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LEDAREN

LEDAREN

En pigg hundraåring ångar på!

man deltar! Mer information om detta finns
på annan plats i tidningen.

Detta nummer av Svensk Vorsteh handlar naturligtvis i huvudsak
om våra Jubileumsarrangemang. Vi hade en fantastisk inledning
med Viltspårmästaren och stort deltagande på avelskonferensen och
Riksutställningen i Härnösand. Nu ser vi fram emot våra Jubileumsprov
i skog och på fjäll och fullbruksprovet i Blekinge samt det avslutande
Riksprovet på Gotland. Jag kommer själv att närvara på fjällprovet,
fullbruksprovet och tillsammans med övriga i styrelsen på Riksprovet.

Eftersom våra jaktprov jämställs med jakt så
omfattas de även av de nya reglerna för småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen
samt på renbetesfjäll. Jordbruksverket har tillsammans med Länsstyrelserna nu meddelat
”dispens” så att vi kan ha utländska deltagare
på jaktprov anordnade av hundklubb före den
16 september.

de länsklubbar har därför lagts ned. Som en
konsekvens av detta lämnas inga förslag på
ändrade regler för KF, val av CS ledamöter
eller detaljerade förslag på stadgeändringar.
Däremot går man vidare med förslaget om
ett grund-medlemskap i SKK som föreslås
vara infört 2025. Samtidigt sägs det att en
anslutning till ett grundmedlemskap bör
bygga på beslut som självständigt fattas av
klubbarna. Vi får säkert anledning att återkomma till detta igen.

SKKs organisationsutredning ska behandlas

Avslutningsvis önskar jag er alla lycka till på

på Kennelfullmäktige i oktober. Utredningsgruppen har funnit att det saknas stöd för att
göra en mer genomgripande förändring av
SKKs organisation och det tidigare förslaget
att indela SKK i regioner istället för nuvaran-

Jubileumsboken som presenterades i Härnö-

sand har fått ett mycket varmt mottagande
och många positiva kommentarer. Ni som
inte hunnit köpa den, gör det, den är värd
varenda krona! Information om hur ni beställer finns på hemsidan, vorsteh.se.

höstens jaktprov och jag hoppas ni även får
många fina jaktupplevelser med era hundar.

Rolf Grönstedt
Ordförande SVK

JAKTPROV PÅ FÄLT, FJÄLL OCH SKOG

Förra sommarens höjdpunkt var när jag

hämtade hem min nya valp och vi har gjort
många nya erfarenheter tillsammans sedan
dess. Under våren tränade vi viltspår och
gick prov i anlags- och öppenklass. Vi har
även tränat apport, spår och vatten och
genomfört vårt första eftersöksprov i unghundsklass. Nu börjar vi ladda för höstens
jaktprov på fjäll och fält.

Nu närmar sig hösten och jaktprov på fält, fjäll och skog.
Alla våra jaktprov, där det får/kan fällas fågel, jämställs med jakt, se Jaktlagen. Därför
ska alla deltagare, även utländska, medföra statligt jaktkort även om man bara för sin
hund utan vapen. Samma gäller om man är hundförare på jakt utan eget vapen då du
anses delta i jakt.
Person som vid jaktårets början är under arton år, om han eller hon då inte har
tillstånd att inneha skjutvapen för jaktändamål behöver inte ha statligt jaktkort, se
Jaktförordningen 42§.

När man deltar i våra aktiviteter blir man

imponerad över vilket enormt arbete som
läggs ner av engagerade medlemmar inför
träningar och prov. Vi har trots det bittert noterat att prov blivit inställda för att
det saknats funktionärer. Jag måste därför
återigen påminna om att fler medlemmar
måste ställa upp och hjälpa till för att vi ska
ha fortsatt förmåga att genomföra alla våra
aktiviteter. För er skull! Kontakta med din
lokalavdelning, det behövs fler frivilliga till
olika funktioner i alla lokalavdelningar.
Ett glädjande exempel är t.ex. att Jämtland-
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Rolf Grönstedt med Lykke.

Västernorrland fått många anmälningar till en
kommande provledarutbildning.
Vår verksamhet är även utsatt för extern
påverkan. Det är viktigt att påpeka att våra

jaktprov är jakt, se Jaktlagen 2§. Hundförare
på jaktprov deltar aktivt i jakt vilket innebär
att man måste ha löst statligt jaktkort innan

Våra fjällprov på statens mark baseras på avtal med Länsstyrelsen där vi utfäst oss att;
• Prov/träningen ska bedrivas i överensstämmelse med gällande lagar och övriga
bestämmelser rörande jakt.
• Provledaren kontrollerar att deltagarna har alla nödvändiga handlingar. Denna punkt
inkluderar kontroll av statligt jaktkort. Om vi inte följer avtalet riskerar vi att inte få
fortsätta provverksamheten.
Beträffande hundträning på statlig mark så står följande på Länsstyrelsens hemsida.
Hundträningskortet är ett dagskort som omfattas av samma regler som övriga jaktkort,
dvs. hundägaren måste ha löst statligt jaktkort
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Vi befinner oss som ni vet mitt uppe i vårt
100-årsjubileum. Av den anledningen
upptas det mesta utrymmet i det här
numret av hittillsvarande höjdpunkter.
Men än är det inte slut!
I årets sista nummer ska inte mindre än

fyra stora arrangemang avrapporteras,
Men tills vidare nöjer vi oss med det
som kommit att kallas ”Härnösandshelgen” som omfattade inte mindre än fyra
riktiga ”höjdare” – Viltspårmästaren,
Jubileums- och avelskonferensen, Lilla
jubileumsmiddagen och den avslutande
Jubileumsriksutställningen. Alltsammans
ägde rum under den 16–18 juni i ett fantastiskt sommarväder och ett Härnösand
som sannerligen levde upp till sitt rykte
som den ultimata sommarstaden! Alla var
där, var litet av den känsla man upplevde
för här var verkligen medlemmar från
hela SVK-Sverige representerade.

Även om tidningssidorna domineras av

”Hundraåringen” finns litet annat att läsa.
I vanlig ordning levererar Lathundsgruppen ett bidrag som den här gången tar upp
frågan ”Hur många starter gör våra hundar för att uppnå kravet för att bli Svensk
Jaktchampion?” Det och litet annat smått
och gott finns att läsa i det här numret.
Jakt- och jaktprovssäsongen har nu startat

på allvar – njut av den och hösten! På
återhörande när vi omslutits av decembermörkret, men då vi även kan börja glädja
oss åt att det snart vänder igen! Vill man
inte vänta ända fram till december kan
man följa höstens
arrangemang på
respektive arrangörs hemsida
och på Facebook
men då i kortfattat format.

Lotta Ivarsson
svenskvorsteh@gmail.com

VI SLÄPPER

423

NYA
HUNDFÖRSÄKRINGAR...

...TILL ATT BÖRJA MED
ANPASSAD
FÖR DIN HU
ND
UTÖKAD

JUBILEUMSBOKEN

KÖP AV JUBILEUMSBOKEN – NU ÄVEN
VIA BANKGIRO!
Numera går det även bra att köpa jubileumsboken
via bankgiro 856-4056 och inte bara
Swish 123 671 61 79.

•

SJÄLVRIS
– 135 DAG KPERIOD
AR
• REHA
B OCH MED
ICIN INGÅR
• MÖJL
IGHET ATT
MAXBELO UTÖK A
PPET

OLIKA MEN LIKA TRYGGA! För att du ska veta precis vilken försäkring du ska välja,
lanserar vi nu bland annat en vorstehförsäkring och 422 andra specialanpassade
erbjudanden för vanliga och ovanliga hundraser. Vår skadestatistik sträcker sig
långt tillbaka. Därför vet vi att behov, risker och besvär varierar kraftigt hundraser
emellan. Vi gör det enkelt att vara trygg.

FRI FLYTT
TILL AGRIA

Obs! Glöm inte att ange namn, adress och skriv
”Jubileumsboken”. Pris 300 kr + 85 kr porto.

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.

6 | SVENSK VORSTEH

SVENSK VORSTEH | 7

				 .
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SVK 1917 – 2017
HÄRNÖSANDSHELGEN

– en i alla avseenden varm och trivsam tillställning!
Inledningsvis kan konstateras att ryktet om det ideella arbetets död är betydligt
överdrivet. Det kunde alla som deltog den 16–18 juni konstatera efter att
ha fått uppleva resultatet av timmar av förberedelser som pågått under lång
tid. Härnösandshelgen inkluderade ”Viltspårmästaren”, Jubileums- och
avelskonferens, jubileumsmiddag och Jubileumsriksutställning. Som värd
för allt detta stod Svenska Vorstehklubben i samarbete med SVK/JämtlandVästernorrland och under ledning av projektledaren Ulla Eckerberg.
Men för att nu ta allt i rätt ordning överlämnas härmed pennan till SVKs
f d ordförande, Ingmar Tykesson, som får berätta om tankarna bakom ett
Viltspårmästerskap, hur det hela avlöpte och en om en eventuell fortsättning.
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Provgrupp och domare samlade före avfärd till provmarkerna.

VILTSPÅRMÄSTAREN

– ARRANGEMANG MED MERSMAK

Under jubileumshelgen i Härnösand den 16-18 juni i år genomfördes klubbens första
viltspårmästerskap. Mästerskapet utgör en del i klubbens jubileumsfirande och var
också den första tävlingen i Jubileumskampen, tävlingen mellan lokalavdelningarna.
Text: Ingmar Tykesson Foto: Tina Bruck

I tävlingen deltog ett ekipage från varje lokalavdelning, förutom SVK/Malmfälten. Det blev
således nio ekipage som deltog.
Utgångspunkten var att skapa en tävling som
skulle vara utslagsgivande samtidigt som vi
ville att alla ekipagen skulle kunna genomföra
det med bra resultat.
Platsen för mästerskapet blev det militära
övningsområde sydost om och intill Härnösand
som uppläts välvilligt åt oss av den militära
organisationen. Ett spännande och omväxlande

terrängparti med kala berghällar, tallskog med
blåbärsris, torr vitmossa, mindre mosspartier
och mycket småvägar. Vid planeringen funderade vi mycket över hur olika väder skulle kunna
påverka spårarbetet. En riktigt varm sommardag med strålande sol skulle till exempel kunna
göra det väl svårt om vi la spåren i stor utsträckning på berghällarna samtidigt som vi ändå
ville använda oss av dessa.
En utmaning var också att bestämma svårighetsgraden på spåren. Vi vet att våra hundar är
SVENSK VORSTEH | 9
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V I LT S P Å R M Ä S T A R E N

Typspåret lördag. Längd ca 825 meter.

En sista genomgång.

mycket duktiga på att arbeta med spår och vi
har många förare med lång erfarenhet av eftersök. Samtidigt ville vi att alla ekipage skulle ha en
rimlig chans att klara av uppgiften. Naturligtvis
använde vi oss också av de kunskaper vi fått när
vi arrangerat mästerskap för andra rasklubbar.
Resultatet av dessa funderingar blev att vi
började med ett spår på fredagen. Detta spår
lades på temat trafikolycka, 400 meter långt
och korsade en väg två gånger. Ett ganska lätt
spår som blev lite uppvärmning för ekipagen
inför lördagen.
Lördagens spår fick en svårighetsgrad mellan
ett vanligt öppenklasspår och Schweisshundsklubbens elitspår. Ett spår på ca 825 meter med
lite extra svårigheter. Bland annat en återgångsvinkel, en paus på tre minuter, en längre
oblodad sträcka och på slutet en sårlega som
skulle markeras.
En stor fördel vid planeringen av spåren var
de orienteringskartor som finns över området.
Det underlättade i hög grad rekognoseringsarbetet.
Vi ville naturligtvis skapa spår som är så
lika som möjligt för alla ekipagen. För att göra
detta så ritade vi upp ett spår, kopierade detta
och la ut alla spåren på kartan. Sedan fick
de vridas och justeras något så att de passar
in i terrängen. På så sätt fick vi spår där alla
sträckor blev lika långa och alla svårigheter
kommer i samma ordning.

Hur gick det då?
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Under mästerskapet hade vi fem domare vilket
innebar att de fyra domarna dömde två spår
vardera och en domare dömde ett spår. Vädret
under de båda tävlingsdagarna var behagligt
både för hundar och förare, men krävde trots
detta att hundarna under spårarbetet behövde
få några pauser med vattning.
Vid den gemensamma samlingen med presentation av deltagare och domare blev deltagarna
informerade om förutsättningarna för tävlingen.
Inför fredagens spår berättade vi att en älg blivit
påkörd och skadats för ca 3-4 timmar sedan.
Djuret har gått undan, oklart åt vilket håll. 2
snitslar är uppsatta efter skogsbilvägen. Någonstans mellan snitslarna har älgen passerat, men
den chockade föraren kunde inte erinra sig var
älgen kom ifrån och inte hellre åt vilket håll
den sprang. Ekipagets uppgift är att söka rätt på
spåret och följa detta fram till ”älgen”. Spåret är
draget med älgklöv, inget blod, inget skott.
Fredagens spår klarades som väntat utan
problem av de flesta deltagarna med tider från
8 minuter och uppåt.
Inför lördagens spår fick deltagarna veta att
älgen som blev påkörd på fredagen är skadad
och gått vidare på kvällen. Älgen har passerat
en linje som markerades med snitslar som satts
upp med 50 meters mellanrum.
De fem första ekipagen startade samtidigt
och genomförde sitt spår denna andra dag av

tävlingen och när de var klara så fick resterande
fyra ekipage ge sig ut på de kuperade spåren.
De flesta ekipagen fick någon viltstörning
under spårarbetet, bland annat fågel, och de
löste de störningarna på ett utmärkt sätt. Spåren över de kala berghällarna, som vi trodde
skulle ställa till problem, klarade hundarna
utan problem. Spårtiden blev mellan 25 och 35
minuter för de ledande ekipagen.
När alla ekipagen var klara träffades domarna för att rangordna ekipagen. Detta gjordes så
att varje domare i detalj fick beskriva hur deras
ekipage hade arbetat. Sedan följde en längre
och ingående diskussion där vinnare utsågs
och ekipagens slutliga placering fastställdes.
Vår slutliga bedömning av detta vårt första
viltspårmästerskap är att vi har otroligt bra
spårhundar med erfarna förare som är väl
lämpade att genomföra skarpa eftersök. Vår
egen bedömning är också att upplägget var rätt
och att vi låg på en lämplig nivå när det gäller
spårens svårighetsgrad.

1 Klosterskoven’s E Exxon SV
			

Per-Åke Hellström,
SVK/Södra

2 Björlias Arn fra Götaland KLM
			

Melinda Hermansson,
SVK/Västsvenska

3 Horsfjärdens SH
SV
Sky High Scarlet 		

Gunhild Björne,		
SVK/ Västerbotten

4 Lovaktarens Birdie

Lars-Åke Lostråle,

SV

			
			

SVK/JämtlandVästernorrland

5 Vretstugans Raska
SV
			
			

Kerstin Flygh,
SVK/SmålandÖstergötland

6 Rauköns Lykke
KLM
			

Benny Nilsson,
SVK/Gotland

6 Busvizslans Famous Freya UV
			

Eva Kits Nilsson,
SVK/Mellansvenska

6 Ripuddens Bolt
KV
			

Anna-Carin Karlsson,
SVK/Bottenviken

6 Teiens Pantera
KV
			
			

Lisa Nilsson
Hammarberg,
SVK/Östra

Hur går vi vidare?

Tävlingen har fått stor uppmärksamhet på
olika sätt och många har visat stort intresse för
mästerskapet. Genom uttagning av deltagare
till ett mästerskap av detta slag ökar intresset
för viltspår och eftersök, vi kan visa att vi har
bland de bästa spårhundarna i landet och det
är många av medlemmarna som uppskattar
tävlingsmomentet.
Vi ser därför nu gärna att vi kan fortsätta
med ett årligt mästerskap i den här formen.
Resultat från ”Viltspårmästaren”

De 5 bästa ekipagen rangordnades och kunde
därmed tillgodoräkna sig sina poäng i Jubileumskampen. De hundar som inte rangordnades erhöll samtliga placering 6. Den hund som
placerades som 1:a och utsågs till Viltspårmästare var strävhårig vorsteh Klosterskoven’s
E Exxon, ägare Per-Åke Hellström från SVK/
Södra.

Domarkollegium som tog sin lilla tid innan rangordningen
var i hamn.

Ingmar Tykesson, tävlingsledare
Carin Byström, biträdande tävlingsledare
DOMARE
Ingmar Tykesson
Arne Söderberg
Martin Bruck

Susann Minell
Kicki Löf
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V I LT S P Å R M Ä S T A R E N

Nio ekipage startade under Viltspårmästerskapet.

JUBILEUMS- OCH
AVELSKONFERENS 17 JUNI
Konferensen avhölls i centrala Härnösand på Härnösand teater för ett
engagerat auditorium som till stor del dominerades av klubbens uppfödare.
Efter ett välkomnande, en kort inledning och presentation av SVKs
Avelskommitté – som stått bakom dagens program - överlämnade SVKs
ordförande, Rolf Grönstedt, ordet till moderator Ulla Eckerberg.
Text & Bild: Anders Eriksson

rg med
Lisa Nilsson Hammarbe
Teiens Pantera.

Gunhild Björne med Horsfjärdens SH
Sky High Scarlet.

Kerstin Flygh med Vretstu
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gans Raska.

Benny Nilsson med Rauköns Lykke.

Melinda Hermansson
med Björlias Arn
fra Götaland.

Ulla Eckerberg, ledamot

Anna-Carin Karlsson med Ripudden
s
Bolt.

Per-Åke Hellström med
Klosterskoven’s E Exxon.

Lars-Åke Lostråle med Lovaktarens
Birdie.

Eva Kits Nilsson med Buszvizslans
Famous Freya.

i SKK/UKK, inledde
med att gå igenom SKKs
grundregler avseende
avel. Årligen avhandlas
i UKK ca 500 ärenden
där regelöverträdelser misstänkts – dock
mycket sällan avseende
uppfödare av SVKs raser, kanske en gång vartannat år.
Kontentan i grundreglernas budskap kan
sammanfattas på följande vis;
FÖR UNG – tiken får betäckas tidigast
under 2:a löpet, dock tidigast vid 18 månaders
ålder.
FÖR GAMMAL – En tik som inte tidigare
haft valpar får inte betäckas om hon fyllt 7 år;
om hon tidigare haft valpar och har fyllt 7 år
krävs ett aktuellt veterinärintyg. En tik får
aldrig betäckas efter fyllda 10 års ålder.
FÖR OFTA – Om en tik haft 2 kullar inom
12 månader måste hon vila minst 12 månader.
FÖR MYCKET – En tik får ha högst 5 kullar. Glöm därför inte att kolla om en importerad tik haft en eller flera kullar före import!
HD finns kvar på hälsoprogrammet, vilket
innebär att eventuella valpar efter HD-belastat djur åsätts avelsspärr.

”Upprepade tjuvparningar anses som dålig
hundhållning.”
Anki Thulin presenterade
Agria Breed Profile och
uppgifter om vorstehhundar i försäkringsbolaget Agria, där ca 2 900
hundindivider av SVKs
raser är försäkrade.
Anki redogjorde för de
vanligaste orsakerna till
veterinärvård respektive
de vanligaste dödsorsakerna för ”vorsteh”.
Noteras bör därför att de följande uppgifterna
avser strävhårig vorsteh och korthårig vorsteh
sammanslagna. Mot denna bakgrund föreslogs
att SVKs huvudstyrelse bör begära att Agria
uppdelar statistiken på de skilda raserna.
De vanligaste dödsorsakerna (hos Agriaförsäkrade hundar där försäkringsärende blivit
aktuellt, <10 års ålder) är trafikskada, annat
trauma, epilepsi och juvertumör. Härutöver
tillkommer en icke redovisad andel ”okänd
dödsorsak” (som för vissa raser uppgår till
>50 %).
De vanligaste orsakerna till veterinärvård (hos
Agria-försäkrade hundar, överstigande självrisk) är ”traumatisk hudskada” (!), kloskada,
SVENSK VORSTEH | 13
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fraktur, och ”främmande kropp” (hund som
ätit strumpa, etc)
”Vorsteh” har högre förekomst av ”traumatiska skador” än medianen för Agria-försäkrade hundar, och 35 % av ”vorsteh” har (minst)
ett veterinärbesök per år (besök som överstiger
självriskkostnaden). Allmänt sett är ”vorsteh”
jämfört med medianhunden ”en frisk ras”,
men med ökad risk för skador, något högre risk
för juvertumörer och pyometra, och lägre risk
för magtarmsjukdomar, hudinflammationer
samt öroninflammationer.
Kai-Rune Johannessen

är populationsgenetiker
och tidigare ordförande
för NVKs avelsråd. Han
presenterade tänkvärda
synpunkter avseende
höftledsdysplasi (HD).
HD karakteriseras av
polygen nedärvning
som kan påverkas av
miljö, hundens kön och födelsetidpunkt under
året (HD är vanligare hos vinterfödda valpar),
träning, samt att olika hundindivider har
olika smärtkänslighet och däremot skiftande
symptombild även vid samma röntgenologiska
svårighetsgrad. Ärftlighetsgraden är >20 %
(ca 30 % på strävhårig vorsteh), varför det är
ganska enkelt att avla framgångsrikt – om man
betänker att man lyckats avla framgångsrikt
även beträffande egenskaper med endast 2–3 %
ärftlighetsgrad. Principen för bekämpning
av HD bör därför vara ”avel på vetenskapligt
underlag med objektiva kriterier”.
För korthårig vorsteh är situationen jättebra
– behöver man då fortsätta att röntga? Ja, man
bör definitivt fortsätta att röntga pga importdjurens negativa inverkan!
För strävhårig vorsteh är situationen också
”bra” i ljuset av att 85–90% av hundindividerna
är HD-fria, men där variationen är något större
14 | SVENSK VORSTEH

Allmänt sett är ”vorsteh”
jämfört med medianhunden
”en frisk ras”, men med
ökad risk för skador.
(eftersom denna ras har färre hundindivider).
Det har förelegat en positiv utveckling över tid,
t ex har grad D+E gått ned från 5 % till 2 % under de senaste 30 åren, medan grad A+B under
samma period har ökat från 86 % till 91 %.
Men, borde vi inte kommit längre? Tja, vi vet
ju inte var vi varit om vi inte gjort det vi gjort.
Men visst, definitivt kan vi arbeta bättre – om
vi vill! T ex kan man komma betydligt snabbare
framåt om man avlar på yngre hundar (och inte
väntar tills hunden blivit SEJCh och därmed
ofta väl gammal!). Ett viktigt instrument är
avelsindex, som är det förväntade avelsmässiga
värdet för den aktuella egenskapen – baserat
på bedömning av individens egna egenskaper
+ egenskaperna hos samtliga (nära) släktingar.
Fodret spelar mindre roll än tidigare eftersom
fullfoder numera håller hög kvalitet (men var
försiktig med färskfoder – se nedan!).
Kontentan är dock att uppfödarna måste ta
konsekvenserna av detta resonemang – annars
får det ingen effekt! Uppfödare som får dåliga
index på sina hundar har tyvärr en tendens
att skylla ifrån sig och inte vilja ta konsekvenserna, och åtminstone i Norge sker många
parningar utan att avelsrådet konsulteras. Ett
särskilt problem utgör importhundar, där ju
avelsindex inte kan beräknas eftersom släktingars egenskaper inte är kända eller inte har
registrerats. Dvs för varje hund som importeras och går i avel så blir det i praktiken så att
avelsframgångarna går långsammare och att
det i allt högre utsträckning blir ”utlandet som
bestämmer”.

Mikael Grennard är klöv-

viltsansvarig inom SVK
och pratade om klövviltsjakt med vorstehhundar. Viktiga aspekter
i detta område är etiken,
att utveckla de egenskaper som är positiva vid
klövviltjakt, att på olika
sätt stödja dem som inte
(enbart) jagar fågel, att stävja missbruk av
vorstehhundar vid denna jaktform samt att
motverka ifrågasättande på etiska grunder.
Mikael samarbetar i dessa frågor med Svenska Jägareförbundet. Intresset för klövviltjakt
med SVKs raser ökar i takt med de ökande
klövviltstammarna – samtidigt som jakt på
utsatt fågel allt mer ifrågasätts. Vi närmar
oss således en situation som i flera avseenden
alltmer liknar den i SVK-rasernas kontinentala hemland.
Mikael betonade att hunden ska vara
genomdresserad innan den används på klövvilt. Om man först jagar in den på fågel så
har man det mesta gratis, och övergången
till klövvilt vid 3–4 års ålder går smidigt. En
särskild fördel med våra raser är att de vid
behov är avfångande, dvs att de på egen hand
kan dra ned ett skadat klövdjur. Om hunden
inte är skalldrivande kan man gärna använda
en bjällra.

Kristina Pettersson är

avelsråd för ungersk
vizsla och pratade om
allmänna avelsfrågor.
Ett positivt avelsurval
kräver metoder för att
mäta (ärftliga) skillnader. Om man inte
selekterar för exempelvis jaktegenskaper (t ex
genom att nyttja provresultat och egenskaps-

Intresset för klövviltjakt
med SVKs raser ökar
i takt med de ökande
klövviltstammarna –
samtidigt som jakt på utsatt
fågel allt mer ifrågasätts.
beskrivningar) riskerar de att försämras eller
t o m försvinna. Utvärdering av egenskaper
kan ske i form av:
• Deskriptiv analys – hur fördelar sig 		
hundarnas intensitetsskalor, hur skalorna 		
nyttjas
• Variansanalys – effekt av miljöfaktorer
• Faktoranalys – samband mellan olika 		
egenskaper
• Arvbarhetsskattning
Marie Sallander är

forskare på frågor relaterade till hundfoder
och inledde med tydliga
besked; ”Som hundägare är vi skyldiga att ge
hundarna bra mat – vi
får inte ge dem grismat,
även om det är billigare.
Det måste tolka som ett
lagbrott att inte ge valpfoder till valpar.”
Torrfoder håller generellt sett betydligt
högre kvalitet än färskfoder – som än så länge
huvudsakligen tillverkas av nybörjare på området. Ca 50 % av alla färskfoder avviker mer
än tillåtet från innehållsdeklarationen, medan
motsvarande andel för torrfoder är betydligt
lägre (10-15 %).
I samband med parningen bör tiken ges
högenergifoder, men ökad mängd (20-60%)
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bör ges först 3–4 veckor före valpning. Toppa
gärna med våtfoder om hon har dålig aptit.
Tiken får gärna ha lite ökat hull, men får inte
bli fet – vikten bör öka 15-25 % under dräktigheten. Man bör tänka på att tiken kan få
diarré om hon äter för många placentor. Under
digivningstiden ges hon samma högenergifoder som under dräktigheten, och mängden
ökas successivt. Avvänjningen påbörjas vid
3–5 veckors ålder. Marie rekommenderar att
man toppar helfodret/torrfodret med rå äg�gula, rå köttfärs, och/eller filmjölk – för såväl
tiken som för valparna, då detta leder till klart
minskad förekomst av allergier.
Valparna ska inte vara rultiga vid leverans,
och vid 4 månaders ålder bör valpen ha 50 %
av vuxenvikten. Om hundens vuxenvikt
uppgår till ca 30 kg bör tillväxten vara ca 0,5
kg/vecka – det har visat sig att slanka hundar
lever upp till ca 2 år längre än feta! Valpen ges
valpfoder minst till dess att den är färdigvuxen
(vilket för vorstehhundar är 1–1,5 år), men
det är ofarligt att fortsätta med valpfoder även
längre än så. Marie betonade avslutningsvis
dels att hunden är inte längre en varg – hunden
tar upp mer kolhydrater än vargen. Och hon
avrådde bestämt från att inte ge hunden extra
mineraler eller vitaminer!
Malin Nyström är avels-

råd för kleiner münsterländer och ingår i SVKs
Avelskommitté. Malin
Nyström gick igenom
egenskapsgraferna åren
1995-2016 för SVKs tre
största raser; korthårig
vorsteh, strävhårig vorsteh och kleiner münsterländer. De egenskaper som redovisas är fart,
vidd, reviering, följsamhet och vattenpassion
och där det tydligt framgår att raserna har en
genomsnittligt uppåtgående trend för värde 4.
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Redovisade egenskapsvärden är värdefulla
som avelsverktyg.
Avelsstatisk med egenskapsgrafer för
respektive ras återfinns på http://vorsteh.se/
umnuavelsstatistik.html
Avslutande paneldebatt

Deltagare: Mikael Grennard, Kenneth
Sundvall, Ann Carlström, Ingemar Roselin,
Magnus Hansson
Hur har vi förvaltat våra raser exteriört?
Ann Carlström menade att exteriören kan bli
mycket bättre och att utställningsdomarna är
alltför generösa med positiva exteriörbedömningar! Särskilt framställen kan förbättras,
och vid 2019 års exteriördomarkonferens
kommer man att framföra hårdare krav på
excellent – men här föreligger betydande svårigheter med att följsamhet bland utländska
domare.
Hur har vi förvaltat våra raser mentalt?
BPH är nu endast ca 2 år gammalt, och förslag
lämnades att SVKs styrelse bör överväga att
sponsra dessa bedömningar så att man snabbare får fram registerdata.
Varför så få starter på fullbruksprov?
Kommer championatet att stimulera?
Kommer vi att kunna jaga fågel i framtiden?
Ja, acceptansen för jakt är stor i Sverige (86%),
men detta förutsätter att jakten bedrivs på
ett hållbart sätt och att vi tar tillvara på viltet
efter skottet. ”Lustjakt” är knappast accepterat
(60% är emot ”jakt för nöjes skull”), vilket bl a
medför att s k godsjakter efter utsatt and- eller
fältfågel riskerar att leda till ökande kritik.
Beträffande effekten av sociala medier är det
viktigt att visa att vi jagar, men att vi samtidigt undviker provocerande bilder och filmer.
Aggressiva hundar kan t ex förses med mun-

Under fikapauser och lunch togs alla tillfällen i akt att få en pratstund!

Vi har ett 100-årigt arv som ska förvaltas med respekt.
korg. ”Vi ska jaga etiskt, och följaktligen ska
vi kunna lägga ut allt från en jakt!” sa Magnus
Hansson från Svenska Jägareförbundet.
Positiv utveckling påpekades också, bl a
förekomsten av skogsfågel och morkulla även
i landets södra delar, men endast Öland och
Gotland har fältfågelbestånd som inte kräver
fortlöpande utsättning. Man borde satsa mer
på fältfågel i Norrland, inte minst mot bakgrund av den tidigare förekomsten av rapphöns (”åkerhöns”) ända upp till Tornedalen.
Klövviltet ökar vilket leder till ökat behov
av jakt och jakthundar, och där har SVK raser
som passar bra för jakt och eftersök. Dessutom
har SVK hundar som är utmärkta, eller t o m
optimala, för avfångning. Jägareförbundet har

nu tagit fram en ny eftersöksutbildning, och
samhällsnyttan blir uppenbar när det gäller
eftersök av trafikskadat vilt. Men observera att
”viltspår” utgör endast en del av eftersöket!
Summering av dagen

Ulla Eckerberg sammanfattade avslutningsvis
konferensen i följande punkter;
• Vi har verktyg att avla bättre och effektivare
• Vi har ett 100-årigt arv som ska förvaltas 		
med respekt
• Vi ska utveckla raserna allsidigt
• Vi ska inte spreta för mycket när det gäller
avelsmål
• Sociala media får inte styra aveln – istället
måste man ta reda på fakta!
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Foto: Sankt Petri Loge

LILLA
JUBILEUMSBANKETTEN
– EN KVÄLL ATT MINNAS!

Bjud in personer med ett gemensamt, brinnande intresse till middag och
succén är given. Det var precis vad som hände när ”Lilla jubileumsbanketten”
gick av stapeln i anrika Sankt Petri Loge mitt i Härnösand centrum. Drygt 165
gäster samlades för att avnjuta en middag av förnämsta klass.
Text: Lotta Ivarsson Foto: Anders Eriksson, Tina Bruck

I takt med att gästerna anlände, prickades av
och serverade sig ett glas bubbel steg ljudnivån
till något som kan liknas vid en stor bikupa.
Toastmaster, Elin Nyhlén, fick ta till busvisslingar gång på gång under kvällen för att
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påannonsera middagsinfo och talare. Elin som
hör till SVK/Jämtland-Västernorrland var för
dagen iförd en out-fit av 20-talssnitt inklusive
tidsenlig hatt, men tyvärr saknas bildbevis här.
Genom kvällen lotsades vi med bravur av

Ordförande, Rolf Grönstedt, hälsar välkommen till
Jubileumsmiddagen.

Boken som vi väntat på! Fr v Rolf Grönstedt, Carin Byström
och Anette Gustafsson.

Elin som först välkomnade SVKs ordförande, Rolf Grönstedt, upp på scen. Inledningstalet övergick till den efterlängtade
bokreleasen där Jubileumsbokens huvudredaktör, Anette Gustafsson, fick berätta
om hur arbetet fortskridit fram till tryck.
Slutresultatet blev en späckad bok på 336
sidor som fanns att köpa under kvällen
och där många tog tillfället i akt att göra
det. Förutom blommor, applåder, stående
ovationer till Anette Gustafsson och hennes
medredaktör Carin Byström fick Anette
även ta emot SVKs Lilla Hederstecken.

och förd av Per-Åke Hellström och därmed
hade SVK/Södra bärgat sina första poäng i
Jubileumskampen. Ännu mer finns att läsa om
mästerskapet i Ingmar Tykessons artikel i det
här numret av Svensk Vorsteh.

Och vinnaren är…..

Programpunkterna omfattade inte bara god
mat och tal, utan nu skulle det även avslöjas
vilket ekipage som utsetts till ”Viltspårmästare”. SVKs numera f d ordförande,
Ingmar Tykesson, berättade om provdagarna
och hundarnas fantastiska insatser. Hur
fortsättningen kommer att se ut för detta
mästerskap vet ingen idag, men att det skulle
vara fråga om en engångsföreteelse tror nog
ingen. Men för att återgå till prisutdelningen
så rangerades de 5 främsta ekipagen medan
de resterande placerades på en gemensam 6:e
plats. Till ”Viltspårmästare” utsågs strävhårig vorsteh Klosterskovens E Exxon, ägd

Per-Åke Hellström med diplom, pokal, vinnartäcke från
Agria och foder från Bozita Robur. Ingen dålig prisskörd att
ta med hem till Skåne!
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Lång dags färd mot natt

Merparten av middagsgästerna hade varit fullt
upptagna från arla morgonstund, antingen ute
i skogarna runt Härnösand eller inne på teatern
där avelskonferensen hölls. Middagsgäster som
anslutit först under lördagseftermiddagen hade
många en morgondag att tänka på, nämligen utställningen. Vid 23-tiden började därför många

man valde smakade
Oavset t vilken ”procent”
t!
lsk
me
him

Samtliga nio deltagare med välförtjänta diplom!

Ännu mer priser att dela ut

I samband med Riksutställningen delas alltid
inteckningar i SVKs vandringspriser ut, eller
priser till ”Årets Hundar” som det ofta kal�las, och det här året utgjorde självfallet inget
undantag. Tre av vinnarhundarnas ägare
fanns på plats för att ta emot inteckningarna;
strävhårsägarna Ingmar Axelsson och Mary
Lostråle. Ingmars strävhårshane Horsfjärdens
Sh-Black Jack var 2016 års vinnare av ”Brännvinspluntan” och Marys strävhårstik Lovaktarens Birdie vinnare av ”Hjorthornet” för bästa
hund Fullbruksprov. Magdalena Danielsson,
ägare av korthåriga vorstehtiken Jägarhoppets
Karma tog emot priset ”Tennskålen”.
Ännu mer tal, skålande och hurrande för vår
100-åring!

Talarlistan fylldes snabbt på redan under
välkomstdrinken. Förutom SVKs ordförande
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och SVK/Jätmland-Västernorrlands ordförande Hans-Erik Johansson klev även f d
SVK-ordförande Tommy Andersson, Ann
Carlström, kommunalrådet Fred Nilsson och
Norsk Vorstehhundklubbs ordförande Anders
Simensrund upp på scen. Ann visade upp de
priser som hon skänkt till söndagens utställning i form av huvuden i lera på samtliga SVKs
sju raser. Från NVK skänktes klubbens standar
och jubileumsbok.
Kvällens näst sista talare var 100-årsfirandets
projektledare, Ulla Eckerberg. Hon är den som
under 2 år hållit i alla trådar, telefonmöten,
checklistor, sponsorer och allt annat mellan
himmel och jord! Nu tog Ulla tillfället i akt
och avtackade det fantastiska ”Härnösandsgänget” som sett till att allt, stort som smått,
fungerat inför och under helgen. Ett välförtjänt
tack, applåder och diplom till alla inblandade i
Jämtland-Västernorrland!

det

Fr v Huvudstyrelsens Katarina Farm Nordlander och
Bodel Göransson, ansvarig för söndagens utställning.

Kenneth Sundvall och
Fr v Ingmar Axelsson,
Andersson.

Tommy

att tänka på refrängen, dels för återhämtning
men även för att ta hand om föremålen för allt
detta firande – våra hundar! Men viken kväll
det blev och vilket minne att bära med sig.
Nästa gång vi får fira vår 100-åring i samma
storstilade format är på Gotland i samband med
Jubileumsriksprovet. Då handlar det om ”Stora
jubileumsbanketten”. La Grande Finale!

Domartrion fr v Pau
la Sunebring, Towe
Lööv och
Ann Carlström.

den som
Ulla och Owe Fredriksson. Owe var
korrekturläste Jubileumsboken.

Lördagens föreläsare, klövviltsansvarig Mikael Grennard
och Agrias Anki Thulin.
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Hög stämning där samtalsämnen inte saknades!

i samspråk. T h
Ann Carlström och Ingmar Tykesson
et!
Ulla Eckerberg, navet i 100-årsfirand

Rolf Grönstedt, Towe Lööv, Jan Pettersson och Anna
Berg.

Två av SVKs avelsråd, Saila Suorsa
Nyström t h.
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t v och Malin

Kai-Rune Johanness
en från Norge och sön
dagens
domare Paula Sunebr
ing.

SVKs materialförvaltare Tina Bruc

k och Leif Carlström.

JUBILEUMRIKSUTSTÄLLNING
MED EXTRA ALLT!
Text & Bild (om ej annat anges): Lotta Ivarsson

Kenneth Sundvall och

Irene Johannessen,

Norge.

Klockan 9 öppnades utställningen i Gådeåparken dit 189 hundar fördelade på SVKs
samtliga 7 raser hade anmälts. Inte den största
utställningen i SVKs historia, men väl den näst
största! Här skulle Ann Carlström, Towe Lööv
och blixtinkallade Paula Sunebring bedöma
hundarna. Britt-Marie Dornell som skulle ha
dömt tvingades tyvärr lämna återbud två dagar
före utställningen, men vakansen kunde tack
vare Paula Sunebrings inhopp fyllas.
Strävhårig vorsteh, grosser måunsterländer
och kleiner münsterländer dömdes av Ann
Carlström, medan 103 korthårig vorsteh fick

delas upp pga den höga anmälningssiffran.
Paula Sunebring dömde korthårig vorsteh
förutom valpar och juniorer. Towe Lööv långhårig vorsteh, ungersk vizsla, korthårig vorsteh
valpar och juniorer.
Utställningsområde och aktivitetsområde

Under ledning av rutinerade utställningsansvarig Bodel Göransson gick arrangemanget som
smort i ännu en vacker och varm sommardag
där Södra Sundet bildade bakgrund mot utställningsringarna. Grönområdet där utställningen
ägde rum delades av en lång promenadväg, där
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”Ragge” gjorde det igen!
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n Kirkkovene.

Kennel Charleswood, BIS-uppfödarg

rupp.

Multi Ch Trollängens Ragnar som vanligt visad av sin
handler Mathilda.

BIS-R korthårig ungersk vizsla Madarasz
Rakel, ägare Kristina Pettersson
BIR-oplacerad långhårig vorsteh Fartvindens
Asterix, ägare Anna Estegren
BIR-oplacerad grosser münsterländer Vassfjärdens Cello, ägare Bo Hallnäs
BIM strävhårig vorsteh NORD V-15 SE JV
-12 Trollängens Turi, ägare Anette Erlandsson
BIM korthårig vorsteh Charleswood Simson,
ägare Anna Björk
BIM kleiner münsterländer C.I.B. NORD
UCH SE V-13 VCh Münsterkullens Riddar Kato
ägare Mikael och Melinda Hermansson

BIS-R korthårig ungersk vizsla
Madarasz Rakel.

BIR långhårig vorsteh
Fartvindens Asterix.

unken
BIS-valp Tappra Scojje djupt försj
ing!
teckn
gsför
närin
kens
r-säc
i Robu

Inget hade kunnat göras bättre!

Lika snabbt som cirkusarbetare river ett cirkustält och drar vidare tömdes utställningsområdet. Jubileumsårets inledande trippelarrangemang var över och det levde med råge upp till
alla förväntningar. Jämtland-Västernorrlands
ordförande Hans-Erik Johansson, arbetsgruppen och övriga funktionärer hade all anledning
att känna sig stolta. Ett alldeles särskilt tack
riktas till Härnösands Kommun som alltsedan
planeringsstadiet ställt sig positivt till att möjliggöra denna helg. Vilan blev dock inte långvarig för lokalavdelningen, för den 30 augusti
var det dags igen och den här gången att bege
sig till högre höjder för Jubileumsfjällprovet i
Mittådalen. Ingen rast ingen ro!

Er iksson

Övriga BIR-vinnare placerades enligt följande:
BIS-2 korthårig vorsteh Ruijanpalon Kirkkovene, ägare Paula Herrala, Finland
BIS-3 kleiner münsterländer Rogstabergets
Birka, ägare Anders Lindberg
BIS-4 strävhårig ungersk vizsla Amberpoints
Red Ruby, ägare Louise Bjurlerstam Darberg

BIS-2 korthårig vorsteh Ruijanpalo

Foto: Tommy

Efter en dag i strålande solsken var det dags
för finalerna som planenligt tog sin början
vid 15-tiden. Snabb, effektiv ommöblering av
ringarna tack vare flinka funktionärer och sen
var det dags för de första finalisterna. Först ut
BIS-valp där Towe Lööv utsåg Tappra Scojje, en
alert korthårig vorstehhane, ägd av Lars-Göran
Nyhlén till utställningens bästa valp. Därefter
utställningens bästa veteran som dömdes av
Paula Sunebring där hon utsåg JLP1 SE DRAG
Ch Charleswood Merry, ägare Anette Rönnberg till BIS-veteran. Bästa uppfödargrupp
blev en svensk-finsk historia genom utflyttade
Maria Appelbergs korthårsuppfödning kennel
Charleswood.
Så till slut BEST IN SHOW där Ann Carlström placerade Multi Ch Trollängens Ragnar
på BIS-plats. Det här var f ö andra gången i
Riksutställningens historia vi fick se ”Ragge”
som BIS, uppfödd och ägd av Anette Erlandsson och Matti Palm, Åled. Grattis!

Foto: Tommy Eriksson

man på ena sidan hade placerat ringarna och på
andra sidan ett aktivitetsområde med tält och
montrar. Här hittade man förutom Sekretariatet kunniga personer som man kunde prata
hundförsäkringar och draghundsverksamhet
med. Representanter från Jägareförbundet,
SKK Västernorrland m fl fanns på plats och den
som ville beställa porträtt av sin hund kunde
besöka ”Maria’s Galleri” - och köpa Jubileumsboken icke att förglömma. Började hungern
göra sig påmind behövde man bara förflytta
sig till tältet i dungen där Brukshundsklubben
basade för serveringen.

nsterlän
BIS-3 kleiner mü
ka.
Bir
ets
Rogstaberg

der

BIS-veteran SE DRAG JLP1 Ch
Charleswood Merry.
Ett huvud för varje ras skänkt
av Ann Carlström.

BIS- 4 strävhårig
ungersk vizsla
Amberpoints Red Ruby.
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JUBILEUMSKAMPEN
– SÅ HÄR LÅNGT!

”Du och jag husse!”. Ylva mys
Roger Kemppainen.

Tv Elin Nyhlén, lördagskvällens
fantastiska toastmaster. T h Carin
Byström, biträdande tävlingsledare
under Viltspårmästaren.

er med husse

Två av sex möjligheter att samla poäng till Jubileumskampen har nu avverkats. I topp ligger
SVK/Västsvenska med 40 poäng. För övriga
lokalavdelningar ser det ut på följande sätt:
•
•
•
•
•

Två f d avelsråd med 3 långhår,
eller….? Nej, inte riktigt. Främst
i bild Marina Skotte med sin
kleiner münsterländer medan
Kickan Hansson är den som
håller i långhår.

Jämtland-Västernorrland, Västerbotten 35 p
Södra, Östra och Småland-Östergötland 30 p
Bottenviken, Mellansvenska 25 p
Gotland 20 p
Malmfälten 5 p (representerades endast vid
Jubileumsriksutställningen).

På www.vorsteh.se återfinns fullständiga uppgifter med deltagande hundar och ägare. Men
som sagt var, än återstår fyra jubileumsarrangemang med möjlighet att bättra på poängställningen!

Långhår på rad.

Ordförande Hans-Erik Johansson,
med all rätt att se glad. Allt gick i
lås under ”Härnösands-helgen”!
Målning av Maria
Tjärnström, Maria’s
Galleri, som sponsrade
utställningen med att
porträttera BIS-vinnaren.

De hittills två största poängplockarna är
”Viltspårmästaren” Klosterskovens E Exxon
och BIS vid Jubileumsriksutställningen
Multi Ch Trollängens Ragnar. Båda här
iförda Agrias segertäcken.

Klosterskovens E Exxon

Priser

Som tidigare framgått så erhåller vinnande
avdelningen 3 000 kr i kontant bidrag från
Agria, en vacker relief samt jubileumsdiplom. De lokalavdelningar som kommer
på 2:a resp 3:e plats erhåller även de var sin
relief samt diplom. Relieferna är skänkta av
Pia och Tom Ringholm.
Multi Ch Trollängens Ragnar

Ann Carlström tar sig an BIS-finalen. T v
Bo Hallnäs med sin grosser münsterländer
Vassfjärdens Cello.

Gådeåparken – ett per fek
t val av
utställningsområde!

BIS-2 uppfödargrupp,
kennel Trollängen.
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Första pris

Andra pris

Tredje pris
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Foto: Jonas Seger

ORDINARIE
FULLBRUKSPROV

– en del av Jubileumsåret 2017
Provet ingår i jubileumskampen.
NÄR: 30 september – 1 oktober
PLATS: Blekinge/Karlshamn.
Provmarker ca 1 mil från Karlshamn.
PROVLEDARE: Johan Karén 0709-694 839
KOMMISSARIE: Lena Karén 0709-324 277,
swingtown@telia.com
DOMARE: Anders Braide, Ingmar
Axelsson, Thomas Johansson, Ola Granath,
Martin Bruck, Carina Follstam
ANMÄLAN: Anmälningstiden har utgått
(1 september), men missa inte möjligheten
att följa provet på plats och heja fram den
egna lokalavdelningens ekipage!

BOENDE: Flera olika boende finns
i Karlshamn med omnejd, allt
från hotell till camping/stugbyar,
t ex Långasjönäs Camping/stugby,
Alholmens Camping/stugby,
Hallandsboda B&B.
MAT OCH LOGI: ordnas för
funktionärer och deltagare (och om
möjligt även medföljande).
För övriga upplysningar hänvisas till
provledare och kommissarie.

Välkomna till Sveriges trädgård och
Jubileumsfullbruksprovet!
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VÄLKOMMEN TILL GOTLAND

Jubileumsriksprovet 4–8 oktober
La Grande Finale!
Provet som har utökats sedan den första
annonseringen kommer att omfatta
150 hundar. Av den anledningen har
ytterligare en domare tillkommit.
DOMARE
EKL: Lars Karlsson (huvuddomare),
Thomas Johansson, Ulf Aronson
UKL: Ulf Kleist (huvuddomare), Kjell
Mattsson, Uli Wieser, Lennart Karlsson
Reservdomare: Ingemar Stöckel
KVÄLLSAKTIVITETER OCH
100-ÅRSBANKETT
Pubkväll på Kneippbyn: torsdag och fredag
100-årsbankett lördag med
3-rättersmiddag inkl fördrink.
Kuvertavgift: 375 kr
Klädsel: Kavaj

Anmälan till banketten
1) Boende på Kneippbyn: Du som
bokar boende via portalen http://butik.
destinationgotland.se/kneippbynevents/
anmäler ditt deltagande där och betalar
direkt till Kneippbyn.
2). Du som ordnar logi på annat sätt
anmäler ditt deltagande till
ctharo54@gmail.com och betalar in
kuvertavgiften 375 kr till
pg 118 93-5. Anmälan är registrerad
när kuvertavgiften är betald.
Obs! Det kommer att finnas möjlighet att
köpa ”vinpaket” före lördagen.
Eventuellt behov av specialkost anmäls
till ”ctharo54@gmail.com”.
Sista anmälningsdag: söndag 1 oktober

Vi ses på Gotland!
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NYTT OM NAMN

ULLA ECKERBERG – HEDERSMEDLEM!
I anslutning till SVKs fullmäktigemöte den 3–4 juni
utsågs Ulla Eckerberg till hedersmedlem. Motiveringen löd:

Foto: Jonas Seger

Ulla Eckerberg har för SVK:s räkning utfört ett långvarigt och utmärkt ideellt arbete som nu kulminerar
med ledningen av SVK:s 100-årsjubileum. Ulla Eckerberg tilldelades Lilla Hederstecknet 1992 och Stora
Hederstecknet 2003. Beslutades enhälligt utse Ulla
Eckerberg till hedersmedlem i SVK.

ANNA BERG, KENNEL SKOGS TILLDELAS
HAMILTONPLAKETTEN
Hamiltonplaketten kan tilldelas en person/

personer som genom framgångsrikt arbete
gagnat hundaveln och därigenom främjat
Svenska Kennelklubbens syften på ett uppenbart sätt.

Kriterier för att erhålla Hamiltonplaketten

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten
ska mottagaren/mottagarna ha haft en aktiv
uppfödningsverksamhet under minst tio år av
aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara
både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan också delas
ut till en person/personer som på annat sätt
gjort en utomordentlig insats för hundaveln.
Verksamheten får inte strida mot Svenska
Kennelklubbens grundregler, inte heller får
uppfödningen/avelsarbetet strida mot SKKs
policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras
ska uppfödningen visa prov på en utmärkt
hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons/personers hundhållning i stort beaktas.
Plaketten delas ut i samband med SKKs kennelfullmäktige.
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Åren 2001-2016 erhöll 164 strävhårig vorsteh titeln jaktchampion.

HUR MÅNGA STARTER GÖR
VÅRA HUNDAR FÖR ATT UPPNÅ
KRAVET FÖR ATT BLI SVENSK
JAKTCHAMPION?
En sak som många undrar över är hur många gånger en hund i genomsnitt
behöver starta på jaktprov för att kvalificera sig för titeln Svensk
Jaktchampion (SE JCh). Och vid vilken ålder blir en hund vanligtvis SE JCh?
Lathundsgruppen har undersökt saken genom att titta på klubbens statistik.
För att bli svensk jaktchampion krävs att
hunden fått lägst ett 2:a-pris på utställning,
godkänd i anlagsklass i viltspår samt två 1:apris vid jaktprov i elitklass.
Till och med år 2016 skulle ett av 1:a-prisen
ha erövras på ett ordinarie jaktprov, men från
och med år 2017 togs denna regel bort. När
man tog beslutet att ett av 1:a-prisen skulle

erövras på ordinarie prov hade SVK ca 800
medlemmar, som idag ökat kraftigt till ca
2400. Antal ordinarie prov, ofta med många
deltagande hundar, har minskat då det blivit
allt svårare att få tillgång till marker som kan
härbärgera många startande. Ofta är det lättare
att arrangera ett särskilt prov med få deltagande hundar.
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Tabell 1. Antal hundar som blivit jaktchampions mellan åren 2001-2016 av respektive ras.

Tabell 2. Antal starter i elitklass för att bli jaktchampion mellan åren 2001-2016 av respektive ras.

Ras

Jaktchampions
totalt mellan 20012016 (antal)

Jaktchampions per år
i genomsnitt mellan år
2001-2016 (antal)

Ålder på den yngsta
som blev jaktchampion
år 2001-2016 (år)

Ålder på den äldsta
som blev jaktchampion
år 2001-2016 (år)

Korthårig Vorsteh

210

13

2

9

Strävhårig Vorsteh

164

10

1

10

Kleiner
Münsterländer
Ungersk Vizsla
Korthårig
Långhårig vorsteh

21

1, mest under senare år

3

4

–

3

Grosser
Münsterländer
Ungersk Vizsla
Strävhårig

Ras

Antal starter totalt
(genomsnitt)

Minsta antal starter för att
bli svensk jaktchampion

Högsta antal starter för att bli
svensk jaktchampion

Korthårig Vorsteh

6

2

38

Strävhårig Vorsteh

6

2

35

7

Kleiner Münsterländer

9

3

23

2

8

Ungersk Vizsla Korthårig

–

3

18

–

4

6

Långhårig vorsteh

–

2

8

0

–

–

–

Grosser Münsterländer

–

–

–

0

–

–

–

Ungersk Vizsla Strävhårig

–

–

–

Hur många hundar har under åren 2001-2016
uppfyllt kraven för att bli svensk jaktchampion
av respektive ras?

Genomsnittlig ålder för att bli svensk
jaktchampion

Korthårig Vorsteh har en tydlig topp där flest
blir jaktchampions vid fyra års ålder, medan
det för Strävhårig Vorsteh är fler som blir
jaktchampions lite senare vid 4–5 års ålder.
För Kleiner Münsterländer kan man fortfarande med så pass få individer som fått titeln
ännu inte se någon tydlig genomsnittsålder (se
figuren). För övriga raser inom Vorstehklubben finns ingen statistik för rasens genomsnitt

Statistiken visar att allra flest jaktchampions
har vi fått från Korthårig Vorsteh, följt av
Strävhårig Vorsteh och Kleiner Münsterländer.
Raser som bara haft enstaka jaktchampions
är Ungersk Vizsla Korthårig och Långhårig
Vorsteh, medan vi än så länge inte sett några
sådana meriter hos någon av de övriga raserna
i Vorstehklubben (se tabell 1).

60

Hundens ålder då den uppnått jaktprovskravet för SE JCh

50

Antal starter på jaktprov i elitklass för att
erövra titeln svensk jaktchampion

Statistiken visar att Korthårig och Strävhårig Vorsteh startar i genomsnitt lika många
gånger i elitklass för att bli jaktchampions,
medan Kleiner Münsterländer prövas på
prov något fler gånger. Vi ser också att olika
individer startar väldigt olika antal gånger
för att uppnå den åtråvärda meriten (se tabell
2). Väldigt många hundar, nästan 30 %, har
klarat kraven för att bli jaktchampion på bara
två eller tre starter i elitklass.

Antal JCh vid ålder

Funderingar inför framtiden

40
30
20
10

0

pga av att det är så få individer som blivit
jaktchampion.

1

2

3

Klener Münsterländer
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4

5

6

Hundens ålder i år
Strävhårig Vorsteh

7

8

9

Korthårig Vorsteh

10

Figur. Antal individer som blivit
jaktchampion vid olika ålder
för raserna Korthårig Vorsteh,
Strävhårig Vorsteh och Kleiner
Münsterländer

Nu när kravet att man måste starta på minst
ett ordinarie jaktprov tagits bort, kan man
tänka sig att det blir lättare för hundägare
att komma till start då? Kommer det finnas
incitament till att ordna fler särskilda prov
med färre antal deltagande hundar framöver?
Och med detta, ökar då chansen att vi ser fler
jaktchampions framöver?
Sedan Vorstehklubben började föra noggrann statistik har antal jaktchampions sakta
ökat från år till år och vi ser att hundarna

Sedan Vorstehklubben
började föra noggrann
statistik har antal
jaktchampions sakta ökat
från år till år och vi ser att
hundarna presterar allt
bättre på jaktprov.
presterar allt bättre på jaktprov. Beror detta
på en förbättrad avel och/eller att fler kommer
till prov bättre förberedda än tidigare? Har
förare idag större möjligheter till träning och/
eller större ambitioner att delta på jaktprov än
tidigare? Troligen är svaret att en kombination av alla dessa faktorer har en inverkan på
dagens jaktprov, men vad som har spelat störst
roll vet vi inte.
Lathundsgruppen
Agneta Aldor
Rolf Bergman
Marie Sallander
Kenneth Sundvall
Mathias Österdahl
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VÅRA CHAMPIONS

J SE UCH JAKTFJÄLLANS NORA
SE16143/2011

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

Korthårig vorsteh
e. SJCh Fjäderfinnarens Blues
u. J Malva
Uppfödare och ägare: Marie Larsson, Ljungsbro

J SE UCH RODEDALENS FALLA			
SE15399/2013
Korthårig Vorsteh
e. SE UCh SE JCh Ormkullens E’Nitro
u. SE JCh Sångbergets Roda
Uppfödare & ägare: Gertrud och Kent Danielsson,
Hammerdal

C.I.B. FI UCH J NORD UCH SE V-13 SE VCH
MÜNSTERKULLENS RIDDAR KATO SE20657/2011
Kleiner münsterländer
e. J SE UCh Quorum’s Grip
u. J SE JCh SE VCh Hedängens Elin
Uppfödare: Ann & Björn Holgersson, Alingsås
Ägare: Mikael & Melinda Hermansson, Främmestad

J SE UCH MADARASZ RAKEL				
SE33596/2012
Ungersk vizsla
e. Madarasz Oktán
u. Irima z Panskych lesu
Uppfödare: Kristina Pettersson & Malin Liljeholm, Jönåker
Ägare: Kristina Pettersson, Jönåker
J SE UCH MADARASZ RHEIA
SE33599/2012
Ungersk vizsla
e. Madarasz Oktán
u. Irima z Panskych lesu
Uppfödare: Kristina Pettersson & Malin Liljeholm, Jönåker
Ägare: Malin Liljeholm, Täby

FANA TILL SVENSKA VORSTEHKLUBBEN
SE UCH UUDENJOEN ERI-ELLA 			
SE 57985/2013
Strävhårig vorsteh
e. Boss vom Weissen Moor
u. FIN JCh FIN UCh Uudenjoen Sänki-Sisna
Uppfödare: Risto Lassila, Finland
Ägare: Saila Suorsa, Boden
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Jubileumsåret till ära ansökte SVK för ca 2 år sedan om fana
vilken traditionsenligt delas ut på Nationaldagen den 6 juni.
Endast föreningar, organisationer och motsvarande kan ansöka
om fanan och SVK tillhörde en av de föreningar vars ansökan
beviljades av Stiftelsen Sveriges Nationaldag.
Den 6 juni kunde därför SVKs sekreterare, Svante Morén,
mottaga fanan vid Nationaldagsfirandet i Skellefteå. Anledningen till att fanan överlämnades av kommunalrådet i Skellefteå och
inte av HKH Carl XVI Gustaf på Skansen beror på att SVKs säte
ligger där sekreteraren har sin hemvist.
Från Skellefteå har nu fanan transporterats vidare och kunde
beskådas i Härnösand under jubileumhelgen 16–18 juni. Därefter tar SVK/Gotland och Östra över stafettpinnen och fanan
transporteras nu vidare till Jubileumsriksprovet på Gotland.
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PROV- OCH UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2017

SVK Västsvenska

SVK:S PROV- OCH
UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2017
Foto: Maria Tjärnström

PROV 2017

SVK Östra							

SVK Södra

Kategori

20170514
20170101-1231
20170101-0430
20170701-1231
20170723
20170805
20170930
20171001
20171014
20171015
20171111

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

Klass

Ort

Övrigt

Anl, Ökl
Klåveröd			
Anl, Ökl				
Ukl, Ökl, Ekl				
Ukl, Ökl, Ekl				
Ukl, Ökl, Ekl
Mala			
Ukl, Ökl, Ekl
Sjöarp			
Ukl, Ökl, Ekl
Blekinge		Jubileumsprov
Ukl, Ökl, Ekl
Blekinge		Jubileumsprov
Ukl, Ökl, Ekl
Skåne		Skåneprovet
Ukl, Ökl, Ekl
Skåne		Frisks prov
Ekl
Skåne
CACIT Sena Elit

SVK Småland - Östergötland						
20170101 – 1231
20170101 – 0430
20170701 – 1231
20170702
20170806
20170812
20170916
20170917
20170930
20171001

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Särskilda prov – Alla
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fält, delat
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
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl

Småland - Östergötland		
Småland - Östergötland		
Småland - Östergötland		
Jönköping		
Ljuder		
Boxholm		
Öland		
Öland		
Östergötland		
Östergötland		

SVK Gotland							
20170506
20170101 – 1231
20170101 – 1231
20170916 – 1231
20170812
20171004
20171005
20171006
20171007
20171008
20171021
20171022
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20170606
Viltspårprov, ordinarie
Anl, Ökl
Abild				
20170101-1231
Viltspårprov, rörliga
Anl, Ökl
Västsvenska				
20170101-0228
Särskilda prov
Ukl.Ökl,Ekl
Västsvenska
Undantaget funktionärsprov inför 		
					
ordinarie prov i e-sök		
20170726-1231
Särskilda prov
Ukl.Ökl,Ekl
Västsvenska
Undantaget funktionärssprov inför
					
ordinarie prov i e-sök		
20170722
Prov Eftersöksgrenar
Ukl.Ökl,Ekl
Abild				
20170805
Prov Eftersöksgrenar
Ukl.Ökl,Ekl
Hunneberg				
20170909
Jaktprov – Skog, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20170910
Jaktprov – Skog, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20170922
Jaktprov – Fält, odelat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20170923
Jaktprov – Fält, odelat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20170924
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20170930
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl
Västra Götaland		
Debutantprov
20171001
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl
Västra Götaland		
Debutantprov
20171021
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Halland				
20171022
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Halland				
20171111
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20171112
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland		
Novemberprovet

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

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

Gotland			
Gotland			
Gotland			
Gotland			
Gotland			
Gotland CACIT Riksprov, samarr. m Östra
Gotland CACIT Riksprov, samarr. m Östra
Gotland CACIT Riksprov, samarr. m Östra
Gotland CACIT Riksprov, samarr. m Östra
Gotland CACIT Riksprov, samarr. m Östra
Gotland			
Gotland			

20170521
20170101-1231
20170101-0415
20170916-1231
20170101-0515
20170715-1231
20170729
20170813
20171004
20171005
20171006
20171007
20171008
20171021
20171022

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

Anlag, Ökl
Anlag, 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
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl

Gålö			
Östra			
Östra			
Östra			
Östra			
Östra			
Gålö			
Fiskeså			
Gotland
CACIT Riksprov, samarr. m Gotland
Gotland
CACIT Riksprov, samarr. m Gotland
Gotland
CACIT Riksprov, samarr. m Gotland
Gotland
CACIT Riksprov, samarr. m Gotland
Gotland
CACIT Riksprov, samarr. m Gotland
Långtora			
Långtora			

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov, Alla
Särskilda prov, eftersök
Särskilda prov, fält
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov-skog, delat
Jaktprov-skog, delat
Jaktprov-skog, delat
Jaktprov-skog, delat
Jakrprov-fjäll, delat
Jaktprov-fjäll, delat
Jaktprov-fält, delat
Jaktprov-fält, delat
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
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

Mellansvenska		
Mellansvenska		
Mellansvenska		
Mellansvenska		
Grängesberg		
Sollerön		
Norra Dalarna		
Norra Dalarna		
Södra Dalarna		
Södra Dalarna		
Sälen		
Sälen		
Värmland		
Värmland		
Västmanland		
Västmanland		

SVK Mellansvenska
20170101-1231
20170101-0430
20170701-1231
20170825-1231
20170715
20170729
20170909
20170910
20170916
20170917
20170923
20170924
20170930
20171001
20171014
20171015

		

SVK Jämtland -Västernorrland						
20170101 – 1031
20170101 – 1231
20170715
20170715

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar

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

Jämtland Västernorrland			
Jämtland Västernorrland			
Åsarna			
Örnsköldsvik			
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PROV- OCH UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2017
20170324
20170325
20170326
20170901
20170902
20170903
20170923
20170924
20170930
20171001

Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Skog, delat
Jaktprov – Skog, delat

SVK Västerbotten

Kategori

20170101-1231
20170101-0430
20170701-1231
20170708
20170722
20170805
20170915
20170916
20170917
20170923
20170924
20170930
20171001

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

STOLT SPONSOR TILL SVENSKA VORSTEH KLUBBEN

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

Mittådalen			
Mittådalen			
Mittådalen			
Mittådalen		
Jubileumsprov
Mittådalen		
Jubileumsprov
Mittådalen		
Jubileumsprov
Mittådalen			
Mittådalen			
Solberg			
Solberg			

Klass
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
Ukl, Ökl, Ekl

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

Övrigt

		

SVK Bottenviken							
20170101-1231
20170101-1231
20170708
20170709
20170806
20170901
20170902
20170903
20170916
20170917

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov - skog, delat
Jaktprov - skog, delat
Jaktprov - skog, delat
Jaktprov – Skog, delat
Jaktprov – Skog delat

Anlagskl, 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

Bottenviken			
Bottenviken			
Råneå			
Råneå			
Arvidsjaur			
Arvidsjaur
Jubileumsprov
Arvidsjaur
CACIT Jubileumsprov
Arvidsjaur
Jubileumsprov
Arvidsjaur			
Arvidsjaur				

SVK Malmfälten						
20170501 – 0930
20170101 – 1231
20170722
20170311
20170312
20170902
20170903
20170415
20170416
20170922
20170923
20170924

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

Anlagskl, ÖKL
Alla
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		
Kiruna		
Abisko		
Abisko		
Kiruna		
Kiruna		
Dundret		
Dundret		
Dundret		
Dundret		
Dundret

UTSTÄLLNINGAR 2017
17-01-29
17-03-25
17-05-13
17-05-13
17-05-13
17-05-14
17-05-20

Piteå
Sätila
Hässleholm
Nykvarn
Visby
Piteå
Arboga
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SVK Bottenviken
SVK Västsvenska
SVK Södra
SVK Östra
SVK Gotland
SVK Bottenviken
SVK Mellansvenska

17-05-21
17-05-26
17-06-17
17-06-18
17-08-19
17-11-18
17-11-25

Eksjö
Lycksele
Kiruna
Härnösand
Vårgårda
Umeå
Åstorp

SVK Småland-Östergötland
SVK Västerbotten
SVK Malmfälten
SVK Jämtland-Västernorrland, Jubileumsutställning
SVK Västsvenska
SVK Västerbotten
SVK Södra

SUPER FUNCTIONAL DOG FOOD
WWW.BOZITA.SE
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NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÈN

Jubileumsår eller ej
– HOS SVK / VÄSTSVENSKA
FINNS ALLTID NÅGOT
SPÄNNANDE JAKTPROV MED
EGEN PROFIL PÅ GÅNG!

NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
SVK:s Avelskommitté består av Katarina Farm-Nordlander (sammankallande) och
avelsrådgivarna Helena Thulin korthårig vorsteh, My Hansson långhårig vorsteh,
Annica Åström grosser münsterländer, Malin Nyström kleiner münsterländer,
Saila Suorsa strävhårig vorsteh och Kristina Pettersson, ungersk vizsla.

”SKÅPET”
– ODELAT FÄLTPROV

SENA NOVEMBERPROVET
– DELAT FÄLTPROV ALLA KLASSER

Datum: 22-23 september.
Nytt i år – öppet för alla klasser!
Plats: Västra Götaland.
Vandringspriset ”Skåpet” delas ut till bästa elithund.
Sista anmälningsdag: 3 september

Datum: 11 och 12 november.
Redan en institution!
Plats: Västra Götaland, utgår från Falköping
Sista anmälningsdag: 22 oktober

DEBUTANTPROVET
– DELAT FÄLTPROV UKL OCH ÖKL
Datum: 30 september och 1 oktober
För er som inte startat tidigare!
Plats: Västra Götaland
Fältträning erbjuds dagen innan provet.
Sista anmälningsdag: 17 september

MER INFORMATION
OCH KONTAKT PÅ
WWW.VORSTEH-VAST.SE

Välkomna!

Ny sammankallande Avelskommittén
Jag heter Katarina Farm-Nordlander, är

gift med Lars-Göran och bor i Matfors
några mil väster om Sundsvall. Jag har
varit medlem i SVK sedan jag köpte min
första vorsteh 2003. Det var en underbar
strävhårstik som jag lärde mig mycket av.
Idag bor det 4 strävhårstikar hos oss, och
en flatcoated retriever.
I lokalavdelningen har jag varit sekreterare i 7 år och hoppat in på lite av varje
inom klubben under åren. Nu ser jag fram
emot arbetet tillsammans med våra duktiga avelsråd och jag kommer att jobba
för att stödja och samordna deras arbete i
Avelskomitten.
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Foto: Jonas Seger
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NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÈN

NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÈN

LÅNGHÅRIG VORSTEH

KORTHÅRIG VORSTEH

Avelsråd My Hansson
Källbergsbo 130, 82060 Delsbo
info@myhansson.com
tel 076-806 1002

Avelsråd Helena Thulin
Lena-Salsta Norrgrind, 43 92 Vattholma
tel 0734-108 660, helena@solvallens.se
Avelsfunktionär Åsa Stöckel
tel 070-547 51 95, asa.stockel@live.se

Tyvärr skedde en miss i förra numret av

tidningen, så här kommer ett något försenat
grattis till 2016 års BUP Bruksuppfödarpris
Vildskinnets kennel, Patric Bergström.
Nu är vi en bit in i jakt- och jaktprovssäsongen och alla tillönskas goda resultat på både
jakt och prov oavsett om det handlar om fält,
skog eller fält liksom i utställningsringarna.
Jubileumsåret är i full gång och kommer att bli
spännande innan årets slut!

Avelsdata

Hittills under året har 15 valpkullar fötts med
108 valpar. Av dessa 15 kullar har 11 svenskregistrerade fäder och 4 från annat land.
HD-röntgenresultaten ser fortsatt bra ut
sedan årsskiftet med endast en C-höft noterad.
En ökning av antalet röntgade individer är
ändå önskvärt.
Ha en fortsatt bra höst med alla aktiviteter!

Fartvindens Asterix BIR

GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Det var sex anmälda långhår till jubileumsriksut-

ställningen. BIR blev Fartvindens Asterix, äg Anna
Estegren och Johannes Nilsson. Stort grattis!

Kurshelg 15–16 juli

Avelsråd Annica Åström
tel 070-221 70 70, annica.astrom@gmail.com
Anna Estegren med Vidar

Andra helgen i juli bjöd Kennel Allas Vår in till en
lärorik kurshelg i Ljusdal med instruktör Mattias
Westerlund från Hundskolan Vision. Nio unghundar från tre olika kullar deltog med gott resultat,
och mattar och hussar från Norge och Sverige reste
hem, nyladdade och fullmatade med inspiration
och AHA-upplevelser efter två intensiva dagar.
I juli föddes en kull valpar hos Tollsbäckens kennel, väldigt roligt, och jag hoppas få höra mer om
dessa framöver!

I skrivande stund så har halva året gått och
nu laddar många upp med träning inför årets
jaktprover. En hund har redan hunnit starta på
eftersöksprov med fulla poäng. Här kommer
en sammanfattning av första halvåret:
G-Feja av Hundremeterskogen fick en kull på
två valpar den 18 maj.
Två tikvalpar har hämtats hem från Tyskland
och en hanne är på väg från Danmark.
Lilli vom Sulztal har gått viltspår i ÖKL med
ett 1:a pris.

Kommande långhårsaktiviteter

Den 25–26 oktober anordnar jag en träningshelg
på Ervalla med instruktör. Det finns platser kvar
och det vore väldigt roligt för mig att få träffa fler
långhår från både Sverige och Norge!
Hör gärna av er till mig för mer information.
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Vid 100-årsjubileumets utställning fick Vassfjärdens Cello, ägare Bo Hallnäs CK och CERT
och blev BIR. B’Neo von der Feldjagd, ägare
Ewa Edberg fick Excellent.
De två hundar som importerades från Tyskland 2015 har HD-röntgats med resultat HD A
och HD B, båda med ED u.a.
Under lång tid har det även i år planerats in
några gemensamma träningar för rasen under
sensommar och höst. Avslutningsvis tillönskas
alla en god fortsättning på året!

Michael Ringdahl med Joplin
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KLEINER MÜNSTERLÄNDER

UNGERSK VIZSLA

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

Avelsråd Kristina Pettersson
Lunda Råsbäcken 1, 611 96 Jönåker
tel 070 600 66 99, Kp.legvet@telia.com
Avelsfunktionär Sofia Colldén
Västra Radiogatan 41A, 854 61 Sundsvall
tel 070-614 6465, sofia_collden@Hotmail.com

Avelsfunktionär – Vakant

I skrivande stund har Jubileumsåret startat.
Viltspårmästaren och Jubileumsriksutställningen har genomförts och jag vill rikta ett
stort grattis till Melinda Hermansson och
Björlias Arn fra Götaland som kom på en fantastisk andra plats!
Efterfrågan på valpar är som vanligt stort
och glädjande är att många valpar har fötts
fram till dags dato. Totalt är det 17 kullar
med 119 valpar, för mer info om dessa se SKK
Avelsdata.
På Jubileumsriksutställningen dömde Ann
Carlström vår ras föredömligt som vanligt,
nedan är fullständiga resultat för de 17 startande, för fullständiga kritiker se Resultatdatabasen på vorsteh.se

SE27424/2016, Hellatorpets Banjo, juniorklass,
very good
SE14722/2016, Gråsidingens Jägermeister, jaktklass, very good
SE49131/2010, Herrskapets I-Kurbits, jaktklass,
excellent, 2 bästa hane
SE12098/2014, Björlias Arn frá Götaland, öppenklass, excellent
SE20657/2011, Münsterkullens Riddar Kato,
championklass, CK, 1 bästa hane, BIM
SE34725/2016, Imma Av Tonshögda, juniorklass,
good
SE26169/2016, Snöyran’s Násti, juniorklass, good
SE49258/2016, Vildakrusbär, juniorklass, very
good
SE49257/2016, Vildakörsbär, juniorklass, very
good
SE40161/2016, Viltjägarens Axa, juniorklass, CK
SE21392/2015, Gråsidingens Hoya, jaktklass,
CK, 2 bästa tik
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SE36811/2015, Rauköns Lykke, jaktklass, CK, 3
bästa tik
SE36945/2013, Rogstabergets Birka, jaktklass,
CK, 1 bästa tik, BIR
SE16325/2011, Gråsidingens Zahara, öppen
klass, excellent
SE27597/2015, Wildbachberger Fina Malaika,
öppen klass, good
SE36933/2013, Xantemi’s Hayka, öppen klass,
excellent
S64602/2009, Quorum’s Lizett, championklass,
CK, 4 bästa tik
Nya championat

Visserligen är det höst när du läser detta men i
skrivande stund ungefär halvtid för 2017, så en
summering så här långt kan vara på sin plats.
Det har fötts 3 kullar, varav i vart fall minst en
av föräldrarna är jaktprovsmeriterade och det är
hälften, dvs 3 av föräldradjuren, som är undersökta för armbågsdysplasi (och utan anmärkning). Det har registrerats 6 importer.
Än så länge är det bara 2 hundar som genomfört BPH. Det har hitintills undersökts 17
hundar för HD (höftledsdysplasi) och så många
som 15 för ED (armbågsdysplasi). För HD är

A och B fritt och för ED är ua armbågar utan
anmärkning. Det är 5 hundar som har C eller
D på höfterna och 2 hundar som har anmärkning på armbågarna. I tabellen nedan är hundar
som inte undersökts för ED markerade med ett
streck. Hundarna står i alfabetisk ordning. Ett
stort tack till er alla som röntgar både höfter
och armbågar! Alla kan gå in och titta på olika
resultat, registreringar mm genom att gå in på
SKK:s hemsida och välja ”Avelsdata”. Väl där
väljer du ras och sedan ”listor” och sedan skriver du in valfri tidsperiod för det vill titta på.

Reg nr

Hundens namn

HD

ED

Föräldrar

SE14734/2016

Busvizslans Incredible Ipaw

HD A

ED ua

Michens Kenzo x Busvizslans Famous Freya

SE36023/2015

Busvizslans Hunting Herman

HD C

ED ua

Busvizslans Cimbora Csákó x Annie z Králova Dvora

Jaktchampion
Herrskapets F-Skimmra S23977/2008
Unni SE11727/2014

SE21503/2016

Madarasz Tage

HD A

ED ua

Riistavaaran Väinö x Madarasz Rheia

SE21500/2016

Madarasz Tigra

HD A

ED ua

Riistavaaran Väinö x Madarasz Rheia

SE21499/2016

Madarasz Tikka

HD B

ED ua

Riistavaaran Väinö x Madarasz Rheia

Utställningschampionat
Münsterkullens Katla SE20653/2011
Skrämmens B-Leonardo SE 36929/2013
Gråsidingens Humla SE21389/2014

SE21504/2016

Madarasz Tikko

HD C

ED ua

Riistavaaran Väinö x Madarasz Rheia

SE34732/2016

Michen´s Lykke

HD B

ED ua

Majavikens Dexon x Michen´s Joice

SE16200/2013

Hun-Tibbs Xina

HD D

ED -

Your Choice Cozy-Toowoomba x Hun-Tibbs Tanja

SE14825/2013

Shadowfields Nina

HD A

ED -

Hungaricum Dukát Dugó x Rezmatra Scherezade

SE28548/2015

Superkanias So Excited

HD A

ED grad 3

Carlos Z Malej Horky x Superkanias Rémregény

SE31650/2016

Wretdalens Tiara

HD A

ED ua

Jantar Z Chlumcanské Doliny x I’Esther Du Chateau
Des Monedieres

SE31647/2016

Wretdalens Topaz

HD A

ED ua

Jantar Z Chlumcanské Doliny x I’Esther Du Chateau
Des Monedieres

SE31648/2016

Wretdalens Tosca

HD A

ED ua

Jantar Z Chlumcanské Doliny x I’Esther Du Chateau
Des Monedieres

SE32949/2015

Your Choice Goldeneye

HD C

ED ua

Carlos Z Malej Horky x Yvett of Skyrocket

SE37858/2016

Your Choice Just My Success

HD A

ED grad 1

Hubertus Imprint At Touchstar x Andzar Success

SE37860/2016

Your Choice Taste For Success

6

HD B

Hubertus Imprint At Touchstar x Andzar Success

SE37859/2016

Your Choice Ticket For Success

HD C

ED ua

Hubertus Imprint At Touchstar x Andzar Success

Under 2017 har det tillkommit nya championat. Ett stort grattis till ägarna av nedanstående hundar!

BPH

Under året har endast 3 hundar genomfört
BPH, men totalt är det nu 31 hundar som har
genomfört BPH. Jag vill återigen uppmana
ägare och uppfödare att testa sina hundar så att
vi kommer över den magiska gränsen på 200
för att SVK ska kunna få en detaljerad sammanställning av resultatet. Detta är användbart för vår klubb i arbetet kring mentaliteten
på våra hundar.
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SVK LOKALAVDELNINGAR

NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÈN

Provresultat

Det är en hund, Your Choice Goldfinger, SE
32949/2015, äg Ingrid Nilsson, som startat i
nosework igen, Doftprov I och II och godkänd
på bägge. Your Choice Aerosmith SE22217/2015,
äg Maria Nordin, har startat på sök (bruks)
och blivit uppflyttad i både Lägre klass och
Högre klass och har nu titeln SÖKH II. Grattis!
När det gäller Jubileumsutställningen i Härnösand så redovisas den inklusive Viltspårmästaren på annan plats i tidningen.
Viltspårprov, anlagsklass godkända:

Busvizslans Incredible Iston SE14737/2016, äg
Ali Fröberg
Parlagi-Vadász Cikk-Cakk SE54406/2014, äg
Marie-Louise Ekelöf
Your Choice Moon-Raker SE32951/2015, äg
Göran Falkman
Your Choice Taste For Success SE37860/2016, äg
Veronica Dahlberg
Viltspårprov, öppen klass:

Busvizslans Famous Freya SE32193/2012, äg
Eva Kits Nilsson, 1:a pris
Busvizslans Hunting Hugo SE36025/2015, äg
Harry Bergman, 2 x 1:a pris
Vivaldi SE29208/2014, äg Sven-Bertil Skogasti-

erna, 1:a pris
Your Choice Taste For Success SE37860/2016, äg
Veronica Dahlberg, 1:a pris

SVK / SÖDRA
ORDFÖRANDE: Göran Lang
Gudmundtorp, Lillarp 108, 243 96 Höör
tel 070-530 2611

Eftersöksgrenarna:

Busvizslans Incredible Iston SE14737/2016, äg
Ali Fröberg, UKL V10-S10
Busvizslans Incredible Ipa SE14734/2016, äg
Daniel Adrian, UKL V8-S eg
Busvizslans Incredible Inuk SE14735/2016, äg
Per Stouby, UKL V10/S10 samt ÖKL V10-S10
Madarasz Tigra SE21500/2016, äg Stina Sylvin,
UKL V10-S10
Busvizslans Hunting Hector SE36024/2015, äg
Daniel Raffner, ÖKL V9-S10
Magasparti Rutinos Florence SE53729/2014, äg
Ina Axéder, ÖKL V10-S10
Busvizslans Famous Freya SE32193/2012, äg
Eva Kits Nilsson, EKL V10-S10
Madarasz Rakel SE33596/2012, äg Kristina
Pettersson, EKL V10-S10
Michen’s Kenzo DK0146/2012, äg Per Stouby,
EKL V10-S10
När det gäller strävhårig vizsla finns för
närvarande inget att rapportera utom att det
importerats ett strävhår från Finland, Kennel
Tangrams.

goran.lang@live.se
SEKRETERARE: Tina Bruck
Hasselvägen 11, 261 72 Häljarp
tel 0708-133 174, 0418-43 53 35
tina.bruk21@gmail.com
KASSÖR: Pia Christiansson
Gullregnsgatan 7, 256 61 Helsingborg
tel 042-13 19 90 (dag), 042-18 17 05 (kväll)

Beslut angående HD-Index

Svenska Kennelklubben meddelade den 19 juli
att strävhårig vorsteh kommer att få HD-Index
infört från och med januari 2018. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till släktingars
resultat för att skatta hundens nedärvningsför46 | SVENSK VORSTEH

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

SVK / MELLANSVENSKA

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

tel 070-666 23 23

Marmorvägen 34, 90742 Umeå

tomas@trossnasgard.se

tel 090-194830

SEKRETERARE: Lisa Danielsson

nordwall.anders@gmail.com

tel 0240-251 23, 070-215 41 19

Plusgiro: 675 22-3

lisa.danielsson@swerock.se

Hemsida: www. svkvasterbotten.se

SVK / GOTLAND
ORDFÖRANDE: Stefan Hellström
Halla Hallegårde 120, 622 52 Romakloster
tel 070-56 55 035
stefan@hunddressyr.se
SEKRETERARE : Benny Nilsson
Endre Bjärs 510, 621 77 Visby
tel 072 524 8003
benny.nilsson@jagareforbundet.se
KASSÖR: Anita Pettersson (fram till årsmötet)
Vallstena Norrgarde 327, 624 32 SLITE
tel 070–348 32 24

KASSÖR: Christina Berg
Mellanvägen 3, 771 42 Ludvika

SVK / BOTTENVIKEN

tel 070-591 37 03

ORDFÖRANDE: Carolin Karlsson

christina-berg@tele2.se
Postgiro: 70 54 10-9
(Bankgiro 5553-8920)
Hemsida: www.msvk.se

SVK / ÖSTRA

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

gocha.pettersson@hotmail.com

ORDFÖRANDE: Magnus Eklund

lhallerfors@icloud.com

Bankgiro: 349-2147

Järfälla

KASSÖR: Ann Lundgren

Hemsida: www.svk-gotland.se

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

Yttersta 151, 946 92 Lillpite

SEKRETERARE: Marie Sallander

tel 072 218 0077

SVK / SMÅLAND ÖSTERGÖTLAND

Knivsta

kassor@svkbottenviken.se

tel 070 638 8306

Bankgiro: 5751-3657

info@sallanderconsulting.com

Hemsida: www.svkbottenviken.se

asa.brusback@gmail.com
SEKRETERARE: Jenny Olsson
Cirkelgatan 2C, 386 94 Färjestaden

måga avseende dessa egenskaper. Index för HD
skattas rutinmässigt varje vecka och värdena
publiceras i Avelsdata.
Ju fler hundar som röntgas, desto säkrare blir
index för rasen. Mer fördjupad information
finns på SKK:s hemsida: wwww.skk.se. Sök på
HD Index.

b_holgersson@hotmail.com

Hemsida: www.svksodra.se

Tel 036-8603325, 0705-314359

Avelsfunktionär – Vakant

Hemsida: www.jvvk.se

tel 0322-131 41, 072 561 4116

ORDFÖRANDE: Tomas Jensen

Drättinge 4, 561 91 Huskvarna

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

Plusgiro: 61 39 08-3

Västgötagatan 6, 441 43 Alingsås

Bankgiro: 5144-8835

ORDFÖRANDE: Åsa Brusbäck Green

STRÄVHÅRIG VORSTEH

SEKRETERARE: Björn Holgersson

KASSÖR: Carl Arosenius
Postgiro: 118 93-5
Hemsida: www.svkostra.se

SVK / MALMFÄLTEN
ORDFÖRANDE: Lotta Olovsson
Porfyrvägen 18, 981 40 Kiruna

tel 070 286 26 93

SVK /JÄMTLAND VÄSTERNORRLAND

vhd1212@gmail.com

ORDFÖRANDE: Hans-Erik Johansson,

charlotta.olovsson@gmail.com

KASSÖR: AnnSofie Erixon

Ljusstakevägen 27, 860 40 Indal,

SEKRETERARE: Ellinor Olofsson

Garverivägen 4, 386 90 Färjestaden

tel 060-921 59, 070-970 79 97

Knävägen 6, 981 41 Kiruna

tel 0485-66 93 36, mob 0705-631 362

e-mail: Ordförandejv@gmail.com

tel 070 2762756

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

SEKRETERARE: Bo Hallnäs,

keo@live.se

Örnsköldsvik

KASSÖR: Marina Skotte

tel 070 – 579 49 02

Storbyvägen 5, 980 61 Tärendö

sekreterarejv@gmail.com

tel 0978-200 34

KASSÖR: Linda Wiström

marina@tarendo.nu

Skallböle 113, 864 91 Matfors

Postgiro: 25 21 87-0

tel 070-311 98 40

Hemsida: www.svkma.se

SVK / VÄSTSVENSKA
ORDFÖRANDE: Lennart Gullberg
lennart@bjornkarrets.se
tel 070-319 2051

tel 0980-191 29, 070 646 44 91

kassorjv@gmail.com
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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 51 2017
Manus ska vara redaktionen tillhanda senast den 17 oktober 2017 och sändes till:
Lotta Ivarsson
Hjoggmark 13, 905 95 UMEÅ
Tel 070-525 1171
svenskvorsteh@gmail.com

Foto: Jonas Seger
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