Grundläggande statistik allmänt
Fjolårets värden inom parentes.
Utställningar
Fjorton utställningar har genomförts med totalt 551 deltagande hundar, det lägsta
deltagarantalet sedan år 2001. Årets största var Riksutställningen i Herrfallet med 114
deltagare.
Prov, provstarter
I SVK:s regi har genomförts 265 (269) viltspårsstarter varav 98 av klubbens raser. En svagt
negativ trend för SVK:s rasers starter i egen regi. SVK/Södra står för de flesta starterna, 135
stycken, men endast 20 stycken av klubbens raser.
Ett (1) fullbruksprov har genomförts i SVK/Södras regi med 9 (8) startande. Sex av dess gick
till pris. Samtliga hundar av SVK:s raser.
Under år 2013 genomfördes totalt 2476 (2662) starter (fält- och eftersöksprov, men exklusive
fullbruksprov), varav särskilda prov 1082 (982). Antalet starter sammanlagt på fältprov var
1454 (1558). Antalet fältprov var totalt 129 (108), varav delade särskilda prov 75 (53), och
delade ordinarie prov 51 (55). Det var ganska få starter på skogsprov i år, ca 10 % av alla
starter, men att Riksprovet ställdes in påverkar omfattningen. Nästan 60 % av alla starter
gjordes på fält och 30 % på fjäll.
Vid 13 % av starterna hittades ingen fågel, EFF. 40 % blev godkända och resterande 57 %
var då ej godkända. Av de som inte var godkända var det 51 stycken som av någon anledning
inte fick egenskapssiffror.
Det var 241 gånger som det resulterade i ett förstapris, 315 andrapris och 33 tillfällen med ett
tredjepris.
Under året genomfördes totalt 1022 (1095) starter på eftersöksprov, varav på särskilda prov
592 (672), och på ordinarie prov 430 (423). Antalet eftersöksprov var totalt 133 (145), varav
särskilda prov 112 (125) och ordinarie prov 21 (20).
Det har genomförts totalt 3 (3) ordinarie odelade prov med 36 (163) starter. Inga särskilda
odelade prov genomfördes.
För Långhårig vorsteh var det ett år utan fältstarter. Korthårig ungersk vizsla har gjort 102
starter. Strävhårig ungersk vizsla hade en fältstart. Grosser münsterländer startade nio gånger.
Kleiner münsterländer gjorde 281 starter. Strävhårig vorsteh startade 448 gånger. Korthårig
vorsteh startade hela 647 gånger.
Tabell I. Betyg och pris under år 2013, fördelat på olika raser.
Ras
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Grosser münsterländer
1
2
Kleiner münsterländer
9 26 39 30 7
Korthårig vorsteh
14 54 75 93 31 9
Långhårig vorsteh
0
0
0
0
0 0 0
Strävhårig vorsteh
6 38 60 55 29 4
Ungersk vizsla, korthårig
5
7
3
Ungersk vizsla, strävhårig 0
0
0
0

Starter (n)
9
281
647
0
448
63
1

Pris (n/%)
3/33,3
111/39,5
265/41

1. pris (n/%)
0
35/12,5
121/18,7

189/42
23/36,5
0/100

82/18,3
3/4,8
0/0

Provtider, fågelkontakter mm
Den genomsnittliga provtiden vid ordinarie prov var 63 (60) minuter och vid särskilda prov
60 (62) minuter. Provtid har inte noterats för 1 (7) hundar vid ordinarie prov varav 0 (0) har
gått till pris.
Vid särskilda prov saknar 3 (1) hundar registrerad provtid, varav 0 (0) har gått till pris.
Vid ordinarie prov stod en hund för i genomsnitt 0,8 (0,7) fåglar per provtillfälle och stötte i
genomsnitt 0,6 (0,6) fåglar.
Motsvarande siffror var vid särskilda prov 1,1 (1,3) stånd och 0,7 (0,7) stötar.
Vid ordinarie prov stod de hundar som gått till pris för i genomsnitt 1,6 (-) fåglar per
provtillfälle och stötte i genomsnitt 0,5 (-) fåglar.
Motsvarande siffror var vid särskilda prov 1,7 (-) stånd och 0,5 (-) stötar.

