
Motion till stövarfullmäktige 2018 
 

Motion: Förändring angående medlemsavgift 

Föredragande: Södermanlands stövarklubb 

 

Bakgrund: 

Medlemsavgiften är idag 395 kr varav lokalklubbarna får 100 kr och SvStK får 295 kr. Södermanland 
stövarklubb har idag svårt att få balans på ekonomi med dess olika verksamheter och behöver få ett 
tillskott för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 

 

Förslag till beslut: 

Södermanland stövarklubb förslag till beslut är att medlemsavgiften behålls på 395 kr och 
lokalklubbarna får 150 kr och SvStK får 245 kr. 

 

2017-10-31 

Södermanlands stövarklubb styrelse 

 



 

 
 
 
Motion avseende ekonomisk fördelning mellan Svenska Stövarklubben och 
länsföreningarna. 
  Svenska Stövarklubben (SvStk) redovisar under de senaste åren väldigt positiva ekonomiska 
resultat. Kalenderåret 2014 var årets nettovinst 679 973 kr som överfördes till 
dispositionsfond som därmed ökade till 2 728 187 kr. Summa tillgångar i balansräkningen var 
3 893 437 kr. Motsvarande siffror för 2015 var en vinst på 897 140 kr. Vinsten överfördes 
liksom tidigare till dispositionsfonden som därmed ökade till 3 625 327 kr Tillgångarna i 
balansräkningen ökade till 4 663 792 kr. Detta är naturligtvis ett mycket bra resultat och all 
heder åt de i styrelsen som lyckats med att på ett så positivt sätt förvalta de medel som SvStk 
förfogar över. Det återstår dock en fundering. Är det rätt balans mellan de ekonomiska 
förutsättningarna i länsklubbarna jämfört med den centrala stövarklubben. Bevisligen 
motsvarar inte de centrala aktiviteterna det ekonomiska utfallet m a o borde det centralt 
bedrivas mera aktiviteter eller så borde det ekonomiska inflödet av pengar ändras till förmån 
för länsklubbarna som egentligen både har ansvar för medlemsutveckling och våra 
basverksamheter som jaktprov och utställningar. För att få verksamheterna att ekonomiskt gå 
ihop får länsklubbarna vända på örena och finansiera verksamheterna via höjda avgifter för 
prov och utställningar. Samtidigt har vi också svårt med medlemsrekryteringen som kanske 
skulle underlättas om vi kunde hålla nere den enskildes kostnad för våra verksamheter. 
  
 Förslag: I dag så går 295 kr av medlemsavgiften centralt d v s till SvStk och resterande 100 
kr till länsklubbarna. Mot den här redovisade bakgrunden kan detta inte vara rimligt. Om vi i 
stället under en femårsperiod ändrar förutsättningarna så att länsföreningarna får 200 kr av 
medlemsavgiften skulle våra pengar komma mera verksamhetsnära. Införs retroaktivt i 
förhållande till Stövarfullmäktige så att det ska gälla fr o m 2018. Detta skulle innebära att 
länsföreningarna får en ökad medlemsintäkt på 468 tkr och en motsvarande minskning av 
intäkten för SvStk. Medlemsintäkterna fördelas mellan länsklubbarna på samma sätt som i 
dag d v s mot bakgrund av antalet medlemmar   
 
Tavelsjö 2017 – 03 – 23 
Gottne Lindgren (ordf Västerbottens Läns Stövarklubb) 
 







Norrbottens  Läns Stövarklubb 

 

Allmänt. 

Vi har under de senaste åren sett hur resultaten på de fasta elitklass proven på barmark blivit sämre.   
Samtliga tre motioner har som syfte att höja standarden på våra stövare vad avser drevförmågan och 
då särskilt på barmark. Samt särskilja och lägga tyngdpunkten på egenskaper som krävs för att 
uppfödare skall kunna välja en täckhund med rätt egenskaper. 
Våra nordiska grannar har insett vikten av en verifiering av drevförmågan på alla fören och infört 
högre krav på barmarksmerit. 
Vi i Sverige har ju dessutom devalverat championatet med de rörliga proven där man kan välja 
provmark och väderförhållanden. Detta på grund av vargproblematiken. 

 

Motion angående slopande av  att två RR-prov kan ersätta 1 ökl som championatmerit. 
 Vid val av täckhund används oftast championhundar. 
Egenskaper som drevförmåga och intresse för drev på klövdjur är två vitt skilda saker som inte kan 
ersätta varandra vid avelsutvärdering. RR kan exkluderas championatet med en egen titel som idag 
men inte på bekostnad av drevförmåga. 
Dessutom är det i hög grad en dressyrfråga vid injagning av en unghund. 
Hundägarens förmåga att dressera den mer eller mindre klövintresserade hunden är  INTE 
nedärvningsbar. 

I ett led i att skärpa championatkraven och föra aveln framåt vad avser drevförmåga så yrkar NbStkl  
att fullmäktige bifaller motionen. 

 

Motion avgående krav på 1 pris ökl klass på barmark som championatmerit 
Vid val av täckhund används oftast championhundar. 
Nuvarande krav är endast ett 2 pris ökl alt. 1:a ukl. Sedan valfritt med snöprov och rörligt/fast  
elitprov med val av provmark och drevföre. Dessutom kan en 1ökl väljas bort till förmån för två RR-
prov! 
Dagen innan kan man anmäla till start. 
De flesta prov sker på snö. Nuvarande regler gör att de lågt ställda kraven på barmarksmerit inte för 
aveln framåt. Resultaten från höstens prov visar också vilken stor skillnad i jaktprovsstarter och 
resultat. 
Våra nordiska grannar har högre krav i sina championatregler. Finland har sedan många år krav på 
minst två ettor på barmark. Norge har krav på minst en 1 ökl på barmark. 

 
I ett led i att skärpa championatkraven och föra aveln framåt vad avser drevförmåga på barmark så 
motionerar NbStkl  att fullmäktige bifaller motionen 
 



Motion angående inrättande av ett  jaktprovschampionat på hare 
Vid val av täckhund används oftast championhundar. 
Nuvarande regler ger hunden rätt att driva både hare och räv .  
Vi har idag ett särskilt jaktchampionat på JCH (R) 
Det är stor skillnad i svårighet att driva hare och räv. Och ställs mycket större krav på hundens 
förmåga att spåra och följa om drevdjuret är hare. 
Dessutom krockar våra jaktprovsregler när det gäller exempelvis väckning som bedöms olika på  har- 
och rävprov  och särskilt rävprov. 
I våra nordiska länder man separata championat på hare och räv.                                                                      
I ett led i att skärpa championatkraven och föra aveln framåt vad avser drevförmåga så yrkar NbStkl  
att fullmäktige bifaller motionen. 

 

Alla tre motioner är antagna av Norrbottens läns stövarklubb vid årsmötet 2017-04-09. 
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Motion. 

Till J-H Stk:s årsmöte 2017. 

Den svenska stövarverksamheten står idag inför två stora utmaningar:  

• I förhållande till Finland, och rent allmänt, tappar vi jaktförmåga på de svenskfödda 
stövarna. Det finns två separata utredningar som bekräftar detta. 

• Vi kommer inom en mycket snar framtid att få brist på jaktprovsdomare.  

Orsaken härtill kom i och med att de rörliga Ekl.  proven infördes. Många stövare har i 
huvudsak snöprovsmerit i sitt JCH. Vi håller på att tappa barmarksegenskaperna på våra 
stövare. Ovan nämnda utredningar visar att ett tredjepris på barmark är ur urvalsunderlag  
av större värde än ett rörligt första pris i Ekl. tagit på snö.  

Har vi något att lära av Finland? De har hårdare regler för att ta ett jaktchampionat. Deras 
jaktchampionatkrav består av fyra öppenklassettor varav minst två skall vara tagna på 
barmark eller tre barmarksettor och en snöetta. De vill se att stövaren kan klara både 
barmark och snöföre, men lägger en större vikt på barmarksegenskaperna. 

Många kollegiemöten har de senaste åren försvunnit. Dessa är ett bra tillfälle att utbilda nya 
jaktprovsdomare, vilket under senare tid har legat på en mycket låg nivå.  Jaktprov och 
jaktprovsdomarna är ryggraden i stövarklubbens verksamhet! 

Med stöd av ovan hemställer undertecknad om att årsmötet skall besluta enligt följande: 

• Nya jaktchampionatregler införs, bestående av tre öppenklassettor varav en skall 
vara tagen på barmark och en tagen på fastställt prov där lottning av mark och 
domare ingår. 

• Kollegiemöten i anslutning till de fasta proven där också de rörliga provens protokoll 
behandlas och resultat fastställs. Antal kollegiemöten avgör lokalklubb själv. 

• De fast proven skall pågå i minst två dagar, helst under ett veckoslut, som möjliggör 
för presumtiva jaktprovsdomare att delta i prov och kollegium i utbildningssyfte. 

• Lokalklubb svarar för domarelev/asp. utlägg vid utbildningen och Sv Stk. honorerar 
den nya domaren med X-antal kronor, vars pengar tas ur M & V Ekelunds 
minnesfond.  

• De nya championatreglerna införes jaktåret 2018/19. Övriga regler som i dag. 
• Att årsmötet beslutar att bifalla motionen och J-H Stk. tar den som egen till 

Stövarfullmäktige 2018. 

Orrviken i dec 2016   Olle B. Häggkvist 



Motion till J /H  Stk:s årsmöte 2011. 
 
Motion angående krav om lägsta pris ”sufficient” på utställning i 
juniorklass före start på jaktprov. 
 
Syftet med motionen har angetts i en debattartikel i Stövare 
 nr. 4 – 08, och kommer därför att här endast i punktform ange vad jag 
anser vara de viktigaste motiven för motionen. 
 
* Vi får en större kullutvärdering av stövarna på den exteriöra sidan 
* Fler antal deltagande stövare på utställningarna 
* Bättre ekonomiskt utfall för lokalklubbarna, vilket eventuellt kan              
   rädda hem några enringsutställningar i ytterområden 
* Ger nya/äldre stövarägare möjlighet till en social samvaro inom    
   lokalklubbens regi 
* Möjlighet att påverka utställarna att deltaga på jaktprov.  
* Ökat antal utställare ger möjlighet till kringaktiviteter och  
   PR-verksamhet för stövaren och dess jaktform. 
* Dispens för kryptosida hundar enligt tidigare beslut 
 
Jag hemställer om att årsmötet bifaller motionen och tar den som sin 
egen motion till stövarfullmäktige 2012. 
 
Orrviken i februari 2011. 
 
Olle B. Häggkvist. 
 

 
Motion till J/H Stk:s årsmöte 2017. 

 
Motion angående krav om lägsta pris ”sufficient” på utställning i  
juniorklass före start på jaktprov. 
 
På förekommen anledning och uppmaningar från flera håll, finner jag 
mig ha anledning till att ta upp ovan angivna motion från 2011 till ny 
prövning. Orsak, anmälningarna till att en del av vårens utställningar 
tycks vara lägre än för tidigare år. 
 
Jag hemställer om att årsmötet bifaller motionen och tar den som sin egen 
motion till stövarfullmäktige 2018. 
 
Orrviken i december 2016  Olle B. Häggkvist 
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Motion till stövarfullmäktige 2018

ldag finns ingen möjlighet att följa upp utvecklingen när det gäller jaktprovsresultaten och följaktligen då heller ingen

möjlighet att jämföra de olika raserna ur olika aspekter. lngen kan idag säga hur förmågan hos dagens hundar förhåller sig i

jämförelse med sina förfäder för säg 50 år sedan trots att kraven i princip är oförändrade. En annan konsekvens är att det
inte är möjligt att utnyttja fakta om hundarnas styrka och svagheter vid översyn av regelverket och att basera dessa

översyner på fakta i stället för tycka och tro. I allt väsentligt beror detta på några olämpliga regler för stambokföring samt

att informationen från proven med 0 pris inte är fullständig. För att uppföljning ska vara möjlig krävs ett komplett underlag.

Om man tex vill beräkna hur stor andel av de hundar som startat på barmarksprov på hare som erövrat sin 1:a så måste

man självklart veta hur många provdagar som genomförts på barmark med hare som föremål för proven. Samma sak om

man vill följa upp upptagsförmågan; man måste veta antalet provdagar på tex barmark och hur många som misslyckats med

att resa vilt. Man kan aldrig blanda barmark och snö. Skillnaderna är väldigt stora.

Föliande åtgärder är nödvändisa och förslaget är att de införs snarast;

För att underlätta utvärdering: Redovisa provresultaten i Excell. Detta medger obegränsad sortering varför det är möjligt

att göra vilka uppföljningar man önskar. Möjlighet att sortera med hiälp av datorer är nödvändig om man vill följa upp

verksamheten. Antalet parametrar är så många. Grunddokumentet bör lämpligen vara sorterat på ras och individ. I steg

Wå sorteras Iämpligen på hare och räv samt barmark/snö samt pris.

Generellt: Uppgift om det är snö eller barmark måste vara obligatorisk. (saknas idag ofta på O-prisdreven)

Elitprov: När hund inte startar dag två vid elitprov stambokförs dag två som 0 pris på räv. Redan detta omöjliggör
uppföljning även av rävhundarnas förmåga . Dag två skall i dessa fall redovisas som "startar ei dag två" och inget annat,

lnget prov har ju genomförts.

Hund som inte reser vih:
- Om hunden inte hittar slag - kryssa i ruta att inga slag efter hare alt räv fanns vilket som är aktuellt för dagen.

(Om hunden inte hittar slag kan det naturligtvis bero på omständigeter som före eller brist på vilt men även på

hundens oförmåga)

- Om hunden misslyckas med att resa - kryssa förmådde ej resa hare alt räv vilket som är aktuellt för dagen. Detta

för att göra det möjligt att följa upp upptagsförmågan för alla stövare som grupp och om man så vill jämföra de

olika rasernas förmåga.

Okänt drevdlur: Ange mest troligt drevdjur. Endast om domaren är helt frågande för vilken art drevdjuret har kryssas

"okänt drevdjur" Obs! detta är en ren statistikuppgift som inte på något sätt behöver påverka prissättning eller
rangordning vid tävling. I dag stambokförs okänt drevdjur som 0 pris på räv vilket gör det omöjligt att följa upp såväl

rävhundarnas som harhundarnas förmåga. Betraktas förslagsvis som "inga slag" statistiskt om hunden inte hittar andra slag

under dagen.

övriga egenskaper:

- De egenskaper som idag inte anges vid kortare drev än 40 minuter fylls i där så är möjligt. Det är ofta möjligt att
även vid väldigt korta drev ange egenskap för väckning på tappt och kanske även skallets karaktär, Även dessa

kompletteringar kan betraktas som underlag för statistik och behöver inte påverka prissättning eller rangordning

vid tävling.

Sammanfattning: Statistikunderlas som måste tillföras resultatredovisningen för att medge uppfölining över tid
- Hunden hittar inga slag: ange vad provet primärt avsåg. Hare Räv

- förmådde inte resa vilt: Ange vilket djurslag hunden misslyckades att resa. Hare Räv

- Reste okänt drevdjur: ange troligt diurslag Hare Räv Annat
- Tvådagarsprov. Om hunden inte startar andra dagen - ange detta i klartext. Får ifie bokas som 0 pris på räv och

provdagar som inte har genomförts kan inte räknas som genomförda provdagar.

- Obligatoriskt att notera om det är barmark eller snö.

- Redovisa jaktprovsresultaten i sorterbar form. Lämpligen Excell. Kan lämpligen publiceras i tre eller fyra olika
sorteringar för att var och en enkelt ska kunna hitta den information man söker.

- Ev. tilläggsuppgifter som man vill kunna följa upp efter önskemål kan läggas in i systemet. Ex. längsta repris
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