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VblStk motion ändrade regler för uttagning
Svenska Stövarklubbens Fullmäktige 2016

Motion om ändrade regler för uttagningar till DM och Har-SM.
Nu när vi i stövarsverige äntligen fått rättvisare SM så att alla deltagande hundar ska värdesättas efter prestation på likartat drevdjur är det också viktigt att uttagningsreglerna anpas-sas
därefter. Västerbottens Läns Stövarklubb föreslår därför att Stövarfullmäktige beslutar att
nuvarande uttagningsregler ändras enligt följande:
1. Meriterande drev för att gå vidare från KM till DM och från DM till Har-SM skall avse drev på
hare.
2. KM genomförs som vanligt elitprov d v s meriterande är drev på både hare och räv en-ligt
nuvarande regler.
Ändringen gäller fr o m 1 sept 2016.
Tavelsjö 2015-10-29
För styrelsen i Västerbottens Läns Stövarklubb gm Gottne Lindgren (ordf)

J-HStk, VnlStk, GvlStk och DStk Motion uttagningsregler

Motion angående uttagningsregler till Stövar SM!!
Hare skall vara enda godkända drevdjuret när de gäller att kvalificera sig från KM och DM till Stövar
SM(hare).
Eftersom det togs beslut om att endast hare är godkänt drevdjur i tävlingen ”Har SM” så anser vi att
det även skall gälla på uttagningarna från KM och fram till Stövar SM (hare).
Hur skall detta gå till:
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Endast drev på Hare och även egenskapspoäng erövrade med en grund från drev på hare skall räknas
för att kvalificera sig vidare från KM och DM.
Om hunden jagar räv så är det upp till hundägaren att koppla och släppa om/alternativt låta hunden
fortsätta jaga och har då möjlighet att få minuter, poäng och pris på räv och t.ex. ta en elitetta på räv
utan att kunna gå vidare till nästa deltävling.
Det bör vara upp till varje lokalklubb att besluta om man skall få räkna in rävdrev för att kunna koras
till klubbmästare, men kan då inte kvalificera sig vidare till DM.
Den här motionen är skriven för att vi skall få klara regler och en logisk röd tråd på väg till Stövar SM
(hare) där vi tydliggör att endast drevminuter och poäng på hare räknas för att gå vidare ända från
KM till DM och slutligen i finaltävlingen Stövar SM (hare).

2015-10-20
Henrik Kårén ordförande
Västernorrlands Läns Stövarklubb

Fredrik Nordin ordförande
Jämtland-Härjedalens Stövarklubb

Mårten Strömberg ordförande
Gävleborgs Läns Stövarklubb

Patrik Lagerberg ordförande
Dalarnas Stövarklubb

VnlStk, Motion nej till varg

Motion om ett tydligt ställningstagande om Nej till varg!
Som jakthundsklubb där verksamheten helt bygger på att våra hundar skall jobba
självständigt lösa i skogen, så är närvaron av varg i våra skogar något som kraftigt
inskränker och i många fall omöjliggör för våra medlemmar att kunna bedriva denna
jaktform.
Att vi som jakthundsklubb tydligt markerar genom att säga NEJ till varg är idag en
viktig signal till kubbens medlemmar, att Svenska Stövarklubben inte kan acceptera
att någon av våra medlemmar skall behöva ha varg på sin mark.
Säger vi att vi accepterar ett visst antal vargar så säger vi också i samma mening att
några av våra betalande medlemmar måste bära den bördan och med det inte kan
utnyttja sitt medlemskap som övriga medlemmar.
Det är idag hög tid att vi som jakthundsklubb säger NEJ! Samt är med och påverkar
andra jakthundsklubbar att ta samma beslut.
Sollefteå 2015-08-19
För Västernorrlands läns Stövarklubb
Peter Rönnqvist
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U-VStk, Motion väckning på räv
Upplands-Västmanlands Stövarklubb
Lars Lundin, sekreterare
2015-04-27

Motion till Svenska Stövarklubben att upptas vid Stövarfullmäktige 2016
Vid Upplands-Västmanlands årsmöte 2015-04 18 antogs och beslutades att till SvStK inge
motion om att bedömning av Väckning på slag vid rävdrev ska vara lika på de båda
provformerna, H/R-prov och Särskilt rävprov.
Vid H/R-prov- räv bedöms väckning på slag med högsta poäng (6p) för hund, som är tyst
under slagarbetet. Vid Särskilt rävprov ges hund, som avger serier med regelbundna skall
med ökad intensitet närmare upptag men där väckningarna skiljer sig från senare drevskall,
högsta poäng, dvs 6p.
Det är inte rimligt att väckning på slag kan skilja i bedömning mellan H/R-prov-räv och
Särskilt rävprov. Hur ska hunden veta vilken typ prov den är ute på? Är det Hare-Räv idag
eller Särskilt rävprov? Möjligen kan en god hundförare instruera hunden om detta men de
flesta är nog inte kapabla till något sådant.
Det är fullt rimligt att en hund som avancerar på rävslag avger skall, dels för att hålla
kontakt till räven, dels för att vägleda jägare/hundföraren.
Motionen hemställer att
bedömning av Väckning på slag vid rävdrev ska vara lika på de båda provformerna, H/Rprov och Särskilt rävprov, och att regler för Särskilt rävprov ska gälla. Tilläggas skall att
om hunden inte får upp eller det är okänt djurslag, så gäller regler för ordinarie H/R-prov.
Påpekas här kan vara att när, i dessa senare nämda fall (okänt djurslag), så finns inte heller
drevtid noterad.
Uppsala dag som ovan

Lars Lundin

ÖgStk, Motion Berättigande att få starta på ekl-prov

Motion till Svenska Stövarklubben. 2015-10-28
Motion
Paragraf 5 Elitklassprov Ekl Berättigade för att få starta på Ekl-prov. Lika som
tidigare men med tillägg: Två styck Ökl-prov med minst två styck andra pris,
varav minst ett styck på barmark och ett styck RR. Anledning till denna motion
För om möjligt att få fler hundar att starta på Ekl-prov och att få hundarna
tidigare till avel.
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Dom flesta hundar tar sig till Ekl-prov genom ett styck första pris och två styck
RR. Med denna motion kan hunden komma till EKL-prov ett år tidigare.
Steve Johansson
…………………………………………….…..
Östergötlands Stövarklubb

SsvStk, Motion inrättande av SM för harhundar
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S-BStK, Motion klubbtillhörighet som huvudmedlem
Till Svenska stövarklubben
Motion till nästkommande stövarfullmäktige.
Ändring i regelverket angående rätten att representera lokalklubb i Svenska
stövarklubben i DM resp SM.
I samband med uttagningar till 2015 år Dm resp SM uppstod kontroverser ang
medlems rätt att representera Skåne-Blekinge stövarklubb i DM resp SM.
Regelverket säger att enbart huvudmedlemskap berättigar till deltagande i
uttagningar till DM och SM. Dock kan man byta klubb under året och då får man
plötsligt representera den nya klubben.
Varför inte låta medlemmen själv bestämma vilken klubb han skall representera. Med
reservation att man bara får representera en klubb.
Skåne-Blekinge stövarklubb yrkar att:
Man som medlem i Svenska stövarklubben skall få representera vilken klubb man vill
vid kvalificering till DM och eventuellt SM. Man får bara representera en lokalklubb
vid varje uttagningstillfälle.
Skåne-Blekinge stövarklubbs styrelse
2015-10-29

Pär Nord, Motion angående en årlig riksutställning för stövare

Motion angående en årlig riksutställning för stövare

Förslag om att införa en årlig riksutställning för stövare vid en ordinär stövarutställning som
anordnas av en lokalklubb.
För att öka antalet utställningsstarter över landet föreslås att en riksutställning för stövare
införs i utställningsprogrammet. Utställningen skall vandra runt i Sverige så att varje
lokalklubb kan ansöka om denna riksutställning t.ex. vid något jubileum eller om någon
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rasförening har ett årsmöte. Förhoppningsvis kan en riksutställning locka fler hundägare att
ställa ut sina hundar över ett större område.
Svenska Stövarklubbens styrelse får i uppdrag att utarbeta bestämmelser samt även årligen
utse vilka som får arrangera utställningen. Man bör även inrätta något pris till utställningen
t.ex. för bästa avelsgrupp, uppfödargrupp samt ett pris till varje rasvinnare att man vunnit
det årets riksutställning.
Förhoppningsvis kan en riksutställning lyfta den lokalklubb som är arrangör det året kanske i
samband med ett annat arrangemang.

Skucku 2015 03 29

/Pär Nord/…………………………………………………
Pär Nord

