
                                                                     Trossnäs 2019-03-10 

Till SVK Regelkommittén  

Remissvar ang UT och AT från SVK Mellansvenska avdelningen 

Styrelsen har tagit del av informationen om UT och AT. Vi har publicerat den på FB och lagt ut den på 
vår hemsida så att medlemmarna har kunnat ta del av den, vi fick även direktinformation av SVK:s 
ordförande Rolf Grönstedt på vårt årsmöte. 

Frågan låg som en punkt på årsmötet där vi diskuterade huruvida vi skulle rösta för eller emot.  

Många röster hördes om att hela förfarandet av frågan har gått för fort, många medlemmar har läst 
om det för första gången i Svensk Vorsteh nr 2.  

Andra synpunkter var: 

- Ekonomi. Vad kommer det att kosta, vem ska betala och vem gynnar det? 

-Genomförande. Testerna kommer endast att kunna genomföras i den södra landsändan, hur 
motiverar vi medlemmar i övriga delar av landet att delta. 

-Domarna. I SVK Mellansvenska säger domarna uttryckligen nej till förslaget vilket också påverkar 
medlemmarna. 

- Hårvilt. Man uttryckte oro för att våra hundar ska uppmuntras att gå på har- eller rävspår när vi får 
EG om de gör det på jaktprov 

Det framfördes också att UT/AT inte är anpassade för hundar i grupp 7, men mer anpassade för 
hundar i grupp 8. Det står i remissen att vi ska ha sök på levande and i vass. Men det gäller tydligen 
inte längre. Det står också att man ska ha en rasspecifik bedömning, men vi har ju samma bedömning 
för alla hundar inom SVK. 

Det framfördes också att vi har anlagstest på viltspår, eftersöksgrenarna och jaktprov för UKL – det 
räcker. 

I vår omröstning som genomfördes på vårt årsmöte beslutades att tre alternativ skulle finnas att rösta 
om.  
1: Ja till förslaget fick 2 röster. 2: Nej till förslaget fick 19 röster. 3: Förslaget ”bör utredas vidare” fick 
11 röster.  
Styrelsen för SVK Mellansvenska har beslutat säga nej till förslaget. 
 
Ovanstående får bilda underlag till regelgruppen om SVK Mellansvenskas beslut till förslaget som läget 
är i dag.  
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