
Motioner om införande av ett viltspårchampionat för
SVK:s raser
Till fullmäktige 2013 har det kommit in tre motioner med förslag om att införa ett viltspårchampionat
för SVK:s raser.

Motionerna som alla har samma förslag, återges här i sammandrag.

Motion från Cecilia Linder Karlsson Bo Karlsson
Anledningen till att instifta ett Viltspårchampionat är att främja de allroundegenskaperna som våra
hundar har. 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.

Vorsteh 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.

Vorsteh är en av de mest allsidiga jakthundar 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 bedöma vorstehns 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 fr.o.m. 2012-12-15 är nya regler då det gäller eftersökshundar vid trafikskadat vilt d.v.s.
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.

Motion från Britt-Marie Törfalk
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 t.ex. 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 2012-01-01 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 Vorsteh-
klubbens 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.



Jaktprov
Antal starter på eftersök, fält,
odelade prov samt FBP var 2 670 st.
Antal på utställning 634
Antal viltspårprov 73
Källa Kenneth Sundvall

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.

Motion från Magnus Eklund
Enligt SVKs stadgar så skall klubben verka för utveckling av dressyr och ett allsidigt jaktligt och
praktiskt bruk av dessa raser. Jag anser att en möjlighet att kunna erhålla SE VCh för våra hundar
skulle gynna utvecklingen av det jaktliga och praktiska bruket av våra hundar.

Ett flertal andra fågelhundsraser kan erhålla SE VCh och det har inte påverkat dessa raser negativt.

Övervägande
Vi har att värna om våra rasers jaktliga egenskaper där vi skall kunna jaga med våra hundar på alla
sorters underlag och jaga såväl fågel som hårvilt. Våra hundar skall också kunna användas för
eftersök av alla viltslag och därvid kunna både spåra och avsluta ett eftersök.

Vi har ett högt deltagande av våra hundar på utställningar
och jaktprov. I jaktproven räknas då in proven i
eftersöksgrenarna.  Deltagandet vid viltspår och
fullbruksprov är deltagandet däremot lågt.

Vi bedömer att det är viktigt att öka intresset för dessa två
provformer för att på så sätt främja vårt arbete med den
allsidiga jakthunden.

Införande av ett viltspårchampionat kan förväntas öka intresset att träna sin hund på viltspår vilket
gör att vi får fram fler duktiga eftersökshundar. Detta främjar i sin tur möjligheten att förutom göra
eftersök vid jakt även möjligheten att arbeta med trafikolyckor där vilt är inblandat. Eftersöken görs
på polisens uppdrag och det är ett stort antal viltolyckor som inträffar, drygt 46 000 viltolyckor 2012.
En hund som ingår i ett eftersöksekipage ska vara särskilt tränad för ändamålet och ska ha
dokumenterade särskilt goda egenskaper att följa en skadad individ av den art eftersöket avser.

Reglerna för viltspårchampionat har ändrats från och med 2012-01-01 och de nya provreglerna har
gjort spåren svårare och mer lika ett skarpt eftersök. I reglerna för utbildning av viltspårdomare finns
också nu kravet på att en blivande domare skall ha dokumenterad praktisk eftersökserfarenhet.

Det är SKK som antar reglerna för viltspårprov och för viltspårchampionat. För viltspårchampionat
krävs 3 stycken 1:a-pris i öppenklass för minst 2 domare samt godkänd testikelstatus. Enligt SKK:s
register så kan nu 291 av SKK:s 335 raser erövra viltspårchampionat.



 Risken att ett viltspårchampionat skulle skapa en snedvriden avel där valpar säljs enbart på viltspår-
merit torde vara obetydlig.

Huvudstyrelsens förslag
Med hänvisning till inkomna motioner samt styrelsens övervägande föreslår styrelsen fullmäktige
besluta att Strävhårig vorsteh, Korthårig vorsteh, Långhårig vorsteh, Kleiner münsterländer, Grosser
münsterländer, Strävhårig ungersk vizsla samt Korthårig ungersk vizsla skall kunna erövra viltspår-
championat enligt SKK:s regler.


