
MOTION OM VILTSPÅRCHAMPIONAT

Till Svenska Vorstehklubbens fullmäktige 20130518-19

Bakgrund och kommentarer

Titeln Svensk Viltspårchampion infördes år 1998 av Svenska Kennelklubben.

Viltspårchampionatet är ett så kallat icke-rasspecifikt championat och Svenska
Vorstehklubbens raser kan idag erövra ett flertal olika championat inom den kategorin, som
tex dragprovchampionat, agilitychampionat, bruks- och lydnadschampionat, men inte
viltspårchampionat.

Motioner gällande införandet av viltspårchampionat för Svenska Vorstehklubbens raser har
inkommit till fullmäktige vid några tillfällen. Samtliga gånger har styrelsen i sina yttranden
argumenterat mot championatet och fullmäktige har avslagit motionerna utifrån styrelsens
motivering.

Här nedan följer några argument som har framförts mot championatet och efter varje punkt
följer min, motionärens, kommentarer till argumenten.

Ett championat skulle strida mot tanken om en allsidig hund eftersom våra raser inte
är specialister på eftersök.

Det finns ingenting som säger att en ras måste vara specialist inom ett område för att
tilldelas ett championat. Däremot är ett championat ett bra sätt för en jakthundklubb att
framhålla egenskaper och arbetsområden som är viktiga för raserna och för jaktens
utövande.

Viltspårchampionatet saknar jaktlig prägel och att championatet till stor del erövras
av utställningsraser och av utställningslinjer inom vissa jakthundsraser.

Varken för viltspårprov eller för våra övriga jaktprov krävs att föraren är jägare i den
meningen att han/hon har jägarexamen och vapenlicens. Det är viktigt att komma ihåg att
det är innehållet och syftet med championatet som ska värderas.
Det är också viktigt att inte se ner på andra raser, deras ägare eller deras val av aktiviteter
inom hundsporten, som även vi inom SVK är en del av.

Svenska Vorstehklubben står själv som arrangör för många viltspårprov och dessa ingår som
en del i jaktprovs-programmet och för Svenskt Jaktchampionat inom SVK krävs att hunden är
godkänd i anlagsklass på viltspårprov. Med anledning av detta blir argumentet om bristen på
jaktlig prägel motsägelsefullt.

Det finns risk för att ett viltspårchampionat skulle användas som avelsmerit av
uppfödare som vill få en enklare meriteringsväg än jaktproven.

Uppfödarna inom Svenska Vorstehklubben är seriösa och ansvarsfulla och de flesta
parningar sker i samråd med avelsråden och en viltspårchampion skulle också omfattas av



klubbens avelsmål. I stället för att se championatet som en risk kan man se det som en
tillgång; att vi har hundar som uppfyller avelsmålen och som dessutom är viltspårchampion.

Vissa jakthundklubbar, däribland Svenska Älghundklubben har valt att inte införa
viltspårchampionat för sina raser.

Vid årsstämman den 23 maj 2009 införde även Svenska Älghundklubben
viltspårchampionatet för sina raser.

Viltspårproven motsvarar inte kraven som ställs vid praktiska eftersök.

Från och med 20120101 genomförde SKK regeländringar för viltspårproven.
Regeländringarna infördes bland annat för att göra proven svårare och bättre motsvara
kraven som ställs vid praktiska eftersök.

Förslag och konsekvenser

Utifrån ovanstående beskrivna bakgrund och kommentarer föreslår jag att även Svenska
Vorstehklubbens raser ges möjlighet att erövra titeln Svensk Viltspårchampion.
Ett viltspårchampionat skulle till alla delar leva upp till andra punkten i stadgarnas
målbeskrivning om att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för
utveckling av dressyr och allsidigt jaktligt och praktiskt bruk av dessa.

Införandet av ett viltspårchampionat skulle på ett konkret sätt visa att SVK anser att eftersök
på skadat klövvilt är en viktig och samhällsnyttig uppgift. Trafikolyckor med vilt ökar liksom
behovet av eftersökshundar. Införande av ett viltspårchampionat för klubbens raser skulle
också visa att SVK följer med i utvecklingen av viltolyckor och samhällets och
myndigheternas syn på eftersöksarbetet.

För hundägarna skulle ett championat vara en inspirationskälla och en morot till att fortsätta
spårträningen och prova sin hund även i öppen klass. Idag är det få av SVK:s medlemmar
som över huvud taget startar sina hundar i öppen klass, de flesta väljer att stanna vid
anlagsklass och många avslutar också spårträningen efter att ha blivit godkända i anlagsklass.

Yrkande

Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar jag, Britt-Marie Törfalk, på att Svenska
Vorstehklubbens Fullmäktige den 20130518-19 ger klubbens raser möjlighet att erövra titeln
Svensk Viltspårchampion.
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