
Motion om medlemskap KlM-I
KlM-I är en samarbetsorganisation för nationella hundklubbar som förvaltar Kleiner münsterländer.
Förbundet består av rasklubbar från Tyskland, Tjeckien, Österrike, Schweiz, Nordamerika, Norge,
Danmark, Belgien, Frankrike, Nederländerna samt fram till 2011 Sverige. Man har även kontakt med
Finland, Luxemburg, Spanien, Portugal och Storbritannien.

KlM-I:s främsta mål är att bevara Kleiner münsterländer som en sund jakthundras som den varit i
över 100 år, en allsidig jakthund som bistår jägaren med alla jaktliga uppgifter före och efter skottet.

Att internationellt utbyte sker inom våra raser är av största vikt för att bevarar våra rasers
ursprungliga egenskaper och förhindra genetisk utarmning. SVK deltar i internationellt utbyte med
andra raser inom klubben varför Kleiner münsterländer inte bör vara undantagen.

Sedan 2006 har SVK inte medverkat vid något KlM-I-möte.

Sedan 2008 har SVK inte heller betalat medlemsavgiften, som lär vara 1€ per medlem med Kleiner
münsterländer.

2011 skall SVK:s huvudstyrelse ha meddelat KlM-I att man utträder ur klubben.

Av dessa anledningar vill vi:

att Svenska Vorstehklubben omgående ansöker om förnyat medlemskap i KLM-I.
att SVK tillsätter en intresserad person att sköta kontakterna och deltagandet i KLM-I.
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Småland-Östergötland SVK
Genom Johan Johansson

Bakgrund
Kleiner münsterländer, KLM, var i början av 1920-talet känd även utanför Tyskland och populär bland
jägare. Efterhand bildades KLM-föreningar i andra länder och 1968 bildades till exempel den danska
KLM-klubben. Internationella prov arrangerades främst i Österrike och Tjeckien. Antalet medlemmar
i föreningarna var hanterbara och många uppfödare hade kontakter över gränserna.

Efter andra världskriget utvecklades den nationella aveln och provverksamheten i olika riktningar.
Detta berodde delvis på olika jakttraditioner, olika typer av jakt och vilttillgång samt olika regelverk.
Rasklubbarna var också beroende av sina nationella FCI-organisationer. Det fanns hellre inte något
systematiskt gränsöverskridande samarbete eller samordning.

Under 1990-talet och långt in på 2000-talet var utländska ägare med sina KLM sällsynta på de tyska
proven. Problemet ökade med att vissa länder utvecklade sina egna KLM-hundtyper med följd att
den ursprungliga och mångsidiga KLM-hunden sakta höll på att förändras till olika nationella
variationer. FCI svarade för efterlevnad av rasens exteriör men inte för enhetliga prestanda. En bred
internationell jämförelse av de jaktliga egenskaperna var inte möjligt.



Arbetet med att bilda KLM-I började 2004 och den 20:e maj 2006 samlades representanter från åtta
olika länder, Tyskland, USA, Österrike, Holland, Danmark, Frankrike, Tjeckien, Schweiz och Sverige.
Dessa bildade då Kleiner Münsterländer International, KLM-I. Föreningen är en frivillig samman-
slutning av nationella KLM-rasklubbar som skall stödja denna ras baserad på FCI-standard nr 102.

Målet är att bevara KLM som en mångsidig jakthund och få ett starkt internationell och gränsöver-
skridande samarbete för rasen Kleiner münsterländer.

Samarbetsavtal har träffats med FCI och VDH.

En första uppgift för föreningen var att utveckla ett internationellt prov för KLM med namnet
International Münsterländer test (IMP). Provreglerna för detta prov antogs 2012.

KLM-I har nu totalt 12 444 hundägare i 14 medlemsländer som varje år föder upp ca 2700 valpar.

SVK var med i KLM-I från början men har inte betalat medlemsavgift 2008, 2010 och 2011. 2009
betalade SVK för 65 medlemmar. Medlemsavgiften är 1 Euro/KLM-ägare.

Den 15:e mars 2013 träffade representanter för SVK vice ordförande i KLM-I, Henrik Raae Andersen, i
Roskilde. Vid mötet deltog från SVK Ingmar Tykesson och Annika Wängvik samt Malin Nyström via
telefon. Syftet med mötet var att få ytterligare information om KLM-I.

Vid mötet framkom bland annat att standarden på KLM ändras 2014. Då skrivs i FCI-standarden in att
KLM skall vara en allsidig jakthund. Detta är ett arbete som skett i samarbete med Verband für Kleine
Münsterländer Vorstehhunde.

Ett medlemskap i KLM-I ger ett kontaktnät inom rasen, hjälp med marknadsföring av rasen och gräns-
överskridande samarbete.

Norge är medlem i KLM-I och har tagit fram en egen rasbeskrivning för KLM. Den norska kennel-
klubben har sagt ja till denna beskrivning men man är inte säker på att KLM-I kommer att acceptera
den.

Det förs två stamböcker. En Basic samt en Basic+ med högre krav. HD A-B, skottprövning och
skottfasthet, godkänd på utställning.

KLM-I har beslutat att avelsarbetet endast kan ske mellan medlemsländerna. Det innebär att länder
som inte är medlemmar, t ex Sverige, Norge och Finland inte kan få anvisat hanhundar från
medlemsländerna. Tyskland har redan ändrat sina regler så att de stödjer detta beslut.

Övervägande
KLM-I är en stor internationell organisation som i samarbete med Verband für Kleine Münsterländer
Vorstehhunde och FCI arbetar för att utveckla de jaktliga egenskaperna hos rasen.

SVK har varit med i samband med bildandet av föreningen men under några år avstått från att betala
medlemsavgiften, bland annat då man inte fått någon redovisning av de ekonomiska eller
verksamhetsmässiga förhållandena i föreningen.



KLM-I har nu på nytt startat upp en hemsida som beskriver föreningen och verksamheten och visat
ett stort intresse att sprida information.

Främsta motivet för att vara med i KLM-I är att främja det internationella utbytet, bevarar våra rasers
ursprungliga egenskaper, förhindra genetisk utarmning och att få fram bra jakthundar

I övervägandet om att vara med i föreningen eller ej ligger också den grundläggande tanken att det
är bättre att vara med och kunna påverka än att stå utanför och se på.

Vi har idag cirka 230 ägare till Kleiner münsterländer inom Svenska Vorstehklubben.

Det förefaller inte finnas hinder för att SVK samarbetar med denna organisation. Däremot när det
gäller internationella jaktprov så är det endast den nationella kennelorganisationen, det vill säga SKK
genom SVK som hos FCI kan ansöka om att arrangera internationellt jaktprov med CACIT i enlighet
med FCI regler för Continental Pointers.

Frågan om synen på ett medlemskap har ställts till Svenska Kennelklubben, SKK, som konstaterar att
det finns en hel del andra exempel på likande internationella organisationer för andra raser och att
den här organisationen har ett samarbetsavtal med FCI.

SKK har nu åtagit sig att ta upp frågan med FCI för klarläggande.

Huvudstyrelsens förslag
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att, i avvaktan på slutligt svar från SKK, uppdra åt styrelsen att
besluta om medlemskap i Kleiner Münsterländer International, KLM-I, samt att därmed anse
motionen besvarad.


