
 
Tack för 2021 och Gott Nytt 2022! 

Ytterligare ett år har passerat och mitt första 

år som ordförande är till ända. Min tanke var 

att skicka ut detta brev som en julhälsning 

men båda jag och familjen har varit sjuka i 

såväl kräksjuka som säsongsinfluensa. Så är 

det när man har barn i dagisålder. 

Tyvärr ser det ut som 2022 börjar på samma 

sätt som 2021 med Covid restriktioner och 

ökande smitta. Som tur är har vi en hobby 

som vi kan ägna oss åt trots restriktioner och 

smitta. 

 

 

Jag hoppas att alla fått vara friska och haft en 

bra jaktsäsong med många spännande 

eftersök. Man kan inte annat än imponeras av 

de historier man får höra från er alla. Ni är 

verkligen skogens superhjältar.  

Min höjdpunkt under året var såklart att få gå 

det första riktiga eftersöket med min unghund 

Bobbo. Tack Jos för backup och bilderna! 

Patrik Nilsson Ordförande SvSHK 

 

 

 

Nya medlemsregistret 

 

Som ni säkert vet har SKK tagit över 

hanteringen av vårt medlemsregister och nu 

ska ni alla fått de nya inbetalningskorten för 

medlemskapet. Ni som har en digital brevlåda 

såsom Kivra har fått den där. Ni andra har fått 

den i posten. Observera att det är ett nytt 

plusgirokonto denna gång. Detta skall endast 

användas för medlemsavgiften.  

För att bli medlem eller ändra era 

kontaktuppgifter går ni på 

https://temp.svshk.org/Bli-medlem/ 

Man kan även logga in på ”mitt skk ” 

https://www.mittskk.se med hjälp av ditt 

BankID. Där kan du även hantera medlemskap 

i andra klubbar, dina hundar mm 

Kontrollera gärna att vi har rätt information 

om dig genom att logga in på mitt skk. 

Årsmöte 

Vi har i styrelsen börjat planera för 

klubbmästerskap, utställning och årsmöte 22-

24 april på Herrefallet i Arboga. Huruvida 

detta kan genomföras är mycket osäkert med 

tanke på Covid läget och 

folkhälsomyndighetens restriktioner 

SKK har godkänt att medlemsorganisationerna 

även i år genomför sina årsmöten digitalt. 

 

 

 

 

https://temp.svshk.org/Bli-medlem/
https://www.mittskk.se/


 
Covid 

Tyvärr är mycket av SKK’s verksamhet stoppad 

på grund av Covid situationen i världen. Bland 

annat är MyDOG 2022 inställd. Stoppet gäller 

för närvarande alla evenemang inomhus med 

fler än 20 deltagare. 

ADB klubben 

Svenska ADB klubben står nu på egna ben och 

samarbetet med SvSHK har upphört helt. I och 

med detta upphör även ADB klubbens 

medlemmars rösträtt på SvSHK’s årsmöte. 

ADB ägarna kommer fortsatt att kunna gå vårt 

elitspår och ska utbilda egna domare för att 

kunna arrangera elitspårprov i egen regi i 

framtiden 

Spårprov 

Under hösten har jaktprovskommittén arbetat 

med att revidera elitspåret och det praktiska 

provet. 

 

Elitspårets förändringar rör endast hur ADB 

ska kunna starta och anordna prov. 

Det praktiska provet rör sig förändringarna 

främst kring att få till ett poängsystem som 

gör det mer jämförbart med övriga ISHV 

länder 

Ni har väl även sett att det gäller nya regler 

kring anlag och öppenklass proven? Där 

försvinner möjligheten till HP och att skott 

testet endast görs under hundens första 

öppenklassprov 

Information från avelsråden 

BAYERSK VILTSPÅRHUND 

 

Rättelse i förra numret av Schweisshundbladet 

angavs Margareta Steens kennel som 

Viltvittringens. Rätt kennelnamn skall vara 

Vildnadens 

Nya championat 

C.I.B. Böjentan's Diva SE10133/2018 

SE VCH Cleopatra Pszczela Laka SE52603/2021 

SE VCH Harbackens Karl SE31927/2020 

SE VCH Hjortriket Luna SE25908/2020 

SE VCH Sloeberry Bay Gaias Evert 

SE40141/2018 

C.I.B. Viltvittringen's Cem SE46611/2016 

Importer Tre hundar är importerade från 

Polen utan SvSHK’s medverkan dessa är ej 

ISHV godkända. 

 



 
HANNOVERANSK VILTSPÅRHUND 

Hösten har varit rätt lugn på prov och 

tävlingsfronten, så det finns inte så mycket 

nytt att rapportera, men här kommer lite 

läsning för intresserade: 

Genomförd BPH Ahlbäcks Corona 

SE45396/2020 

22 viltspårprov har hittills i år genomförts av 

12 st. HS. 

Nationella dopingkommissionen har beslutat 

om 6 månaders karenstid för Librela (se 

tidning nr.3) Det innebär att hunden inte får 

tävla, ställas ut eller gå prov under 

karenstiden. 

SLU Forskning: Ärftliga faktorer påverkar 

risken för livmoderinflammation. Länk till 

publikationen: 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-95936-1 

Ny metod för mätning av stresshormon i urin. 

Länk till publikation: 

https://doi.org/10.1177/10406387211052984 

Sjukdomsframkallande bakterier hos svenska 

vildsvin. Länk till publikationen: 

https://doi.org/10.1186/s13028-018-0395-3 

Glöm inte skicka in eftersöksrapporterna 

senast sista februari 2022, för kalenderåret 

2021. OBS! Använd det formulär som finns på 

klubbens hemsida.  

Tyvärr har covid-pandemin i år satt 

stopp/försvårat både för aktiviteter och 

parningar utomlands. Efterfrågan på HS-valpar 

är stor och det har varit många telefonsamtal 

med intresserade från både Sverige och 

Norge. Vad som händer avelsmässigt inom 

klubben 2022 beror mycket på den senaste 

covid-mutationen omikron och hur den 

utvecklar sig i Sverige. Jag hoppas dock att 

pandemin lugnat sej till våren /sommaren så 

att vi kan träffas fysiskt och ordna 

klubbaktiviteter. Förhoppningen är också att vi 

kan ha ett fysiskt årsmöte till våren, och jag 

ser framemot att få träffa er medlemmar och 

era fina hundar. // Kiki Nilsson 

 

Med de orden önskar avelskommittén Er alla 

ett riktigt Gott Nytt år 

Våra raser i världen 

Hur många Schweisshundar det finns i världen 

vet nog ingen men varje år rapporterar 

rasklubbarna i ISHV in sina estimerade 

populationer och antal parningar. Några 

länder saknas då de inte skickat in sina siffror. 

De som rapporteras in är bara de länder och 

uppfödare som ingår i ISHV. 

Bayerskviltspårhund  

Land Klubb Antal hundar 
i landet 

Antal kullar 

Tyskland KBGS 1000 13 

Österrike ÖSHV 900 13 

Ungern USHV 45 3 

Schweiz SSC 177 1 

Frankrike CFCRHB 278 3 

Slovakien KCFS 1500 40 

Tjeckien CKCB 610 18 

Polen KPPL 72 3 

Italien SHCI 73 2 

Sverige SvSHK 393 5 

England UKSHA 3 0 

Belgien BCBGSHS 18 0 

 

 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-95936-1
https://doi.org/10.1177/10406387211052984
https://doi.org/10.1186/s13028-018-0395-3


 
Hannoveranskviltspårhund 

Land Klubb Antal hundar i 
landet 

Antal kullar 

Tyskland KBGS 590 8 

Österrike ÖSHV 450 5 

Ungern USHV 95 7 

Schweiz SSC 76 1 

Frankrike CFCRHB 93 1 

Slovakien KCFS 300 18 

Tjeckien CKCB 163 4 

Polen KPPL 22 1 

Italien SHCI 54 0 

Sverige SvSHK 154 1 

England UKSHA 4 0 

Belgien BCBGSHS 4 0 

 

Som vi ser är antalet i världen inte så stort och 

vi är femte största land i Europa. Antalet 

valpar är små och ni förstår säkert varför det 

ibland kan vara svårt att hitta en valp eller 

import. 

 

 

 

 

 

 

 

 


