
Motion om utökat krav för att tillgodoräkna sig SEJCH
De raser som ingår under SVK skall klara av flera olika underlag samt kunna jobba i olika förhållanden
för att räknas som allsidiga. Det är därför också då lämpligt att den titel som utmärker våra allsidiga
hundraser också motsvarar detta förkundskrav.

I dagsläget så kan en EKL-hund få ut sitt SEJCH utan att visat upp att den kan hantera flera olika
underlag.

En hund med titeln SEJCH bör lämpligen även kunna uppvisa att den klarar av en kombination av
minst två olika fältslag, SKOG-FÄLT, SKOG-FJÄLL, FJÄLL-FÄLT eller FJÄLL-SKOG.

Syftet med att höja kravet på titeln alt införa Specialtecken som visar på hundens allsidighet är att på
detta sätt urskilja och tydligöra allsidigheten hos våra raser.

Yrkande

ALT
Att HS utreder och tar beslut om att föreslå detta för den avdelning inom SKK som fattar beslut om
genomförande av förändrade SEJCH kriterier.

ALT
Att HS utreder och tar beslut om att föreslå nytt Specialtecken för den hund som omfattas av de ovan
angivna kriterier rörande kombination av olika fältslag samt lämnar detta förslag vidare till den
avdelning inom SKK som fattar beslut om genomförande av förändrade SEJCH kriterier.

Motion lämnad av

//Hans-Erik Johansson
SVK JV 2012-12-27

Övervägande

Alternativ
Styrelsen hänvisar i första hand till den utredning som Kenneth Sundvall gjort med anledning av
motionen. Utredning bifogas.

Konsekvensen av motionen alternativ skulle enligt utredningen bli att antalet JCH skulle ha
reducerats från 203 möjliga till 81 över en tidsperiod på elva år, dvs. sju JCH per år i stället för dryga
18.

Styrelsen ser inte att detta kan främja aveln av våra hundar. Noteras då också att ett SE JCH även
omfattar FBP plus utställningskrav samt krav på viltspårprov.

Alternativ
Frågan om att inför ett specialtecken behöver en fördjupad utredning varför denna fråga bör
överlämnas till regelgruppen



Huvudstyrelsens förslag
Med hänvisning till den inkomna motionen samt styrelsens övervägande föreslår styrelsen
fullmäktige besluta att inte förändra jaktprovsreglerna enligt motionärens förslag samt överlämna
frågan om att införa ett specialtecken till regelkommittén och därmed anse motionen besvarad.


