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Medlemmar 

Hälsa nya medlemmar välkomna  

med brev och medlemsintyg ! 

 * Hålla medlemslistan uppdaterad 

* Kontakt med medlemmar via telefon eller mail 



Spårprov 

Registrera klubbens olika prov 

Tar emot – 

 

* Betalning 

 

* Prislistor 

 
* Digital registrering 



Avelsfunktionärer 

valpförmedlare 

Linus Lydeking BGS, Kiki Nilsson HS 

 

    Vid avelsrådgivning ska eftersträvas en bred avelsbas, att ingen individ överanvänds 
och att inavelsgraden inte ökar i rasen. 

  

    Eftersträva att så många djur som möjligt används. Målsättningen ska leda till 
långsiktigt hållbara viltspårhundar. 

 

    Stor hänsyn ska tas till avelsdjurens hälsa, rastypiska jaktliga och mentala egenskaper 
samt funktionell exteriör. 

 

    Verka för att hundägare röntgar sina hundar avseende höftledsdysplasi (HS BGS), och 
artros (HS) 

 
    
        

 
 
 

 



 

 

  Insamla, utvärdera och informera om rasernas utveckling, population, hälsotillstånd 

och prestationer. 

 

    Samarbeta med och hålla sej underrättad om rasernas utveckling i ISHV-länderna, 

samt deltaga i dess avelsrådsmöten. 

 

    Samarbeta med övriga avelsråd inom ISHV gällande import/export av våra raser. 

 

    Förvalta och utdela ISHV-vinjetter enligt ISHV:s riktlinjer. 



 Delta i SKK:s avelskonferenser och vid behov samråda med SKK:s genetiska 

 expertis. 

 

   Ge råd vid planerad parning och förse tikägaren med nödvändig information. 

 

   Kontinuerligt avge rapporter för styrelsen samt upprätta årsberättelser inför 

 årsmötet 

 

   publicera resultat i klubbens tidning avseende ledröntgen, championat, utförda 

 parningar samt födda kullar. 

 



 

   Prov och utställningsreslutat kommer oftast i årsrapporten. 

 

   Arkivera handlingar som kan vara intresse för klubben och framtiden. 

 

   Samordna arbetet med RAS och dess revideringar. 

 

   Som valpförmedlare informera intresserade valpköpare om valpkullar, rasen 
 och dess egenskaper, SvSHK och ISHV 



Prov och tävling 
Pekka Liljegren 

 

 Klubben anordnar spår och drevprov samt tävlingar. 

 

 Viltspårsprov 

 - Anlagsprov 

 - Öppenklass 

 - Elitspåret 



 

 

 

 
Praktiska spårprovet 

 

   

 Är ett riktigt eftersök med domare för att se hur hunden klarar av 

olika situationer. 

 

 Alla Schweisshundar får gå detta. Hunden måste vara minst 1,5 år 

gammal för att få starta. 

 

 Delmomenten är spårning, hets och ställande. 

 

 



 

Drevprov 

 

 

 Under riktig jaktsituation följer en drevprovsdomare med och 

bedömer hundens prestation. 

 

 

 Öppet för ADB hundar. Betyg 1,2,3 och 0 beroende på prestation. 

 

 

 



Tävlingar 

 Klubbmästerskap i viltspår (KM). 

 

• Anordnas i samband med årsmötet. Endast öppet för medlemmar. Är ett 

öppenklass spår som poängbedöms av spårdomare. Det ekipage som får 

högst poäng vinner. 

 

•  Pga coronapandemin inställt 2020 och 2021. 

  



Landskamp 
 

 Landskamp i viltspår mellan Sverige och Norge.  

 För att delta får man gå ett elitspår vid landskampsuttagningen.  

 Prestationen poängbedöms och de 4 st ekipage som får högst 
poäng blir uttagna.  

 Under själva landskampen poängbedöms varje ekipage av 2 
domare och resultatet för varje land räknas ihop och högst poäng 
vinner, samt det bästa ekipaget utses. 

 2021 arrangeras landskampsuttagningen från lördag 5 juni till 
söndag 13 juni. Se vidare info på hemsidan. 

 2021 arrangerar Sverige landskampen lördag 7 augusti. Se vidare 
info på hemsidan. 

 



Aktiviteter under 2020 

 

 510 st hundar gick spårprov. Sammanlagt var 111 st av dessa 

schweisshundar. 

 

 10 st praktiska spårprov bedömdes under säsongen 2019/2020. 

 

 41 st. drevprov för ADB bedömdes under säsongen 2019 

 45 st. säsongen 2020. 

 



Utställningsansvarig 
Anneli Landgren 

 

 Boka utställning på SKK, år och dag (tex 2020-04-23) 

 

 

 Skriva avtal med domare och ringsekreterare. 



   INFÖR UTSTÄLLNING 

 

Ta emot anmälningar 

 

 Sätta ihop katalog 

 

Kritiklappar och Nummerlappar till varje 

anmäld hund 

 

Beställa prisrosetter 

 

 



EFTER UTSTÄLLNING 

 

 Sammanställa resultatlistor 

 

Registrera resultat till SKK 

 

Arkivera material från utställning 

 

 



Försöker svara på: 

Måste jag vara medlem? 

Även andra frågor hoppas jag  

kunna svara på  



 
Exteriörbedömning 

 

 

 

 

 

Datum för exteriörbedömningar 2021 
  

• 29 maj i Herrfallet 

 

• 29 maj Kågeryd 

 

• 6 juni Värnamo 



    Vem är Patrik Nilsson 



Vem är Patrik Nilsson 
 51 år gammal 

 Gift med Karina 

 Två barn Klara och Hanna 4 

och 5 år gamla 

 Hannoveransk viltspårhund 

”Walle” 

 Bor på liten gård utanför 

Tranemo 

 Arbetar som försäljningschef 

på Garo i Gnosjö 



Vem är Patrik Nilsson 
 Jakt, hundar och eftersök hela 

mitt vuxna liv 

 Ordförande i Tranemo 
jaktvårdskrets 

 En av initiativtagarna till 
eftersöks assistans 

 Hund och eftersöks instruktör 

 Suttit i SVSHK styrelse sedan 
2016 

 Medlem i Verein Hirschmann 
och genomfört deras 
eftersöksutbildningar 

 Brinner för etisk jakt och den 
kompletta eftersökshunden 

 



 

 

Internationella Schweisshunds Föreningen  

ISHV 



Vad är Internationella Schweisshunds Föreningen ? 

 Sammanslutning av Europas Schweisshunds föreningar bildat 1930 

 Arbetar för att främja eftersök med hög etik på skadat klövvilt med hannoveransk 

och bayersk viltspårhund samt en avel baserat på jaktlig prestation och FCI’s standard 

 Styr FCI rasstandard 



Medlemsländer 
Fullvärdiga medlemmar Provisoriska medlemmar 

 

 Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde 1912 e.V. 

(KBGS) 

 Verein Hirschmann, VH 

 Österreichischer Schweißhundeverein (ÖSHV) 

 Ungarischer Schweißhundeverein (USHV) 

 Schweizerische Schweißhund Club (SSC) 

 Club Francaise du Chien de Rouge du Hanovre et de 

Baviere (CFCRHB) 

 Ceskomoravski Klub Chovatelu Barvaru Pri Cmmi 

(CMKCHB) 

 Klub chovatelov farbiarov pri Slovanskom 

polovinikom zváze (KCHF) 

 Klub Posokowca przy Zwaizek Kynologiczny w 

Polsce (KPZKP) 

 Sverige(SVSHK) 

 Belgien (BCBGS) 

 Italien (SCI) 

 Norge (NSHK) 

 Slovenien (KVSVKB) 

 Storbritannien (UKSHA) 

 Limier Club Romania  

 

 



Varför är vi vara medlemmar 
 Få inflytande i det organ som styr vår rasstandard (via FCI) 

 Vår avelsbas är idag för liten för att driva avel (speciellt HS) 

Vi behöver få tillgång till avelsutbyte med övriga medlemmar 

 Vi får deltaga i årsmöte och internationella tävlingen 

 



Mål för vinjetten 
 Målet för aveln är att upprätthålla och utveckla jaktlig prestation hos Hannoveransk och 

Bayersk viltspårhund 

 Målet kan endast nås genom konsekvent avel med friska hundar som testats i jaktliga 

prov och utställning enligt FCI’s standard 



ISHV-vinjetten 

 Alla godkända ISHV valpar får en vinjett sin stamtavla för att visa att de 

uppfyller avelskriterierna 

 Vinjetten kvitteras ut av avelsråden och delas ut till godkända valpar 

 

 ISHV vinjetten skall placeras på ett separat dokument med hänvisning till 

hundens namn, registreringsnummer, föräldradjurens namn och reg-

nummer samt signerat av avelsrådet.  

 Det utgår en registreringsavgift om 100 kronor för varje dokument. 

 Valpar med ISHV vinjett bör i största möjliga mån endast säljas till jägare 

där de kommer till praktisk användning 

 



Tilldelning av vinjett 

 ISHV har definierat ett minimumkrav för föräldradjuren för att valparna skall 

tilldelas vinjett 

 Vi har tolkat dessa regler och definierat de krav som behövs utöver de 

”vanliga” avelsriktlinjerna för att tilldela vinjetter 



Tilldelning av vinjett 
Valpar med föräldradjur som uppfyller följande villkor kan från och med 2018-01-01 tilldelas ISHVs 
vinjett.  

  Är registrerade i SKK.  

 Båda föräldradjuren skall vara avlade av en uppfödare ansluten till en ISHV förening enligt respektive 
ISHV förenings riktlinjer  

 Uppfyller samtliga SVSHK’s avelskrav för viltspårprov, exteriör och fysisk hälsa. Alternativt då något 
föräldradjur är av utländsk härkomst och ej genomfört prov etc i Sverige skall det uppfylla den 
utländska föreningens riktlinjer.  

 Har genom intyg eller praktiskt eftersöksprov bevisat förmåga till hets samt skallets karaktär. - 
Intyget skall gälla ett verkligt eftersök alternativt löst arbete i av svenska kennelklubben godkänt 
hägn. Intyget skall vara utfärdat på av SVSHK fastställd blankett och vara vidimerat av trovärdig 
person.  

 För skallet gäller minst skall vid synintryck samt ståndskall.  

 Det är önskvärt med drevskall.  

 Har bevisat sin jaktliga förmåga genom kontinuerligt inskickade eftersöksrapporter  

För användande av utländsk täckhund inom ISHV krävs att ovanstående krav är uppfyllda vad gäller 
exteriör, spårarbete samt uppvisande av praktiska färdigheter. 

 

Intyg finns på hemsidan 



Valberedningens förslag 

 

 
Ordförande 1 år   nyval   Patrik Nilsson  

 

Ledamot 2 år   omval   Pekka Liljegren  

Ledamot 2 år   omval   Gunbritt Ulvek  

Ledamot 2 år   omval   Carina Olsson  

 

Ledamot 1 år kvar     Linus Lydeking  

Ledamot 1 år kvar     Monica Andersson 

Ledamot 1 år kvar     Anneli Landgren 

  

Suppleant 2 år   nyval   Annette Hagen  

Suppleant 1 år kvar     Ralf Wall 

Suppleant 1 år kvar     Henrik Widlund  



Valberedningens förslag 

 

 
Revisorer och revisorssuppleanter 

 
Revisor 1 år   nyval   Ingmar Tykesson  

Revisor 1 år   nyval   Tony Emilsson  

 

Suppleant 1 år   omval   Lesley Stoa  

Suppleant 1 år   omval   Anna Bohre  

 

Valberedning  
Jörgen Croona  1 år kvar, sammankallande  

Fredrik Ustrup  2 år kvar  

Peter Andersson  3 år nyval  



Valberedningens förslag 

Presentationer 

 

För att ta del av utförliga presentationer, besök 

 

http://www.svshk.org 

 

http://www.svshk.org/
http://www.svshk.org/
http://www.svshk.org/
http://www.svshk.org/


Medlemsförslag 

 

 

Ledamot 2 år   nyval   Leif Berntsson  

Ledamot 2 år   nyval   Tony Sparf  

Ledamot 2 år   nyval   Magnus Frödell  

Suppleant 2 år   nyval   Jörgen Ytterdal Svensson  

Valberedning 3 år  nyval  Stefan Andersson   



Medlemsförslag 

Presentationer 

 

För att ta del av utförliga presentationer, besök 

 

http://www.svshk.org 

 

http://www.svshk.org/
http://www.svshk.org/
http://www.svshk.org/
http://www.svshk.org/


Vi blickar framåt  

Svenska schweisshundklubben 2021-22 


