MOTION
Gällande championat för ställande vildsvinshundar inom SÄK.
BAKGRUND:
Löshundsjakt kommer i framtiden att bli utsatt för ännu mer ifrågasättande än idag. Fler
personer och organisationer kommer att göra allt för att framställa verksamheten som
oviktig och oetisk. Därför måste vi bli bättre på att visa de nyttor som finns med vår
hundanvändning, där bara vi och inga andra kan lösa ett problem som även ickejägare
ser. Uppenbara nyttor är till exempel att förvalta djurstammar som lokalt anses för stora
samt trafikeftersök. Här behövs löst arbetande, ställande hundar och här behövs
specialister, vilket är lätt att motivera även för den mest skeptiska. Få ifrågasätter vikten
av effektiv vildsvinsjakt och ingen ifrågasätter vikten av effektiva eftersökshundar.
Den som inte vill meritera sin hund på vildsvin kan ju bara låta bli men det är synd om
detta skall innebära att inte heller andra – de som vill ta fram en specialist – ska kunna
göra detta. Vildsvinsmeriteringen minskar inte avelsbasen eller kvaliteten på våra
hundar. Det har visat sig att de som är duktiga vildsvinshundar i regel är duktiga
älgställare. Jaktlust och förmåga att ställa är lika avgörande. Men championatet är ett
viktigt redskap för att motivera de med duktiga hundar att dokumentera detta.
Alternativet, att odokumenterade hundar används i aveln för att tillgodose behovet av
specialister, är på alla vis illa för våra raser – och för vår status i samhället.
MOTIONEN:
Vi vill att nuvarande championatsregler skall fortsätta att gälla. Det vore mycket
olyckligt om det av alla skulle krävas ett första pris på älg för att få ett
vildsvinschampionat.
Enligt nuvarande regler kan den som vill själv välja mellan att ta ett första pris på älg
som del i sitt championat eller att i stället ta tre förstapris på vildsvin. Medlemmarna är
kompetenta att själva välja detta och bör inte påtvingas andra regler.
Önskar att motionen behandlas och går vidare till SÄK:s årsmöte.
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