
Motion angående instiftan av ett Viltspår championat.

Anledningen till att instifta ett Viltspårchampionat för Vorstern är framför allt  för att
främja de allrounda egenskaperna som våra hundar har.

Våra argument för att instifta detta är följande:

Man kan börja spårträningen när valpen är mycket ung vilket ger en grundläggande
dressyr och skapar kontakt mellan förare och hund, detta är något som man har nytta
av längre fram i dressyrarbetet. Ju mer tid förare och hund tillbringar tillsammans desto
bättre kontakt.

Hunden lär sig tidigt att koncentrera sig på olika uppgifter.

Vorstern är en mycket duktig och användbar eftersökshund, den kan både ställa viltet
genom att skalla på ståndet, dra ner ett skadat rådjur/hjort eller älg kalv. Den kan arbeta
såväl i lina som löshund. Att träna in Bringsel rapportering är heller ingen svårighet och
kan underlätta  i vissa situationer.

Vorstern är en av de mest allsidiga jakhundar som finns, den jobbar lika bra före som
efter skottet och har inga problem att ställa om från en arbetsuppgift till en annan.

Skall jakten fortsätta även i framtiden är det viktigt att jägarna har uppbackning från den
del av befolkningen som inte jagar. Kan vältränade och duktiga hundar tillsammans
med deras ägare ställa upp vid viltolyckor orsakade av trafiken får jägarna och jakten ett
mycket mer positivt omdöme bland de som inte jagar.

Det är fel att enbart bedömma Vorsterns egenskaper enbart på fält, den skall fungera
på all slags jakt. Därför är ett Viltspårchampionat en viktig del i avelsarbetet, detsamma
gäller Fullbruksproven.

Eftersom det from. 2012 12 15 är nya regler då det gäller eftersökshundar vid
trafikskadat vilt dvs för att hunden ska få användas vid eftersök  måste det finnas intyg
på att hunden är godkänd eftersökshund. Detta är också ett starkt argument för
viltspårchampionatets instiftan.
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