
 

Riktlinjer för ISHVs vinjett till valpkull. 
 

Jaktliga egenskaper 
 
Den HS/BGS viltspårhunden är en jakthund som är specialiserad på eftersök efter skadat klövvilt.  

Hunden skall ha mental och fysisk förmåga att följa mycket långa spår som ibland kan vara många 
kilometer. Den skall i spårlina arbeta lugnt och metodiskt och självständigt lösa problem såsom 
störning av friskt vilt, återgångar mm  

Den HS/BGS viltspårhunden skall även ha fysisk och mental förmåga att släppas lös för att gå ikapp 
och ställa eller riva ner ett skadat vilt, så kallad hets. Under hetsen skall hunden arbeta med ett högt 
och väl hörbart skall. Det är önskvärt att hunden har drevskall på spårlöpan och skall avge skall vid 
synintryck av det skadade viltet. Endast ståndskall är ej tillräckligt 

Tilldelning av ISHV vinjetten 
 

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. 
 
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. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Riktlinjerna är beslutade på Svenska Schweisshundklubbens styrelsemöte 2018-06-28 samt 
reviderade 2018-09-20, 2020-08-26 och 2020-09-13. 
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