hårt som
ripan, och hittar man en kull går oftast hela
kullen upp på en gång. Den flyger oftast in i
skog och sätter sig gärna i träden, men kan
även löpa undan innan den tar till vingarna.
Tjädern

Vår största skogsfågel, ett högvilt för många,
trivs bäst i äldre skog. På grund av vårt
skogsbruk gynnas inte tjädern, men den
verkar ändå kunna acceptera den biotop
som finns kvar. Det är inte helt osannolikt
att man hittar tjäder i ungskog om den har
inte något val, men det är i äldre skog den
trivs bäst. Kantzoner och bäckraviner är bra
tillhåll – även där med tillgång på mat, skydd
och vatten.
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Jakt på tjäder kräver lite mer av både
hund och jägare, särskilt när det gäller
gamla tuppar. Hunden kan få direkt stånd
även på en gammal tupp, men oftast blir det
arbete på beteslöpor som slutar med lång
löpavance.
Hittar hunden en kull så flyger oftast hönan upp först direkt följd av kycklingarna,
men ibland kan det ligga kvar fågel, så ta det
lugnt om hunden stannar kvar; ge hunden
tid och du får en ny chans.
En gammal tupp löper undan långt, hur
långt beror mycket på hundens och jägarens
hastighet på löpan – det får inte gå för fort,
inte för sakta. När jag jagar går jag aldrig
bakom hunden, dels för att undvika att
skjuta rakt över huvudet på hunden eftersom det på sikt ger hunden hörselskador,

dels för att när jag går vid sidan om letar
jag 90 % av tiden skjutlägen i terrängen med
blicken 30–40 meter fram, och ägnar bara
10 % på hunden. Genom split vision låter
jag hunden jobba självständigt utan större
påverkan av mig, dock ska jag kunna visa
hunden genom mitt sätt att öka eller minska
farten på avancen – det kan bli riktigt jobbigt särskilt om löpan går uppför ett berg.
När tuppen till slut lättar så flyger den
utför berget, och har du inte svimmat eller
fått hjärtstopp eller mjölksyra så att benen
inte bär av kraftansträngningen, så kan du
få fina skottlägen på den.
När är bästa tid att jaga, morgon eller kväll?

Själv föredrar jag eftermiddagar, det bli
svalare och fuktigare på marken, bättre
vittring, fågeln rör sig mer på fodersök, och
blir lite tryggare i stabilare vind.
Tyvärr så kommer sedan en tid när det är
i stort sett omöjligt att jaga, nämligen under
lövfällningen då fågeln blir väldigt otrygg.
Oftast släpper de in hunden men som förare
är det svårt att komma fram och få en situation, och det är inte ovanligt att de lyfter
redan på 80–100 meters håll från föraren.
Vad det här fenomenet beror på tvistar de
lärde om.
När den första snön kommer brukar det
åter bli bättre att komma till skott, och orre
och tjäder sitter då ofta i träd. Jakttiden i
skog är lång här i norr – nästan 7 månader
– men jaktsäsongen är ändå väldigt kort
pga lövfällningen som senare avlöses med
mycket snö. Det minskande ljuset ger allt

Didrik Skarin

kortare jaktdagar som begränsar jaktmöjligheterna. Egentligen blir därför jakttiden
inte mer än 3 månader lång, där den bästa
tiden är augusti till mitten av september.
Vi har möjlighet till lyckade jakter även på
våren om vädret tillåter – men då handlar
det förstås om fjälljakt.
Sverige är ett avlångt land och terrängen
kan vara olika beroende på var i landet man
jagar. Mina erfarenheter är hämtade från
landets norra delar där jag verkar – men
fåglarna är desamma. Man kan skriva hur
mycket som helst om jakt, men den bästa
lärdomen är learning by doing – med andra
ord: jaga!
Går man hem från skogen med ett leende
på läpparna, då har man en bra hund.
Avslutningsvis vill jag tillönska deltagarna på riksprovet i skog bra väder med
stabil vind och rikligt med fågel. Och när
du står där och domaren säger ”Ditt släpp
är på 15 minuter”, läs då av terrängen, kolla
av vinden, ha fokus, lita på hunden, och
TÄNK JAKT!
SVENSK VORSTEH | 11
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ÄR KORTHÅRIG VORSTEH PÅ VÄG
MOT EN GENETISK KOLLAPS?
Bakgrund

Att följa korthårens historia från det att den
första korthåriga vorstehhunden togs in
till Sverige i slutet av 1800-talet har varit en
ovärderlig resa på många sätt under arbetet
med SVK:s jubileumsbok. I det arbetet har
även en beundran och respekt uppstått över
det intensiva avelsarbete som bedrevs under
en tid när bara en resa mellan Sverige och
Tyskland kunde ta allt mellan några dagar
till någon vecka. En tid när ett brev mellan länderna kunde ta minst lika lång tid.
Rasen överlevde dessutom två världskrig,
men i ett sargat Tyskland fanns fortfarande
engagerade rasfantaster kvar och avelsarbetet kunde trots detta fortsätta. Importer
skedde även under dessa svåra tider till Sverige och ett av sätten att kunna importera
hundar var med hjälp av de vita bussarna.
Arbetet med att fortsätta att utveckla de
tyska vorstehhundarna i Sverige, bör under
framförallt det andra världskriget och med
största sannolikhet, haft en högre betydelse
för rasfantasterna till både strävhårig- och
korthårig vorsteh än att olika länder befann
sig i krig, eftersom importerna ändå fortsatte om än i mindre skala.
Två betydelsefulla hanhundar

Två av de importer som kom att få stor betydelse i det svenska avelsarbetet i slutet av
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1930-talet och början av 40-talet var Kuno
von Schlossgarten och Eck vom der Schönenflieth. Men det kommer inte bli riktigt
tydligt och uppenbart förrän under slutet av
50- och i början av 60-talet då Ecks sonsonson, Edskogens Dripp, med Kuno som morfar, parades med Carbos Lissis där även hon
i sin tur hade Kuno som mormorsfar. Det är
där och då utifrån den kombinationen som
man skulle kunna se Kuno och Eck som s k
founders, till det som av många brukar kal�las ”vårt svenska korthår”.
Det som även är värt att notera innan jag
fortsätter är att under en period av 24 år,
mellan 1970 och 1994, var gränserna mot
kontinenten stängda. Det innebar stora
svårigheter att importera nytt blod och vi
som köpte en korthårig vorsteh under 70och 80-talet, hade hundar som i princip var
mer eller mindre släkt med varandra. Det
var en mischmasch av hundar men med det
gemensamt att samtliga i princip, mer eller
mindre, uppstått ur samma genbas som
nämnts ovan. Det var kusiner och tremänningar hela bunten.
Men vad har det för betydelse för dagens
korthår? Förmodligen större än vad vi kanske anar och tror, då det idag vanligtvis inte
finns något svenskt korthår som inte saknar
dessa kombinationer i sin stamtavla längre
bak. Det betyder att vi idag har få korthår

med någon speciellt hög inavelsgrad. Men
om vi istället skulle ha ett släktskapsindex
skulle detta bli betydligt mer uppenbart än
vad som idag är synligt när vi planerar en
parning exempelvis med hjälp av SKK:s Avelsdata, där det är möjligt att se stamtavlan i
6 generationer.
Nu har jag gett en liten bakgrund och
fortsättningsvis kommer inga specifika
hundar att anges. Men allt som jag har
sammanställt finns med namn, vilket vårt
avelsråd och Avelskommitté kan få ta del av
om så önskas.
Hur ser det ut idag då

I arbetet med boken mötte jag många som
var och är helt eniga i att den korthåriga
vorstehhunden idag är betydligt bättre än
vad den varit tidigare, vilket även har kunnat fastställas statistiskt. I och med att den
nuvarande egenskapsregistrering infördes
1990 och kunde läggas in i en databas,
Lathunden, så har uppföljningarna av vad
som skett med rasernas utveckling blivit
lättare att följa. Uppfödare har därmed med
hjälp av egenskapsregistreringen fått större
möjligheter att hitta lämpliga avelspartners i
sitt avelsarbete och resultatet har heller inte
uteblivit.
Idag selekterar vi aveln efter tre viktiga
hörnstenar, jaktprovresultat, HD-resultat
och utställningsresultat. Ingen av dessa
kan vi heller välja bort. Jaktprovsresultaten
är viktiga – har vi en gång avlat bort en
jaktegenskap så är det ytterst svårt att få
den tillbaka. HD-resultaten ingår i SKK:s
hälsoprogram nivå 3 – dvs hälsoundersökning måste vara gjord med ett frikännande
före parning. Utställningsresultat – vi
behöver funktionella jakthundar som håller

för många timmars effektiv jakt. Jag skrev
tre hörnstenar, men det behövs fyra för att
något ska kunna stå stadigt och den fjärde är
hälsa och det är nu det blir krångligt.
Hur ska vi avla för den fjärde hörnstenen?

När vi selekterar vår hundavel utifrån de
tre ovanstående hörnstenarna minskar vi
successivt den genetiska variationen inom
rasen utan att vi egentligen kanske reflekterar över det. Vi strävar efter att få bra och
effektiva jakthundar, som har en kroppsbyggnad som gör att den kan hållas fri från
förslitningsskador och utan att vara HDbelastade och det innebär att vi selekterar
för egenskaper som är mätbara. Men en parameter som vi inte systematiskt selekterar
efter är rasens hälsa. Egentligen har kanske
rasen inte så många specifika hälsoproblem
om det inte vore för detta med att hundar
allt oftare drabbas av kramper. Precis som
många idag gör, har även jag levt i förnekelsens skugga, men kan idag vara helt sann
och öppen inför det. Jag är tvungen till det
om jag vill ha någon förändring.
Som uppfödare är det en stor sorg att
drabbas av sjukdomar hos några av de valpar
man fött upp. Man vill aldrig någonsin att
någon valpköpare ska hamna i den situationen att deras älskade hund blir sjuk och
kanske måste tas bort. Men det händer alla
uppfödare förr eller senare. För mig som
uppfödare började i alla fall en omtumlande
resa, först med förnekandet, sedan en period
av tung sorg för att rannsaka sig själv, därefter reflekterande som egentligen bara gav två
alternativ, antingen lägga ner eller fortsätta.
Vi, jag och Kenth, älskar vår vorstehras och
det har vi gjort i 40 år nu och vi har valt att
fortsätta. Men det innebar också att ta på sig
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Måste finnas hög
medvetenhet kring
kramper.
ett stort ansvar och med det skaffa ytterligare kunskap i avelsarbetet. Att dessutom
skaffa underlag för den tanke som alltmer
började oroa mig och som idag t o m oroar
mig ännu mer när jag sammanställt den
statistik jag kommit åt.
Kramper hos hunden kan vara så mycket
och på framförallt äldre hundar kan det finnas naturliga miljörelaterade orsaker till att
kramper uppstår. Men jag tror att alldeles
oavsett orsak så måste det finnas en hög
medvetenhet kring kramper och man måste
akta sig för att söka egna förklaringar. Det
måste vara viktigare att ta det säkra för det
osäkra och ta med detta med kramper i sitt
avelsarbete alldeles oavsett.
Om forskningen hade kommit på hur
kramper (epilepsi) nedärvs så hade ett
DNA-test snabbt kunnat påvisa om hunden
är anlagsbärare eller inte. Tyvärr är just
kramper det hälsotillstånd oavsett hundras
där man inte hittat de genkombinationer
som gör att sjukdomen utvecklas. Däremot
är man tämligen enig om att sjukdomen
är ärftlig, att den tenderar att hoppa över
någon/några generationer och att det krävs
två genbärande föräldrar för sjukdomen.
Eftersom man fortfarande är osäker på
arvsgången är det sannolikt att det är enkla
recessiva anlag, båda föräldrarna har olika
gener själva vilket individuellt inte har
någon effekt, men i kombinationen mellan
dessa två kommer sjukdomen till uttryck.
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En recessiv allel kan föras vidare i många
generationer utan att visa sig. Inte förrän den
dag då två bärare av samma sjukdomsanlag
paras med varandra blir avkomman sjuk.
Det kommer även att innebära att fler valpar
i den kullen är genetiskt affekterad, även om
bara någon av valparna får de faktiska fysiska
symptomen. Att vara genetiskt affekterad är
samtidigt att vara anlagsbärare. Det finns
bara ett sätt att avla sig ifrån problematiken
och det är med hjälp av stor genetisk variation i en ras och att man avlar på friska
individer, vilket innebär att rasen måste vara
relativt numerärt stor, så redan där börjar
utmaningen.
De senaste 10 åren är medeltalet för rasen ca
220 registrerade individer per år, inkluderat
importerna, vilket får anses som en tämligen
liten ras i Sverige vilket innebär per definition att den genetiska variationen i antal
födda individer därmed blir begränsande.
Genom de avelsmål som är satta av SVK
innebär det att hunden måste ha gått till pris
på jaktprov med minst ett 2:a pris i någon av
klasserna. Att selektera utifrån jaktproven är
en nödvändighet för att bibehålla den goda
jakthund vi har idag. Men vi måste samtidigt
vara medvetna om att det innebär en kraftig
selektering utifrån den för rasen så viktiga
genetiska variationen.
Tittar vi på arvbarheten för de olika jaktegenskaperna så ligger de mellan 26–35 %
enligt det underlag som Rickard Henriksson
redovisade 2011 i Genetisk analys av Svenska
Vorstehklubbens jaktprov och även det Sofia
Malm och Åsa Lindholm nämner i boken
Hundavel i teori och praktik. Det innebär att
miljöpåverkan för att få till en duktig jakthund
ligger mellan 65–74 %, alltså en betydande del

av hundens framtida förmåga som jakthund!
Med det så inser alla att vi inte bara selekterar vår avel utifrån vad hundarna har i sina
gener, en betydande del av aveln selekteras
kanske främst utifrån hundägarens socioekonomiska förutsättningar då det kostar en
hel del i både tid och pengar för att få fram
en fungerande jakthund, speciellt om den
dessutom ska komma att starta på jaktprov.
Men om vi nu återkommer till SVK:s avelsmål. Jag tänkte att jag behövde få en bild av
hur det ser ut just nu eftersom jag anade att
rasen är snävare än vad jag trodde utifrån
en mer generell och allmän uppfattning.
Under vårvintern har Kenneth Sundvall
haft vänligheten att ge mig den statistik jag
efterfrågat och med hjälp av den statistiken
har jag insett att rasen är mer genetiskt
begränsad än vad jag trodde inledningsvis.
Att genomlysa flera år och flera klasser är
ett gigantiskt arbete så jag valde att titta på
en generationsintervall, som i ett hundperspektiv ligger mellan 3–5 år. Klassen jag
tittade på är ÖKL mellan 2014–2018, alltså
fem års jaktprovsverksamhet. Jag ville se
hur aveln styrs utifrån den selektion som
sker via prov och hur den bredden ser ut.
Under 2014–2018 gjorde korthåren 1 753
starter i ÖKL. Av totala antalet starter stod
tikarna för 59 % och hanhundarna 41 %. 390
olika individer startade i ÖKL under dessa
år varav 229 var tikar och 161 hanhundar.
Dessa hundar var födda från 2005 fram
till 2017, men där den övervägande delen
av naturliga skäl var födda mellan 2011 till
2017. Under dessa fem år var det 114 olika
tikar och 66 hanhundar som tilldelades 1:a
pris på jaktprov (vilka inte är inräknade
bland 2:a pristagarna) och 44 tikar erhöll 2:a
pris tillika 38 hanar. Det totala antalet 1:a
pris som tilldelades tikarna under perioden

skedde vid 166 tillfällen och för hanhundarna 97. Motsvarande för ett 2:a pris var
202/143. Så på det totala antalet starter var
det 9 % 1:a pris som tilldelades tikarna och
5 % bland hanhundarna. Motsvarande siffra
för ett 2:a pris var 11 % respektive 8 %. Då
vet vi hur prisfördelningen ser ut, men om
vi ställer detta mot antalet individer bland
de som startat i förhållande till hur många
som registrerats så blir det väldigt tydligt
hur kraftigt selektionen slår. För att det inte
ska bli helt galet har jag krympt underlaget
och bara utgått från när de flesta startande
hundarna är födda, åren mellan 2011–2017
(2017 är kanske i första hand ett unghundsår,
trots det så startade ganska många hundar
av någon anledning i ÖKL, lika många som
2013 så därför är även 2017 års registreringar
med). Under 2011–2017 registrerades 1 566
korthår inklusive importer. Totalt är det 7 %
tikar och 4 % hanhundar av alla som registrerats som uppnått ett 1:a pris på jaktprov
i ÖKL och för ett 2:a pris är motsvarande
siffra 3 % bland tikarna och 2 % av hanhundarna. Det är också utifrån dessa individer
som avelsarbetet i huvudsak sker för de
parningar som uppfyller SVK:s avelsmål.
Noterbart är att det generellt är färre hanhundar aktiva inom jaktprovsverksamheten,
trots att det över tid föds ca hälften av varje
kön. Även i förhållande till prissättningarna
har hanhundarna färre pris procentuellt sett
i ÖKL än tikarna. Anledningen till det bör
SVK:s avelsverksamhet reflektera över, för
vi behöver definitivt fler hanhundar som
startar på prov.
Som jag tidigare nämnt är en genetisk
mångfald en förutsättning för att vi ska
kunna bibehålla friska hundar och där inte
risken för att fler hundar med kramper ska
komma att öka. Vi vet nu att många hundar
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Släktskapsindex som ett
verktyg i avelsarbetet.
aldrig uppnår ett pris på prov och med det
går mycket av genetisk mångfald förlorad.
För att få en bild hur vi valt att avla så har jag
även försökt kategorisera far, farfar och morfar bland de 390 individerna som startade
2014–2018. Även där slår selektionen hårt då
ca 40 % av samtliga farslinjer består av endast
tre hanhundsgrupperingar. I kombinationer
med svenska tikar har det uppkommit fall
av kramper oavsett från vilken ”gruppering”
som hanhunden representerat. Med det så
befarar jag att det finns en uppenbar risk att
våra ”svenska korthår” i större omfattning
än vad vi idag känner till kan vara affekterad med de gener som i kombination med
en affekterad partners gener, riskerar att
ge avkomma som kan komma att utveckla
kramper. Redan på 60- och 70-talet fanns
kramper hos våra korthår och dessa uppstod i kombinationer med de hundar som
i princip alla våra svenska hundar har i sin
stamtavla i 7:e/8:e/9:e led och som tog sin
början med Edskogens Dripp och Carbos
Lissi. Samma hundar med samma blodskombinationer ligger som en bottenplatta i vår
avel och som vi måste ta hänsyn till även i
dagens avelsarbete. Lägg därtill de tre hanhundsgrupperingarna som idag står för 40 %
i nuvarande avelsbas på hanhundssidan så
förstår vi problematiken med den recessiva
arvsgången och varför kramper tenderar att
öka istället för att minska och varför vi inte
kan förutsäga när de kommer att visa sig, här
riskerar slumpen att spela oss ett spratt.
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Mina tankar inför framtiden

Det finns inget alternativ – ett aktivt avelsarbete måste bredda den genetiska mångfalden.
Vi behöver våra jaktprov även om de starkt
selekterar vår avelsbas, men vi måste fortsätta
att värna om den goda jakthunden. Frågan
om BLUP kanske måste aktualiseras igen så
att vi kan ta med oss ett släktskapsindex som
ett av verktygen i avelsarbetet.
Vi behöver använda de friska hundar vi har
idag, då vi inte har någon avelsbredd att laborera med, men vi måste vara medvetna om
att vi kanske avlar på individer som riskerar
att vara anlagsbärare till hälsoproblem som
exempelvis kramper. Att stänga ute ”vissa
linjer” blir nästintill omöjligt för då har vi inte
någon ras kvar. Det är bara vi som uppfödare
som kan avla så varsamt det bara går.
Av den anledningen ser jag inget annat
alternativ att vi, om det finns kramper i
släktskapet nu eller tidigare, avvaktar att para
våra tikar innan de blivit minst 4 år, eftersom
framförallt den krampform som är epilepsi
vanligtvis debuterar hos hunden tidigare än
så. Avlar man tidigare så finns risken att man
avlar på en hund som kanske året därpå själv
insjuknar. Men även:
Att man som uppfödare försöker före parning få en så pass bra och sann bild av den
tänkta avelspartnerns hälsobakgrund för att
försöka minimera att denne genetiskt kan
vara en möjlig bärare av samma sjukdomsanlag. Säker kan man förstås aldrig bli utifrån
en släktsskapskontroll, men man måste sträva
efter så mycket information som möjligt kring
de tänkta kombinationernas hälsa.
Att undvika att göra om samma typ av
kombination bara för att resultatet blivit
lyckat vid det första tillfället. Vi måste sträva
efter en stor genetisk mångfald – inte be-

gränsa den – annars kommer andra typer av
sjukdomar tendera att öka som kan sättas i
samband med ärftlighet.
Att ta del av den information som finns hos
avelsrådet så att man aktivt som uppfödare
arbetar med att inte göra kombinationer, där
risken kan finnas att sjukdomen gör sig synlig.
Att SVK:s huvudstyrelse ansvarar för att
en enkät skickas ut till samtliga medlemmar för att få en aktuell bild av det allmänna
hälsoläget för samtliga av SVK:s 7 raser.
Att SVK:s styrelse öppnar upp för en
eventuell frågeställning med SKK:s Avelskommitté kring råd för ett fortsatt hälsoarbete om
kramper fortsätter att öka inom rasen.
Och viktigaste av allt, vi måste få fler
hanhundar på prov. Att bredda avelsbasen
på hanhundssidan är en stor utmaning, vi
behöver våra hanhundar för att kunna få en

Vi behöver fler
hanhundar som startar
på prov.
större mångfald. Av de 158 tikar som gick
till ett 1:a eller 2:a pris 2014–2018 har 39
(25 %) använts i avel under samma tidsperiod till skillnad mot hanhundarna där
16 (15 %) av 104 har använts. Här måste
uppfödarna uppmuntra fler valpköpare till
hanhundsvalpar att starta på prov. Till sist,
låt oss tillsammans arbeta för att bibehålla
en frisk ras med goda jaktegenskaper även i
många fler generationer. Det är kanske dags
att revidera RAS?
Anette Gustafsson

SVK/SÖDRA arrangerar
PROV I EFTERSÖKSGRENAR

21 juli i FOGDARÖD. Sista anmälningsdag: 25 juni
3 augusti i VITTSJÖ. Sista anmälningsdag: 23 juli

FÄLTPROV

12 oktober SKÅNEPROVET (fältprov alla klasser)
13 oktober FRISKS PROV
Sista anmälningsdag: 20 september

Se även www.vorsteh.se Södra lokalavdelningen
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RAPPORT FRÅN FULLMÄKTIGEMÖTET

RAPPORT FRÅN FULLMÄKTIGEMÖTET

Fullmäktigemötet är Vorstehklubbens
högsta beslutande organ
Medlemmarna representeras på fullmäktigemötet genom sina delegater som är utsedda av
respektive lokalavdelning. Varje lokalavdelning har en delegat per hundra medlemmar
dock högst två. Det innebär att alla lokalavdelningar har två delegater förutom SVK/Gotland
som har en. Samtliga delegater deltog på mötet.
Vid fullmäktigemötet deltar naturligtvis även
fullmäktiges ordförande, styrelsen, representanter för valberedningen och några funktionärer. Medlemmar har möjlighet att närvara
och följa förhandlingarna på plats.
Fullmäktigemötet öppnades av styrelsens
ordförande Rolf Grönstedt och kontroll av
röstlängden genomfördes. Därefter valdes
Ingmar Tykesson till fullmäktiges ordförande
och Lennart Andersson till fullmäktiges vice
ordförande fram till nästa fullmäktige.
Avelsarbetet

Avelskommittén rapporterade sina aktiviteter
under perioden och här kan nämnas avelskonferens och införande av HD-index för strävhårig
vorsteh. AK har även analyserat förekomsten av
HD och ED på korthårig vizsla. AK konstaterar att fler ägare måste röntga sina hundar
oavsett ras. En kartläggning av kramper och
epilepsi har inletts för korthårig vorsteh. Nya
ras-kompendier har utarbetats inför konferensen med utställningsdomare 2019. Dessvärre
rapporterades att antalet utställda hundar på
SVK:s utställningar är det lägsta på 18 år och att
antalet starter på fält är det lägsta sedan 2003.
Ekonomi

Årsredovisningarna för 2017 och 2018 presenterades. Båda åren resulterade i ett positivt
överskott trots 100-årsjubileum och satsningar
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Fr v Ingmar Tykesson, stående Rolf Grönstedt.

på ny hemsida och nytt anmälningssystem. En
särskild redogörelse gjordes för jubileums-aktiviteterna som fick gå med förlust men tack vare
sponsorintäkter, god försäljning av jubileumsboken och strikt kostnadskontroll blev det ett
mindre överskott.
Revisionsberättelserna lästes upp och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. Verksamhetsplanerna
för 2020 och 2021 presenterades och godkändes.
Motioner

Två motioner som båda handlade om möjlighet
till tidigare jaktprov på ripa och skogsfågel hade
inkommit. Styrelsen redogjorde för det olämpliga i att fullmäktige fattar detaljerade ”operativa”
beslut som inte kan ändras av annat än myndighetsbeslut eller ett nytt beslut av fullmäktige. Båda motionerna avslogs med hänvisning
till att huvudstyrelsens uppdrag omfattar att
hantera dylika frågor i PM och andra instruktioner. Styrelsen kommer samråda med berörda
lokalavdelningar i frågan.
Regelrevidering

På fullmäktige behandlades förslag till änd-

Främre raden fr v Katarina Farm-Nordlander, Rolf Grönstedt, Svante Morén, Anna Berg, Andreas Nyqvist.
Bakre raden fr v Fredrik Zethraeus, Dag Teien. Agneta Ericsson ej med på bild.

ringar i våra prov- och championatsregler som
ska börja gälla från 2022 och efter sedvanlig
diskussion godkändes regelgruppens förslag.
Förslaget presenteras i detalj på annan plats i
tidningen. Styrelsen lade inte fram förslag om
att införa egenskapstesterna unghundstest och
avelstest (tyska VJP, HZP) till beslut då underlaget inte har bedömts vara tillräckligt utrett.
Ny styrelse och nya funktionärer

Fullmäktige utsåg enhälligt på förslag av
valberedningen en ny styrelse som består av
Rolf Grönstedt, ordförande, Mårten Berg, vice
ordförande, Svante Morén, sekreterare samt
Anna Berg, Dag Teien och Fredrik Zethraeus
ordinarie ledamöter samt till suppleanter Andreas Nyquist och Agneta Ericsson, kassör.
Till revisorer omvaldes Thomas Johansson
och Roul Fahlin och till suppleanter Anki

Larsson och Elisabeth Manninger.
Till ny valberedning utsågs Per Ekenbäck,
Östra, sammankallande, Caroline Karlsson,
Bottenviken och Maria Sandström, Södra. Den
tidigare modellen med förberedande val av valberedning har upphört.
Vi framför ett varmt tack och uttrycker vår
stora uppskattning till Ulla Eckerberg som
varit fullmäktiges ordförande under många
år och till Roger Kempainen som varit sammankallande i valberedningen under flera år.
Vi tackar även Gerd Nilsson och Mats Johansson, som tidigare lämnat styrelsen, för deras
insatser i styrelsen.
Styrelsens ordförande Rolf Grönstedt avslutade mötet och tackade fullmäktiges ordförande och vice ordförande för ett effektivt
genomfört möte samt delegater och övriga för
bra synpunkter och konstruktiva diskussioner!
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SVK:S NYA HEMSIDA
15 april lanserade vi nya
hemsidan vorsteh.se

Några veckor innan hade vi
också startat en egen sida på
Facebook för SVK som en
förberedelse för lanseringen.
Innan vi kunde öppna sidan
för medlemmar hade webbansvariga för alla lokalavdelningar gjort ett jättejobb för
att flytta över allt från sina
gamla sidor till den nya. Den
stora fördelen är att nu blir
det lättare att hitta och mer
översiktligt när både SVK
och alla lokalavdelningar ligger i samma
system. Dessutom så blir det enklare för alla
lokalavdelningar att uppdatera sina sidor.
Så långt gick allt ganska bra även om vi
naturligtvis hade en del strul som det alltid
är när man öppnar en ny hemsida. Tack och
lov var det inte så mycket som märktes för er
medlemmar.
Vi var spända på hur det skulle gå när med-

lemmarna nu skulle gå in och registrera sig
för att komma in på Mina sidor. – Min hund
syns inte? – Varför står jag inte som ägare?
Min hunds namn syns inte? Vi fick snabbt
frågor som detta. Förklaringen är att det
nya anmälningssystemet inte är klart ännu.
När det är klart kommer hundarnas namn
och du som ägare att synas. Men det var ju
inte lätt att veta för alla. Vi löste problemen
efter hand som de dök upp och nu verkar
det fungera så bra det kan utan att vara helt
färdigt. Lena Karén har gjort ett jättejobb
med att kolla alla medlemskap och godkänna
de som loggat in.
En rejäl miss gjorde vi när det bara stod
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Foto: Katarina Bruck

– Mina hundar – på registreringen och flera
skrev in bara namnen, när man skulle skriva
registreringsnumret. Men hur skulle ni medlemmar kunna veta det? Hur man än försöker
kolla i förväg så missar man något. Detta hade
vi helt missat. Men texten ändrades och sedan
fungerade det bra.
Efter kort tid la vi också upp blanketter för
anmälan till prov, utställning och viltspårprov som skickas automatiskt till respektive
lokalavdelning. Det fungerar nu och har börjat
användas. Sedan kom Annonstorget igång
och nu finns flera valpannonser uppe på nya
hemsidan.

VART ÄR VI PÅ VÄG?

I mitten av maj hade vi över 700 följare på

På SVK:s hemsida http://www.vorsteh.se/
nyheter-om-v%C3%A5ra-raser-0 har Lathundsgruppens arbetsgrupp under Avelsstatistik sammanställt resultat för egenskaperna
fart, vidd, reviering, följsamhet och vattenpassion i de numerärt större raserna korthårig och
strävhårig vorsteh, kleiner münsterländer och
korthårig ungersk vizsla.
Figurerna på hemsidan visar hur många
procent av alla starter som fått kategori 1–5 för
egenskaperna fart, vidd, vattenpassion samt

Facebooksidan och ca. 400 medlemmar har
registrerat sig på hemsidan. Nu väntar vi bara
på alla andra och vill påminna om att du
måste vara inloggad för att kunna anmäla dig
på prov och utställningar.
SVK Webgruppen:
Andreas Nyquist, Mårten Berg, Simon
Nyström, Marina Skotte, Lotta Olovsson, StigArne Persson, Svante Morén, Lotta Ivarsson

Jaktproven – har resultaten blivit bättre eller sämre med åren? Vad säger
vår insamlade statistik. Sedan år 1995 finns jaktprovsstatistik för raserna
i Svenska Vorstehklubben samlade i våra databaser. På vår hemsida finns
sammanställda ”egenskapsgrafer” från jaktproven för klubbens numerärt
större raser. Hur är det nu då, presterar hundarna bättre nu än längre tillbaka?
Vad säger statistiken, den som baseras på våra egna fakta? Och kan jag som
hundägare eller uppfödare ha någon nytta av denna statistik?
kategori 1–4 för reviering. När man sammanställer detta under många år och lägger in så
kallade ”trendlinjer” får man en uppfattning
om hur egenskaperna utvecklas över tid oavsett om det är sämre väder, fågeltillgång eller
vind något enskilt år.
Som ett exempel visar vi egenskapen fart för
korthårig vorsteh. Figur 1 på nästa sida visar
hur stor andel som får kategori 1–5 för varje år.
För den önskvärda kategorin 4 (mörkblå) kan
man se att farten har förbättrats med c:a 20 % på
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hur skulle avkomman bli med
rätt träning?

Figur 1. Egenskapen fart för korthårig vorsteh år 1995-2018.
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drygt 20 år. Det blir ungefär 1 % förbättring per
år. Vidare ser man att andelen av alla de övriga
mindre önskvärda kategorierna minskar.
Hundens uppträdande redovisas som egenskaper med siffror. De beskrivs från för låg
intensitet till för hög intensitet. Värdesiffran 4
representerar det mest önskvärda uppträdandet.
Läs om egenskaper mer i detalj i Domare:
Anvisningar för domare http://www.vorsteh.
se/provregler
Hur kan jag som avelsråd, uppfödare eller
hundägare använda de här resultaten?

Det är ju tänkt att resultaten från våra jaktprov
ska vara en viktig pusselbit i avelsarbetet, men
handen på hjärtat – hur många av oss tar sig
tid att studera resultaten och domarens utlåtande i mer detalj?
Även om vi inte själva är genetiker eller vet
hur stor del av olika egenskaper som är ärftliga
och hur stor del som är inlärda, så kan vi ändå
göra en viss tolkning av resultaten genom att
se hur varje egenskap utvecklas med tiden. Om
vi tar det tidigare exemplet med egenskapen
fart, där det vi helst önskar oss är en hund med
kategori 4 och denna ökar, kan man konstatera
att avelsarbetet kombinerat med träning av våra
hundar ger resultat som pekar åt önskat håll.
22 | SVENSK VORSTEH

2015

2020

När man inför en parning vill få en överblick
på de tilltänkta avelshundarnas egenskaper,
kan det vara bra att lägga in egenskaperna i ett
”spindeldiagram” (Figur 2a och 2b). Figur 2a
visar att hanhunden har mer vattenpassion,
fart och vidd (mörkblå kategori 4) i jämförelse
med rasens genomsnitt av denna kategori (röd
streckad linje). För egenskaperna följsamhet
och reviering blir bedömningen lägre än den
för medelhunden och lutar mer åt kategori 3.
Genom att läsa domarens text kan man kanske
utläsa varför hunden några gånger bedömts
med kategori 1, 2 eller 5 i dessa två egenskaper?
I Figur 2b ser vi en sammanställning av den
tilltänkta tikens egenskaper. Följsamhet, vidd
och reviering är ungefär som för medelhunden,
medan fart och vattenpassion är större.
Resultaten för hundarna finner man genom
att söka på SVK:s hemsida http://www.resultatdatabasen.se/sok_Hund.aspx
Procentandelen av kategori 4 för medelhunden, finns på SVK:s hemsida under Raser. Välj
sedan aktuell ras.
http://www.vorsteh.se
Det är visserligen lite jobb, men för den intresserade kan det ge en bra översikt hur de tänkta
avelshundarna brukar bete sig och bli bedömda
på jaktprov. Finns det gemensamma styrkor eller svagheter? Därtill kommer den eviga frågan,

Figur 2a. Spindeldiagram för egenskaperna hos tilltänkt avelshane.

Varför har Lathundgruppen bara
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Om man gör statistik i raser
med få starter på jaktprov så kan
slumpen avgöra resultaten som visas
Figur 2b. Spindeldiagram för egenskaperna hos tilltänkt avelstik.
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Summa summarum

Inför en tänkt parning är det flera aspekter
som ska vägas in. Det är naturligtvis värdefullt
att studera tänkbara hundars jaktegenskaper
och jämföra sinsemellan, men också mot medelhunden. Sen är det naturligtvis många andra
aspekter som bör undersökas såsom exteriör
och eventuella sjukdomar mm.
Vi kan i alla fall konstatera att dagens strategier för aveln leder till förbättrade resultat på

jaktproven, både vad gäller betyg som egenskaper. Detta betyder att ett ökande antal hundar
bedöms tillhöra kategori 4 för de undersökta
egenskaperna i jämförelse med när egenskaperna började registreras för drygt 20 år sedan.
Lathundsgruppen: Rolf Bergman, Agneta
Aldor, Kenneth Sundvall, Marie Sallander
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ÅRETS HUNDAR 2018

Foto: Maria Tjärnström

Följande hundar har tilldelats inteckningar i SVK:s
vandringspriser baserade på 2018 års prestationer.
Prisutdelningen kommer som traditionen bjuder att äga rum
under trivsamma former i samband med Riksutställningen och
den gemensamma middagen i Herrfallet. Grattis alla pristagare!
Friarbägaren (bästa tik, strävhårig vorsteh)
TROLLÄNGENS O’DIVA, SE26643/2017, Eva Björk, Lomma
Axelssons Brännvinsplunta (bästa hanhund, strävhårig vorsteh)
PAULSSONS ASK, SE39357/2015, Martin Ohlsson, Degeberga
Vandringspriset är skänkt av Ingmar Axelsson 2018 och ersätter det tidigare priset
Brännvinspluntan som 2017 erövrades för alltid av Ingmar Axelsson.
Tennskålen (bästa tik, korthårig vorsteh)
NORRBAGGEN’S M’ZITA, SE13428/2016, Susanne Westman, Kolsva
Tenntavlan (bästa hanhund, korthårig vorsteh)
TRUBADURENS MIGHTY SAM MCCLAIN, SE60027/2016, Linda Eklund, Blentarp
Kennel Bolundens vandringspris (bästa hund på flera underlag)
TAPPRA SAZOO, SE16696/2016, Philippa Järvinen, Kolsva
G. Schildts vandringspris (bästa hund av annan ras)
SNÖYRAN’S N-GLIMRA, SE26171/2016, Tomas Olofsson, Tidaholm
Jan-Olov Hahns vandringspris (bästa kleiner münsterländer)
SNÖYRAN’S N-GLIMRA, SE26171/2016, Tomas Olofsson, Tidaholm
SVK:s vandringspris (bästa ungersk vizsla)
WRETDALENS TOSCA, SE31648/2016, Maria Fredriksson, Ålberga
SVK:s vandringspris (bästa långhårig vorsteh)
TOLLSBÄCKENS TRÄFF, SE41993/2017, Johan Berndtsson, Trensum
Maj Königs vandringspris (bästa ungersk vizsla, unghund)
CARPE DIEM DAMASHCA APONIVI, SE52149/2017, Christer Malmqvist, Uppsala
Båten (bästa hund i fullbruksprovets vattenarbete)
ALARÄNGENS CLEO, SE39573/2014, Ingela Lindfors, Tobo
Hjorthornet (bästa hund vid fullbruksprov)
VIJAGA NIXIE, SE20410/2011, Elin Stenberg, Tidaholm
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SVK /JÄMTLANDVÄSTERNORRLAND
Arrangerar under hösten
FJÄLLPROV

SKOGSPROV

Datum: 30 augusti – 1 september 2019. Samtliga klasser.
Plats: Mittådalen
Sista anmälningsdag: 12 augusti

Datum: 5–6 oktober 2019. Samtliga klasser.
Plats: Solberg
Sista anmälningsdag: 16 september

Datum: 28–29 september 2019. Samtliga klasser.
Plats: Mittådalen
Sista anmälningsdag: 9 september

Mer information om proven finns på hemsidan och Facebook:
www.jvvk.se		
SVK JV

Välkomna!
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DUCK TUBES

Man kan med enkla medel
säkra ruvningsperioden
genom att tillverka s k duck
tubes, ”andholkar”
Lämplig tid att placera ut andholkar

I så god tid som möjligt förstås, så att holkarna
är inflyttningsklara när fåglarna anländer på
vårkanten. För årets kullar är det av naturliga
skäl för sent, men det kommer ju fler år. Vad
behövs då för att tillverka en andholk?

Nätet är uppmätt ca 2,30 m. Innerdelen t h i bild (ca 26–27
cm i diameter) har nästats fast med buntband.

Utrustning

Duck tubes – enkelt sätt att bidra
till säkrare ruvningsperiod och
ökad kläckningsprocent

• Nät (förslagsvis putsnät, åtgång ca 2,3 m)
• Stolpe (minst 2,5 m långt metallrör med
ytterdiam ca 25 mm)
• Hållare (den på bild är beställd på
www.vildtremisen.dk)
• Halm eller hö
• Buntband

Intresset för sjöfågeljakt tycks ha minskat i våra led under senare år, och
kanske även förlorat litet av sin ”status” jämfört med tidigare. Längtan till
skog och fjäll den 25 augusti verkar successivt ha tagit överhanden.

Att ha i åtanke

Text & Bild: Lotta Ivarsson

Är man ägare till någon av SVK:s raser kan
man tycka att sjöfågeljakt vore en självskriven jaktform, även med tanke på att vattenmomentet i våra eftersöksgrenar utgör ett
av inträdesmomenten för start på fältdelen.
Ett moment som kräver både outtröttlig vilja
att avsöka anvisat område och god apporteringsförmåga.
Vissa arter ökar medan andra minskar

Enligt den senaste fågelinventeringen (Svensk
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Fågeltaxering) vilken genomförs var fjärde år,
minskar kricka, bläsand, knipa och gravand
medan gräsand och snatterand ökar i antal.
Att förbättra överlevanden för det vilda
handlar inte bara om de arter som lever på
land, utan även om dem som lever i och vid
vatten. Hotet mot andfåglarna består främst av
kråka, skata, mink och räv. Förutom självklar
predatorjakt kan man också med enkla medel
säkra ruvningsperioden genom att tillverka s k
duck tubes, ”andholkar”.

Vid uppsättning av andholken bör man
självfallet ha inflygningsriktningen i åtanke.
Holken bör dessutom – om möjligt – placeras
vinkelrätt mot den förhärskande vindriktningen. Den bör dessutom placeras en bit från
land för att försvåra för räv att komma åt den
ruvande andhonan.

Halmen ligger utbredd på nätet och allt är
klart att rullas ihop.

I nästa nummer

I nordvästra Skåne har SVK-medlemmar i ett
jaktlag tillverkat och satt ut 9 andholkar fördelade på 6 ställen, vilket har inspirerat till den
här artikeln! Hur framgångsrik man varit får
vi veta först senare i år när gänget delar med
sig av resultat, erfarenheter och ev förbättringsåtgärder.
Vill man veta mer om andholkar, sök på
youtube efter ”duck tubes”.

Nätets ytterdel dras slutligen ihop med buntband. Hållaren placeras på tuben, sen återstår bara att ta stolpe
och tub och hitta en lämplig plats för placering!
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SKAPAR

Foto: Kristoffer Hansson

VINNARE
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.

CACIT-PROV OCH UTTAGNING TILL VM FÖR
KONTINENTALA STÅENDE FÅGELHUNDAR
Plats: Långtora, Enköping
Tid: Tisdag 17 september
Provet är öppet för samtliga kontinentala
stående fågelhundar, tillhörande SKF och SVK.
Deltagare till VM-uttagningen har företräde.
2019 års VM arrangeras i Serbien, troligtvis
under oktober månad.

Vid återbud p g a skada, sjukdom etc. med
veterinärintyg kommer en administrativ avgift på
50 kr tillfalla SVK. Vid övriga återbud återbetalas
inte anmälningsavgiften.

Domare: Tommy Hougaard, Patrik Sjöström 		
och Dag Teien.
Sista anmälning- och betalningsdag: 1 september
Anmälningsavgift 750 kr per hund, betalas till 		
SVK Bg 856-4056. Ange VM-uttag 2019.

Anmälan och eventuella frågor mailas till:
Dag Teien, tel 070 369 33 36,
e-mail nurmi1@mac.com

Vid anmälan uppge:
Namn, adress, postadress, mailadress, hundens namn,
ras och reg.nr.
Ange om du anmäler dig till VM-uttagning (som ingår i
CACIT-prov) eller endast till CACIT-provet.

Det förutsätts att du som deltar i VM-uttagningen,
och blir uttagen till laget, också är villig att åka till
Serbien.

Provet går enligt FCI regler:
http://www.fci.be/en/Continental-Pointers-65.html
( IX. RULES AND REGULATIONS FOR THE WORLD
CHAMPIONSHIP OF
PRACTICAL HUNTING FOR BRITISH AND
CONTINENTAL POINTERS.)

VETE- OCH
SPANNMÅLSFRITT

HÖGKVALITATIVT
PROTEIN

Bozita Sverige
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HJÄLPER
IMMUNFÖRSVARET

bozita.se
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PROV- OCH UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2019

SVK Västsvenska

SVK:S PROV- OCH
UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2019
Foto: Mikael Grennard

PROV 2019
SVK Södra

Kategori

Klass

Ort

Övrigt

SVK Småland - Östergötland						
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, 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							

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)

20190101-1231
20190101-0430
20190701-1231
20190916-1231
20190428
20190707
20190811
20190818
20190921
20190922
20190928
20190929

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, 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						

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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PROV- OCH UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2019
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: Peter M Nilsson

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: Anders Håkansson, 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).
SVENSK VORSTEH | 33

P Å D A N S K A F Ä LT …

P Å D A N S K A F Ä LT …

PÅ DANSKA
FÄLT…

Danmark är
riktigt dejligt!

Det skulle bli vårt först fältprov utanför
den svenska gränsen. Men vår hund som
skulle starta i vinderklasse (segrarklass)
skadade sig dessvärre någon vecka innan,
men vi tänkte att vi åker över bron, startar
unghunden och hoppas på en trevlig helg.

varandra, en svensk och en sydafrikan på vift i
Danmark. Ni ska veta en sak, vi förstod knappt
hälften av det som sades under helgen – men
kul hade vi! Efter en gemensam lunch med go’a
danskar som sällskap fortsatte sökandet efter
fågel för resterande hundar.

Text & Bild: Louise Johansson
Christo Mostert mottar pris för Lavas insatser
under dagen.

100-årsjubileumsfirande danska
Korthaarklubben

På lördag morgon når vi helgens destination
– Filskov. Här ska Korthaarklubben hålla det
årliga huvudprovet i Give och i år är det dessutom 100-årsjubileum. Vi ställde oss i klungan
tillsammans med de andra deltagarna för
dagens genomgång och välkomnande som Per
Kaa Kristophersen höll i. Under en kort stund
var jag tillbaka på de stora jakterna som min far
anordnade under min barndom. Hubertus Blæserne från Grindsted, en grupp jakthornblåsare
gjorde fin entré och invigde härmed dagen.
Solen sken, en lätt vind och ett gäng på 11
ekipage samt en liten nätt skara åskådare
tillhörde grupp 1 – unghundsgruppen. Jørgen
Christensen var dagens domare, en trevlig man
som vi fick dela denna dag med. Vår unghund,
Hunt Hard Gundog’s Atomic Lava var dagens
yngsta hund med sina 12 månader och gruppens enda ”Svenne”.
Hon fick startnummer 5, hennes partner var
en ung hane som mest ville busa, men det var
bara det att Lava var inte där för lek utan det
var jakt och allvar. Efter första släppet var domarens omdöme: – Det var riktigt flott att se,
nu måste vi hitta fågel för henne. Varje hund
fick börja med ett 20-minuterssläpp följt av ett
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15-minuterssläpp.
Vid 11-tiden var det dags för Lavas andra
släpp. Förarna med hundarna i koppel
tillsammans med domare och markvisare
lyckades tyvärr trampa upp en rapphöna.
Christo, min sambo som förde Lava denna
dag, fick möjlighet att gå på denna nyslagna
fågel. Jag stod tillsammans med åskådarna
och såg hur rapphönan seglade iväg i luften.
En man bredvid mig sa till en annan förare,
– Detta kommer inte att gå, det är omöjligt!
Christo släppte Lava, hon revierade i den
halvmeter höga rapsen. Pang! Lava förvandlades till en staty, en syn vi alla strävar efter
att få se. Domaren var lika exalterad som
resten, Christo hinner inte anmäla stånd när
domaren redan står redo med startpistolen
i högsta hugg. Christo ser partnern komma
i full fart mot dem, samtidigt som han hör
domarens klartecken – det är nu eller aldrig!
Christo ger Lava resningskommando och
upp flyger en rapphöna. Domaren skjuter
en gång och en gång till. Sista skottet var ett
försök till att få stopp på partnern men det
misslyckas. Lava sätter sig ner, lugn i skott
och flog.
Vi får besked att vi är klara för dagen. Två
släpp och klockan är inte ens 12. Vi tittar på

Fantastiskt arrangemang och engagemang

Under hela dagen och hela vår vistelse i grannlandet gav den danska klubben oss ett varmt
välkomnande, en öppen famn, ett fantastiskt
arrangemang. Planeringen och programmet
stämde så väl överrens, ett otroligt engagemang. Hatten av! På kvällen var det fest
på Filskov Kro. Där väntade en enastående
trerättersmeny med goda viner, skönsång och
det som vi alla väntat på – prisutdelningen!
Under kvällen fick vi hänga med på en resa bak
i tiden där klubben hyllade sina medlemmar,
jubilarer, funktionärer och uppfödare. Dagens
resultat för lilla Lava blev en 1:a premiering,
dagens bästa tik och dagens bästa unghund. En
fantastisk kritik från domaren Jørgen Christensen som fick våra ögon att tåras.
Tack till vår goda vän, Birger Knutsson som
lurade iväg oss till Danmark! Till alla fågelhundsfantaster, från norr till söder – prova ni
med. Danmark är riktigt dejligt!
Lördagens resultat (totalt 61 startande)

Unghundsklass (11 startande)		
1:a premiering – 3 hundar
2:a premiering – 3 hundar
3:a premiering – 1 hund 			
Öppen klass (50 startande)
1:a premiering – 5 hundar
2:a premiering – 3 hundar
3:a premiering – 1 hund

Artikelförfattaren, Louise Johansson med resten
av ”Supportergruppen”.

Vinderklassen med placering 1 – 6 med 1:a
vinder längst fr v.

Söndagens resultat (totalt 38 startande)

Vinderklasse
1:a vinder CK CACT CACIT: Sydvestjyden’s G.
Kasia, äg/förare Jakob Poulsen
2:a vinder CK R.CACT R.CACIT: Fjelstrup’s
Gordon, äg/förare Andreas Dahl Andersen
3:e vinder CK: MARKPR Don, äg/förare: Gorm
Bülow Henriksen
4:e vinder CK: Sydvestjyden’s I. Kansa, äg/förare Villy Andersen
5:e vinder: Brejdablik’s Gro, äg/förare Søren
Kronborg
6:e vinder: Tessan’s Igor, äg/förare Johan Hansen Sørensen
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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

SAMMANFATTNING OCH SUMMERING AV 2018
FÖR KORTHÅRIG VIZSLA

STRÄVHÅRIG VORSTEH
Avelsråd Saila Suorsa
Södra Bredåker 403, 961 95 Boden
tel 070-230 14 54, saila.svk@telia.com
Avelsfunktionär Lisbeth Fareby
Solstormsvägen 4, 981 46 Kiruna
tel 070-654 6673, Lisbeth.Fareby@skola.kiruna.se

ÄNDRADE REGISTRERINGSREGLER FÖR
STRÄVHÅRIG VORSTEH

SKK Avelskommitté har 2018 05 31 beslutat
att hundar med färg som är avvikande enligt
rasstandarden registreras som ej standardenlig färg.
För kännedom har SVK överklagat beslutet. Beslutet är dock fastställt 2019 02 01
av SKK:s Centralstyrelse med motivering
att minska antalet restriktioner som inte är
relaterade till hundrasernas sundhet.
Enligt rasstandarden för strävhårig vorsteh, FCI standard 98, är följande pälsfärger
tillåtna;
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•
•
•
•

Brunskimmel, med eller utan fläckar
Svartskimmel, med eller utan fläckar
Brun med eller utan bröstfläck
Ljusskimmel (dvs. mycket små skimmelfläckar)
• Andra färger är ej tillåtna.
SVK kommer inte att lägga upp hundar som
inte uppfyller FCI:s rasstandard på tik- respektive hanhundslistorna.
Parningar som görs mot gällande rasstandard (t ex. parningar mellan B/SSK och SSK/
SSK) uppfyller inte heller kravet för godkänd
parning och läggs inte upp på listan på parningar som uppfyller SVK:s avelsmål.

Det registrerades 6 kullar (kullstorlek i genomsnitt 5,8 valpar) med sammanlagt 32 valpar
och 13 importer. Fyra kullar uppfyllde SVK:s
avelsmål. På jaktprov gjordes 34 starter fördelat
på 19 hundar, vilket ledde till två 1:a pris, sex 2:a
pris och ett 3:e pris. Egenskapssiffra 4 (som är
idealet) uppnåddes i starterna för fart med 33 %,
för vidd med 27 %, för reviering med 25 %, för
följsamhet med 76 % och för vattenpassion med
84 %. Ingen hund startade på fullbruksprov.
Inavelsökningen 2018 var totalt 0,1 % i hela
rasen räknat på 5 generationer. Det beror till
stor del på avel med importer eller parning med
utländska hanhundar. För att inte riskera att
otillbörligt minska den genetiska avelsbasen
bör man inte överskrida 3 kullar/hane, och
för 2009 och framåt fastställdes att för tikar
gäller 2 kullar/tik (personligt meddelande från
SKK:s genetiker). En normalstor kull anses vara
genomsnittet för rasens kullstorlek, i snitt 6–7
valpar. Det finns för närvarande ingen hanhund
som har fler än 3 kullar (dvs 18–21 valpar) i
Sverige och för tikarna gäller att två tikar har
fått mer än 2 kullar (dvs 12–14 valpar) efter 2009
och en tik med 4 kullar före 2009.
Före 2009:

S23787/2001, HUN-TIBBS OFELIA, kull 2003
(7 st.), 2004 (8 st.), 2006 (6 st.), 2008 (3 st.) = 4
kullar och 24 valpar.
Efter 2009:

S46113/2006, HUN-TIBBS TANJA, kull 2009

(5 st.), 2013 (8 st.) och 2014 (6 st.) = 3 kullar och
19 valpar.
SE18852/2010, YVETTE OF SKYROCKET,
kull 2011 (8 st.), 2013 (8 st.) och 2015 (6 st.) = 3
kullar och 24 valpar.
Tre hanhundar har uppnått 3 kullar:

SE29674/2011, OLEBJÖRKS ÖTÖDIK ÖZSÉB:
23 avkommor
SE14516/2013, HUNGARICUM DUKÁT
DUGÓ: 19 avkommor
SE11649/2015, CARLOS Z MALEJ HORKY:
23 avkommor
HD, ED och OCD

När det gäller HD (höftledsdysplasi) för
svenskfödda hundar har det under perioden
2013–2017 fötts totalt 185 korthåriga vizslor,
varav 71 har undersökts (dvs 38%) och av dessa
hade 23 HD C-E (dvs 32 %). När det gäller HD
för importerade hundar under samma period
har totalt 38 importerats och av dessa har 24
undersökts (dvs 63 %) och det var 9 som hade
HD C-E (dvs 38 %).
När det gäller ED (armbågsdysplasi/OCD
armbågen) undersöktes 56 svenskfödda vizslor
(dvs 30 %) under perioden 2013–2017, varav
9 hade ED 1-3 (dvs 16 %). Av dessa hade 7
hundar en eller två utländska föräldrar. Av de
importerade hundarna födda under samma
period hade 12 röntgats och av dessa hade två
grad 1 (dvs 17 %).
I skrivande stund har både en domarexamination med hela 8 godkända blivande domare
på vizsla samt exteriördomarkonferensen för
SVENSK VORSTEH | 37

NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÈN

våra sju raser med runt 50 domare ägt rum.
Det blir ett svårslaget rekord när det visade
sig att 2 vizslor en vecka innan och 4 vizslor
dagen innan, inte kunde komma pga olyckor,
sjukdom och diverse annat. Men ”omöjligt” är
inte ett faktum, det är en åsikt. Det fanns både
tillräckligt med hundar och vackra hundar till
examinationen och konferensen. Ett jättestort
tack till alla som ställde upp!
Revidering av RAS

Arbetet med att revidera Rasspecifika AvelsStrategier (RAS) har påbörjats för alla raser
och ska vara klart nästa år efter avelskonferensen. Arbetet med enkäter kommer att återupptas för att på sikt kunna få en bättre bild över
rasens utveckling. Glädjande nog har vi för
första gången precis fått försäkringsstatistik
från Agria för korthårig vizsla. Ytterligare ett
par försäkringsbolag har tillräckligt många
korthår försäkrade för att kunna lämna ut sin
försäkringsstatistik. Försäkringsstatistik ska
emellertid läsas med försiktighet då det bygger

NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÈN

på hundar som är försäkrade, vilket faktiskt
inte alla vizslor är och aktuella försäkringsvillkor, som varierar över tid. Dessutom behöver
kostnaden överstiga självrisken och även val av
behandling och tillvägagångssätt när veterinären ställer diagnos och behandlar djuret kommer att påverka statistiken. RAS är ett jätteviktigt dokument för att stämma av hur det ser ut
i rasen och göra den informationen tillgänglig
för alla. Ju mer vi vet, både om rasen och
individen med sina föräldrar, deras föräldrar
i sin tur och kullsyskon mm, desto mer ökar
möjligheterna för att fatta bättre underbyggda
beslut om val av avelsdjur och avelspartner,
därför att vi för det mesta kommer att behöva
göra kompromisser. Det är ju inte förrän vi har
använt en hund i aveln som vi kan utvärdera
dess förtjänster/tillkortakommanden – under
förutsättning ATT vi utvärderar avkommorna
med hjälp av tester, prov, hälso- och mentalundersökningar etc.
Vid pennan Kristina Pettersson

har anslutit sig är USA, Finland, Österrike,
Schweiz, Danmark, Tjeckien, Belgien, Nederländerna och Frankrike.
Grundaren är Frantz Loderner, Tyskland,
och han utsågs till förbundets president i oktober 2018.
Varje lands avelsråd i respektive ras-/specialklubb som är ansluten till FCI, ska ha ansvar
och ha tillgång till databasen. Alla medlemsländers registrerade grosser münsterländer ska
ingå och där ska finnas uppgifter om hälsa,
meriter och stamtavlor. Något som vi i Sverige

kan ha stor nytta av med tanke på rasens framtid som har stort behov av att spridas i vårt
land. Även övriga länder kan bli intresserade
av våra avelsdjur.
Sverige har fått inbjudan och önskan finns
att vi framöver ska bli medlem. Det låter stort
och mycket lovande. Frågan har vidrörts i
AvelsK och ska föras vidare till HS (huvudstyrelsen).
Fortsatt hopp om rasens framtid stundar!
Det finns många älskare av grosser münsterländer runt om i världen.

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

GROSSER MÜNSTERLÄNDER

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

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

Inget material har inkommit till detta nummer.
Våren är äntligen här och snart sätter träning,
prov, utställningar igång. Förhoppningsvis blir
det en parning inom kort. En sådan ser vi fram
emot efter några års väntan.
Verband Grosse Münsterländer 100 år

I rasens hemland Tyskland händer däremot
stora saker i år då VGM, Verband Grosse
Münsterländer, firar 100-årsjubileum med
pompa och ståt på olika platser och tidpunkter
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under hela året.
Antalet aktuella avelshundar i Tyskland är
187 varav 81 hanar och 106 tikar. Ca 300 – 400
valpar föds per år. Antalet medlemmar i VGM
är ca 2 000 medlemmar, inklusive utländska.

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

Grosser Münsterlaender International

År 2018 grundades ett världsomfattande
förbund i Tyskland, Grosser Münsterleander
International (GMI). De länder som hitintills

Inget material har inkommit till detta nummer.
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EXTERIÖRDOMARKONFERENSEN – EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

Exteriördomarkonferenserna
är vårt forum för
kommunikation med
domare som är auktoriserade
på våra raser.

EXTERIÖRDOMARKONFERENSEN
– EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN
Den 6 april i år stod Svenska Vorstehklubben värd för en konferens som nog
gått de flesta förbi. Ungefär var tionde år hålls en exteriördomarkonferens för
våra raser och även om de som var inblandade i konferensen senast tyckte det
var nyss vi hade en, så var det dags igen.
Text: Ellen Vesterlund
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Reviderade raskompendier

Arbetet med konferensen påbörjades redan för
tre år sedan och har sedan dess ökat i omfattning fram till den rungande finalen på Scandic
Upplands Väsby. Inför konferensen togs nya
raskompendier för våra raser fram (de nya
hittar man på www.vorsteh.se). Raskompendierna är kortfattat rasens standardtext komplet-

Bedömningen av hundarna ägde rum såväl utomhus
som inomhus.

En av klubbens numerärt minsta raser - strävhårig ungersk
vizsla. Dagen före konferensen auktoriserades f ö 8 nya
domare på ungersk vizsla.

Foto: Theres Johansson

Exteriördomarkonferenserna är vårt forum för
kommunikation med domare som är auktoriserade på våra raser. Under konferensen är
tanken att aktuella problem i raserna tas upp
och diskuteras, eventuella oklarheter i standarderna stöts och blöts och vi som specialklubb
har chans att visa upp det vi anser är de allra
bästa representanterna för våra raser.

Foto: Bosse Wallin

Foto: Theres Johansson

Här står vizslorna på rad! Längst t h Ann Carlström med genomgång av den korthåriga ungerska vizslan.

terad med illustrerande bilder och bildtexter
samt utdrag från exteriöravsnittet i RAS. De
används av domare ute i utställningsringarna
som referensmaterial och vägledning, så de
är otroligt viktiga. De hittillsvarande kompendierna som togs fram för ca 10 år sedan
uppdaterades och gavs ett ordentligt ansiktslyft inför konferensen med nya bilder och
bildtexter. Bilder har skakats fram från byrålådor, grannländer och även fotograferingar
endast anordnade för detta tillfälle. Resultatet
blev, om jag får säga det själv, fantastiskt bra.
Nästa gång dessa kompendier omarbetas
är om ca 10 år inför nästa konferens. SVK:s
Exteriörkommitté vill tacka alla som bidragit
med bildmaterial – ni har varit ovärderliga!
Totalt var det ca 45 domare som närvarade
under konferensdagen. Vi samarrangerade
helgen med Specialklubben för kontinentala
fågelhundar, så en del av lördagen och hela
söndagen ägnades åt deras 14 raser. Det som
diskuterades under våra raspresentationer
var bl a prissättningen med antal Excellent (har vi verkligen SÅ bra hundar att
80–90 % förtjänar Excellent i kvalitetspris?),
färger hos våra strävhåriga vorstehhundar,
pälskvaliteten på strävhårig vizsla, rygglinjer
på korthårig vizsla, olika kroppstyper hos
våra korthåriga vorstehhundar och mycket
annat. Under konferensen hade vi även med
två av våra avelsråd, Kristina Pettersson och
Malin Nyström, som nog fick med sig mycket
nyttigt hem inför revideringen av RAS som
kommer inom kort. Domarna fick även med

Ulla Eckerberg moderator under både SVK:s och SKF:s
exteriördomarkonferens.
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EXTERIÖRDOMARKONFERENSEN – EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

Foto: Theres Johansson

Vi hanterar
domarförfrågningar,
standardtolkningar och
annat som rör exteriör.
sig en färgkarta över ungersk vizsla då just
tolkningen av ordet Semmelgelb (”småfranskegul”) i rasstandardens beskrivning av färg
har visat sig vara nog så klurig.
När våra eminenta presentatörer Ann
Carlström och Paula Sunebring till slut betat
sig igenom våra 7 raser var det en mycket
nöjd Exteriörkommitté som kunde lägga
konferensen till handlingarna. Responsen på
konferensen har till största del varit mycket
positiv. Några småsaker går att förbättra,
men i det stora hela har det förlöpt väl. Vi
som arbetat med konferensen vill rikta ett
särskilt tack till Rolf Grönstedt som kom och
inledde vår konferens, Ulla Eckerberg som
med stor skicklighet ledde oss igenom detta
som moderator och med Katarina FarmNorlander som sekreterare, Paula Sunebring
för mycket väl genomförda presentationer,
Börje Johansson och Hans Andersson
för arbete med raskompendierna, Theres
Johansson och Bosse Wallin för hjälp med
fotografering, handlers samt alla hundägare
som ställde sina hundar till förfogande!

även drivande i att exteriörbeskrivningarna enligt tysk modell infördes som sen kom att läggas
vilande i samband med förra fullmäktigemötet.

Funktionell exteriör ett ledord

Exteriörkommitténs uppdrag

Till sist så vill jag dock lyfta en person som
under många, många år arbetat i det tysta
(nåja) för Svenska Vorstehklubben. Tack
Ann Carlström – du har betytt otroligt
mycket för SVK:s raser under många år.
Funktionell exteriör har blivit lite av ett begrepp inom klubben och det är mycket tack
vare Ann. Hon håller inte bara i elev- och
aspiranttjänstgöringar utan är även en av
SKK:s examinatorer på SVK:s raser och var

Kommittén är organiserad som en undergrupp
till Avelskommittén. Vi hanterar domarförfrågningar, standardtolkningar och annat som rör
exteriör. Har du som medlem blivit intresserad
av vad kommittén gör och vill engagera dig?
Hör gärna av dig. De som f n ingår i kommittén
är Ann Carlström, Ellen Vesterlund, Anette Erlandsson, Maria Sandström och Börje Johansson.
Kontaktuppgifter finns på www.vorsteh.se och i
Svensk Vorsteh.

ÅRETS FUNKTIONÄR
2017 – 2026

Här gäller det att strama upp sig inför auditoriet.

Priset utdelas årligen till funktionärer från alla lokalavdelningar
samt en funktionär som utses av SVK/HS och består av diplom
med fotografi. Totalt utses 11 inteckningar varje år.
Foto: Theres Johansson
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ÅRETS FUNKTIONÄR

Fr v Exteriörkommitténs Ellen Vesterlund, Maria Sandström,
Hasse Andersson (involverad i de nya raskompendierna),
Börje Johansson, Katarina Farm-Nordlander (konferenssekreterare), Anette Erlandsson och Ann Carlström.

Mottagaren ska under det senaste året ha utmärkt sig för sitt osjälviska,
omtänksamma och engagerade arbete till gagn för lokalavdelningens
och dess medlemmars bästa.
Samtliga mottagare tilldelas en inteckning i vandringspriset. Efter 10 år utdelas
priset genom lottning till en av under åren utsedda 110 inteckningarna.
Inteckningen har i år tilldelats:
SVK/HS, Simon Nyström
SVK/Södra, Louise Johansson
SVK/Småland-Östergötland, Erik Sandell
SVK/Östra, Ulf Rosberg
SVK/Mellansvenska, Michael Eriksson
SVK/Jämtland-Västernorrland, Hans-Erik Johansson
SVK/Västerbotten, Linda Lund
SVK/Bottenviken, Lars Hallerfors
SVK/Malmfälten, Erik Johansson
SVK/Västsvenska, Stig-Arne Persson
SVK/Gotland, Roger Malmqvist

Grattis alla mottagare!
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VÅRA CHAMPIONS

Välkommen till

VÅRA CHAMPIONS

SVK/BOTTENVIKENS
JAKTPROV I NORRBOTTEN
LADYPOKALEN SKOGSPROV
I ARVIDSJAUR
Plats: Camp Gielas.
30 augusti: Alla klasser (endast kvinnliga
förare) Begränsat deltagarantal.
Sista anmälningsdag: 14 augusti

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

SKOGSPROV I ARVIDSJAUR
Plats: Samling vid receptionen Camp Gielas
21 september: Alla klasser
22 september: Alla klasser
Begränsat deltagarantal.
Sista anmälningsdag: 3 september

SE UCH SE JCH SE VCH SE JV-15 SE V-17 MARKPR
BREVIKENS GUTTA SE37405/2014
Strävhårig vorsteh
e DK Ch MARKPR Smørmosen’s C Ruko
u C.I.B SE UCh DK Ch SE VCh SE V -12 SE V -13 SE V-15
Trollängens R Lisbeth
Uppfödare: Agneta Ericsson, Höör
Ägare: Agneta Ericsson, Höör

För mer information:

NORRVECKAN SKOG I
ARVIDSJAUR, CACIT
OCH HEDERSPRISET
SKOGSSTJÄRNAN

vorsteh.se – lokalavdelning SVK/
Bottenviken

Plats: Camp Gielas.
31 augusti: Alla klasser, EKL (CACIT)
1 september: Alla klasser
Begränsat deltagarantal.
Sista anmälningsdag: 14 augusti.

SE UCH SE VCH SE JV-15 BREVIKENS GÖRDIS
SE37411/2014
Foto: Jonas Seger

Strävhårig vorsteh
e DK Ch MARKPR Smørmosen’s C Ruko
u C.I.B SE UCh DK Ch SE VCh SE V -12 SE V -13 SE V-15
Trollängens R Lisbeth
Uppfödare: Agneta Ericsson, Höör
Ägare: Agneta Ericsson, Höör

NYA JAKTPROVSPREPARANDER
SVK:s Domarkommitté

arrangerade helgen 18–19
maj Steg 1 av jaktprovsdomarutbildningen för
ett gäng duktiga och inspirerande preparander.

SE UCH MUNSTERHUSETS DUSTY
SE 21398/2015

Nu närmast följer
elevtjänstgöringar i
eftersöksgrenar innan
det avslutande aspirantprovet.
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Foto: Anna Berg

Elva preparander genomförde kursen med
den äran vilken hölls av
Anna Berg och Ingemar
Stöckel.

Kleiner münsterländer
e DK JCH Nesko Vom Heeker Eichengrund
u SE UCH SE JCH DK UCH C.I.B Munsterhusets Tikka
Uppfödare: Robin Morgan, Limhamn
Ägare: Sören Kämpe, Eskilstuna

På bilden ses fr v DomK:s Ingemar Stöckel, Tomas Tjärnström (SVK Jämtland
Västernorrland), Fredrik Andersson (SVK Mellansvenska), Roger Marklund
(SVK Malmfälten), Josef Alenius (SVK Västerbotten), Patrick Björnström (SVK
Malmfälten), Torulf Johnson (SVK Bottenviken), Petter Ekblom (SVK Bottenviken), Agneta Aldor (SVK Östra), Per Sundström (SVK Mellansvenska), Pär-Lars
Cummings (SVK Östra) och Anna Klockervold (SVK Jämtland Västernorrland).

UTÖKAT CHAMPIONAT
RÄTTELSE! SE UCH SE JCH HORSFJÄRDENS MH-L’UNIQUE, ÄGARE EVA TER-BORCH, är DK UCH, inte DK JCH som
angavs i Svensk Vorsteh nr 1, 2019.
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SVK LOKALAVDELNINGAR

NYTT OM NAMN

SVK / SÖDRA

SVK / VÄSTSVENSKA

ORDFÖRANDE: Göran Lang
Gudmundtorp, Lillarp 108, 243 96 Höör
tel 070-530 2611, goran.lang@live.se

ORDFÖRANDE: Stefan Svensson
Hultgränd 9, 517 96 HULTAFORS
tel 070-554 33 75
svensson.hultet@gmail.com

SEKRETERARE: Göran Ask
Slimmingevägen 50-18, 275 64 BLENTARP
tel 070-816 10 75
goranjask@outlook.com

NYTT OM NAMN
INGEMAR STRÖM

TOM RINGHOLM

Jaktprovsdomare och Fullbruksdomare
SVK/Mellansvenska

Jaktprovsdomare SVK/Östra

Ingemar dömde sitt första fältprov 1991 och
prov i eftersöksgrenar 1992. Han har dömt
Riksprov på samtliga underlag samt eftersöksgrenar. Riksprov fält Klimpfjäll 1993, Piteå
2001, Ljusdal 2004, och Lima 2010. Eftersök
på Öland 2000 och Ljusdal 2004.
Ingemar har dömt 133 startande hundar på
fjällprov, 93 på skogsprov samt 354 hundar på
fältprov.
Eftersöksgrenar har Ingemar dömt 442
hundar på vatten och 482 på spår.
Ingemar var med från början när SVK startade upp verksamheten för fullbruksprovet
och har dömt ett flertal fullbruksprov under
årens lopp.

KRISTER FLORENTIN
Jaktprovsdomare SVK/Mellansvenska

Krister dömde sitt första fältprov 2003 och
prov i eftersöksgrenar 2001. Han har dömt
Riksprov på samtliga underlag samt eftersöksgrenar. Riksprov fält Ljusdal 2004, Arvidsjaur
2007 och Lima 2010. Eftersök Ljusdal 2004,
Arvidsjaur 2007, Lima 2010.
Krister har dömt 169 startande hundar på
fjällprov, 253 på skogsprov samt 46 hundar på
fältprov.
På eftersöksgrenar har Krister dömt 484
hundar på vatten och 450 på spår.
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Tom dömde sitt första fältprov 2003. Han
har dömt Riksprov på fjäll och i skog. Fjäll
och eftersöksgrenar i Kiruna 2014, skog och
eftersöksgrenar Arvidsjaur 2016.
Tom har dömt 16 startande hundar på
fjällprov, 59 på skogsprov samt 98 hundar på
fältprov.
På eftersöksgrenar har Tom dömt 113
hundar på vatten och 130 på spår.
Han har även under många år ingått i
SVK;s Domarkommitté.

JÖRGEN RAUTIO
Jaktprovsdomare SVK/Malmfälten

Jörgen dömde sitt första fältprov 2011 och
har dömt 47 startande hundar på fjällprov 3
på skogsprov. På eftersöksgrenar har Jörgen
dömt 29 hundar på vatten och 51 på spår.

MIKAEL PALM
Eftersöksdomare SVK/Mellansvenska

Mikael dömde sitt första prov i eftersöksgrenar 2010 och har där dömt 53 hundar på
vatten och 55 på spår.

Varmt tack till er alla
för era fina insatser
under årens lopp!

KASSÖR: Agneta Ericsson
Gudmundtorp, Lillarp 108, 243 96 Höör
tel 0413-313 81, 070-399 9720
Agneta.papperstanten@papperstanten.se
Bankgiro: 5144-8835
Hemsida: www.svksodra.se

SVK / GOTLAND
VICE ORDFÖRANDE: Björn Eriksson
Gammelgarn Rommunds 612,
623 67 KATTHAMMARSVIK
tel 073-600 27 84
bjorn.rommunds@comhem.se
SEKRETERARE : Sabine Tofttén
Mästerby Sallmunds 315,
622 32 GOTLANDS TOFTA
tel 076-830 10 56
sabine.tofften@telia.com
ADJUNGERAD KASSÖR: Anita Pettersson
Vallstena Norrgarde 327, 624 32 SLITE
tel 070-348 32 24
gocha.pettersson@hotmail.com
Bankgiro: 349-2147
Hemsida: www.svk-gotland.se

SVK / SMÅLAND ÖSTERGÖTLAND
ORDFÖRANDE: Åsa Brusbäck Green
Drättinge 4, 561 91 Huskvarna
tel 036-860 3325, 0705-314359
asa.brusback@gmail.com
SEKRETERARE: Marie Davidsson
Nybygget Hägna, 573 99 TRANÅS
tel 070-255 1041
marie-davidsson@live.se
KASSÖR: Monica Holmberg
Dala Norrgård 6, 561 95 LEKERYD
tel 070-378 0509
monica@watterbygden.se
Bankgiro: 5466-3174
Hemsida: www.svk-smost.se

SEKRETERARE: Björn Holgersson
Västgötagatan 6, 441 43 Alingsås
tel 0322-131 41, 072 561 4116
b_holgersson@hotmail.com
KASSÖR: (utanför styrelsen) Inga-Lill Hermansson
Postgiro: 72 62 14-0
Hemsida: www.vorsteh-vast.se

SVK / MELLANSVENSKA
ORDFÖRANDE: Tomas Jensen
tel 070-666 23 23
tomas@trossnasgard.se
SEKRETERARE: Lisa Danielsson
tel 0240-251 23, 070-215 41 19
lisa.danielsson@swerock.se

KASSÖR: Mattias Edström
Kassorjv@gmail.com
Plusgiro: 61 39 08-3
Hemsida: www.jvvk.se

SVK / VÄSTERBOTTEN
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
Marmorvägen 34, 90742 Umeå
tel 090-194830
nordwall.anders@gmail.com
Plusgiro: 675 22-3
Hemsida: www. svkvasterbotten.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

SVK / BOTTENVIKEN

SVK / ÖSTRA

KASSÖR: Ann Lundgren
Yttersta 151, 946 92 Lillpite
tel 072 218 0077
kassor@svkbottenviken.se
Bankgiro: 5751-3657
Hemsida: www.svkbottenviken.se

ORDFÖRANDE: Magnus Eklund
Järfälla
tel 070-723 22 52
eklund.josh@gmail.com
SEKRETERARE: Frida Aldor
tel 076-138 98 88
frida.aldor@gmail.com
KASSÖR: Carl Arosenius
tel 070-305 20 92
Postgiro: 118 93-5
Hemsida: www.svkostra.se

SVK /JÄMTLAND VÄSTERNORRLAND
ORDFÖRANDE: Göran Mattsson
Ordforandejv@gmail.com
SEKRETERARE: Bo Hallnäs,
Örnsköldsvik
tel 070 – 579 49 02
sekreterarejv@gmail.com

ORDFÖRANDE: Peter Åström
Tallåsvägen 72, 951 52 KALIX
peter.astrom@billerudkorsnas.com
SEKRETERARE: Lars Hallerfors
Stavagatan 23, 933 34 Arvidsjaur
tel 072-226 2733, lhallerfors@icloud.com

SVK / MALMFÄLTEN
ORDFÖRANDE: Lotta Olovsson
Porfyrvägen 18, 981 40 Kiruna
tel 0980-191 29, 070 646 44 91
charlotta.olovsson@gmail.com
SEKRETERARE: Sofia Barsk
Kyrkstugvägen 26, 981 91JUKKASJÄRVI
tel 073-815 86 88
sofia.barsk@svenskfast.se
KASSÖR: Marina Skotte
Storbyvägen 5, 980 61 Tärendö
tel 0978-200 34
marina@tarendo.nu
Postgiro: 25 21 87-0
Hemsida: www.svkma.se
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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 36 2019
Manus ska vara redaktionen tillhanda senast den 17 juli 2019 och sändes till:
Lotta Ivarsson
Hjoggmark 13, 905 95 UMEÅ
Tel 070-525 1171
svenskvorsteh@gmail.com

Foto: Marie Olsson

www.vorsteh.se
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