Till SVK:s huvudstyrelse, funktionärer samt medlemmar
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Med anledning av att en ny förening bildats för kleiner münsterländer (KLM) finns det skäl att
klargöra vår åsikt att rasen ska vara kvar i Svenska Vorstehklubben (SVK).
KLM har gått avsevärt framåt i jaktlig kvalitet de senaste 15 åren tack vare ett gediget arbete med avel
mm. Detta har skett inom SVK som specialklubb med rasansvar för KLM.
Gruppen, som vill ha en egen klubb för kleiner münsterländer, skriver att “målet är att bli en SKKansluten rasklubb i samarbete med en specialklubb”. Detta är vad vi redan har idag, då vår ras finns i
SVK. Byte till annan specialklubb skulle innebära färre prov och färre provformer samt inte lika
rikstäckande som SVK erbjuder. I Sveriges avlånga land erbjuds möjlighet att starta sin hund på tre
olika underlag - fjäll, skog och fält. Vidare erbjuds utställningar, viltspårsprov samt fullbruksprovet.
Det senare märkligt nog inte använt av så många förare, med tanke på den “allsidiga jakthunden”.
SVK:s nuvarande prov bedömer hundens ståndanlag, självständighet, jaktpåslag, vattenpassion,
apportering, spårförmåga, respekt för vilt samt samarbete med sin förare. Den 14 november 2019 kom
en ny rasstandard för KLM, där den största ändringen är ett tillägg i diskvalificerande fel som innebär
att hunden inte får vara stum eller ”waidlaut” (innebär att hunden skallar omotiverat utan kontakt med
vilt). Fjällbiotopen är speciell för vårt land, med jakt på ripa, där renar inte får drivas/stötas av vår ras.
Idag diskuterar några av oss möjligheten att införa nya tester och provformer, även ”skallruta”, liksom
vi har en “gnällruta”.
Det samarbetet med SVK och engagerade medlemmar kommer säkert att gå vidare med tanke på det
stora engagemang som den senaste tidens debatt visat samt den vilja att hitta gemensamma lösningar
som trots allt finns.
Det finns nog ingen perfekt hundklubb kan man konstatera efter bara några minuters botaniserande på
sociala medier. Det gäller även SVK, men med ett aktivt engagemang i den demokratiska process som
är grunden för föreningar och klubbar så kan vi göra ett bra SVK ännu bättre.
Vi vill klargöra att den nya Kleiner Münsterländerklubben inte företräder oss. Vidare anser vi att det
konstituerande mötet inte utgick från samtliga registrerade ägare av rasen. Tyvärr kunde inte det
juridiska ombudet från SKK närvara - det hade varit av godo, då flera spörsmål infann sig bl.a.
rörande föreningsteknik. Enligt protokoll anordnades en röstlängd - närvarande var 71 personer.
Reservationer lämnades in efter rösträkningen.
Vi vill uppmuntra ägare av KLM att engagera sig i denna fråga, inte minst genom att bli medlemmar i
SVK.
Undertecknade är uppfödare och ägare av rasen KLM som vill fortsätta att verka inom SVK. Vi vill
fortsätta arbeta för rasens jaktliga utveckling genom att bland annat arbeta fram nya provformer och
tester, inte enbart till gagn för KLM utan även för övriga raser i SVK.
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