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.

ÄNDRING AV BESTÄMMELSER FÖR SVENSKT VILTSPÅRPROVSCHAMPIONAT

De nya bestämmelserna, som trädde i kraft 2007.01.01, för att erövra titeln SVCh tycker
jag borde förändras då kravet på godkänd testikelstatus inte är relevant.
I de nya bestämmelserna finns inte längre kravet om en 2:a i kvalité på utställning kvar,
förutom godkänd testikelstatus. Kastrerade/steriliserade tikar ger man generell dispens,
så därför har kravet om intyg på godkänd testikelstatus ingenting med avel att göra. På en
kastrerad hane måste man kunna påvisa att den hade två testiklar innan kastreringen
Min hund är kryptorchid, därför blev jag väldigt glad när man från årsskiftet valde att ta
bort utställningsmeriten. Jag kan inte ställa ut min hund men jag trodde att jag
åtminstone kunde meritera honom genom att ta ”arbetstitlar”, särskilt inom de områden
som jobbar för samhällsnyttan (få fram duktiga eftersökshundar). Detta kan jag alltså inte
göra idagsläget.
Jag menar att man ska uppmuntra alla förare som satsar på att arbeta med hunden,
oavsett om den är kryptorchid eller inte. Jag hoppas att rasklubben och uppfödare av
Cocker Spaniels är eniga med mig i denna fråga.
Jag föreslår med anledning av ovanstående bakgrund att årstämman bifaller min motion
att kravet på godkänd testikelstatus slopas.
Täby 2007-10-17
Terese Brandwold

Bilaga till motionen ändring av svenskt Viltspårprovchampionat
Tycker det är viktigt att alla som tar del av motionen får veta bakgrunden och vad de
klubbar jag har varit i kontakt med säger om arbetsgången. Detta tillvägagångsätt är
något styrelsen i Cocker spanielklubben skall känna till, men det kanske är främmande
för den ”vanlige medlemen” och därför vill jag med denna bilaga kort redovisa den.
Det är SKK som fastställer tävlingsregler för viltspårprov samt championatbestämmelser.
När jag kontaktade SKKs informationsavdelning sa de "jag tycker som du, att
kryptorchida hanar ska kunna få ta arbetstitlar, men nu är reglerna som de är och inget vi
kan göra" samt att jag skulle ta kontakt med min rasklubb.
Har även varit i kontakt med SSRK som låter mig veta att det är Cocker spanielklubben
som skall lämna in en motion till dem som i sin tur, om den bifalles, lämnar in en motion
till SKK för att driva igenom ändring av reglerna. Det är hög tid att någon funderar över
om denna regel verkligen ska finnas kvar när man nu har slopat utställningsmeriten,
därav min motion.
Täby 2007-10-17
Terese Brandwold

