Grundläggande statistik allmänt
Fjolårets värden inom parentes.
Utställningar
Tretton utställningar har genomförts med totalt 497 (675) starter. Riksutställningen i
Arboga/Herrfallet med 112 (166) deltagare var årets största utställning. Totala antalet
utställda hundar är det lägsta på de 18 år vi har samlat data över SVKs egna utställningar.
Prov, provstarter
I SVK:s regi har genomförts 500 (505) viltspårsstarter varav 126 (123) av klubbens raser.
SVK/Södra står för den övervägande delen av starterna, 404 (383) stycken. Av dessa var 77
(61) stycken av klubbens raser. Med starter hos andra arrangörer (195) har våra raser
genomfört totalt 321 provstarter. Siffran för andra arrangörer är preliminär pga. eftersläpning
i deras redovisning.
Fyra fullbruksprov har genomförts under året. Tre i SVK/Västsvenskas regi med sammanlagt
17 (10) startande varav 8 pristagare. En Weimaraner har startat vid ett av SVK/Västsvenskas
prov. Ett prov i SVK/Mellansvenska med 8 startande varav en Weimaraner, 2 pristagare.
Under 2018 gjordes det 1256 (1680) starter på fältprov inklusive odelade prov, av dessa var
1217 (1396) S-registrerade hundar. Vid de odelade proven gjordes totalt 101 (127) starter.
Riksprovet genomfördes i Mittådalen i SVK/Jämtland-Västernorrlands regi med 85 (119)
hundar till start. Cirka 57 % (58 %) av alla årets starter gjordes på fält och 26 % (29 %) på
fjället och 17 % (13) i skog. Antalet starter totalt, fält och odelade prov, är den lägsta sedan
2003.
De ordinarie fältproven var 48 (58) stycken varav två odelade, med 860 (1073) starter, och
utgör 68 % (64 %) av alla fältstarter. De särskilda fältproven var 59 (73) stycken med totalt
370 (492) starter, en kraftig minskning av antalet starter.
Vid 12 % (15 %) av alla fältstarter hittades ingen fågel, EFF. Av alla startande hundar blev
cirka 35 % (36 %) godkända och uppnådde pris. Resterande 65 % var därmed inte godkända.
Av de som inte var godkända, EG och EFF, var det 44 (51) stycken som av olika anledningar
inte fick några egenskapssiffror.
Det uppnåddes förstapris 198 (267) gånger dvs. 16 % (16 %), andrapris 210 (302) gånger 17
% (18 %) och 29 (30) tredjepris 2 % (2 %).
Ingen hund i UKL har fältprovsresultat vilande för komplettering av eftersöksresultat enligt
den 24-månadersregel som gäller i klassen.
Totalt gjordes 860 (1016) starter i eftersöksgrenarna. Det var 19 (17) ordinarie prov med 297
(323) starter samt 97 (111) särskilda prov med 563 (647) starter. Även för eftersöksgrenarna
är antalet starter det lägsta på de senaste 19 åren vi har samlat data.

