
Införande av nya specialtecken för SEJCH
De raser som ingår under SVK skall klara av flera olika underlag samt kunna jobba olika
förhållanden för att räknas som allsidiga. Det är därför också då lämpligt att den titel som
utmärker de bästa av våra allsidiga hundraser kan kombineras på ett sådant sätt att detta
tydliggörs.

dagsläget så kan en EKL hund få ut sitt SEJCH utan att visat upp att den kan hantera flera olika
underlag, så skall det även vara möjligt att göra, det är upp till föraren att avgöra om den endast
vill starta sin hund på fjäll/fält eller skog alt en kombination av fältslagen.

För att göra det tydligare för den oinvigde samt skapa en extra sporre för den rutinerade föraren
att fortsätta att pröva sin hund så föreslås att specialtecken för de olika fältslagen införs, där två
ettor fältslaget fält ger ett SEJCH med specialtecken (FÄ), två ettor skog ger specialtecken (SK)
och två ettor fjäll specialtecknet (FJ) Utöver detta så föreslås att den hund som klarar av alla tre
fältslagen belönas med ett specialtecken som tydliggör hundens kompletta förmåga att klara av
alla fältslag, utformningen/lydelsen på detta specialtecken föreslås ej utan fantasin får flöda hos
HS, kanske (K) som kombination eller (S) som super.

Syftet med att införa specialtecken som visar på hundens allsidighet är att på detta sätt urskilja
och tydliggöra allsidigheten hos våra raser.

Förenkla för den nya hundmänniskan samt att ytterligare spela på människans vilja att tävla och
för den delen synas.

Vem vill inte äga en hund som har ett SEJCH(S)

Yrkande

Att HS utreder och tar beslut om att införa specialtecknen för våra fältslag samt kombination av
dessa tre fältslag för våra raser samt lämna vidare detta till SKK för fastställande.

Motion lämnad av
//Hans-Erik Johansson

Huvudstyrelsen övervägande
Huvudstyrelsen ser en del nackdelar och risker, med att införa specialtecken för olika underlag, som
överväger nyttan av ett införande av specialtecken enligt motionen.

En risk är att vi får en segregation över landet och en uppdelning i aveln på speciella fjällhundar,
skogshundar eller fälthundar.

Förslaget innebär en ökad administration som vi med nuvarande tillgång på ideellt arbetande
funktionärer har svårt att hantera. Alternativt är att köpa denna administration vilket innebär en
kraftig kostnadsökning av startavgiften.

Huvudstyrelsens förslag
Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår styrelsen fullmäktige att avslå motionen.


