Våler i Solør 24.1.2019

Høringssvar fra Norsk Schweisshund klubb på revidert forslag til nytt
viltsporchampionat for alle raser.
Norsk Schweisshund klubb beklager at vi ser oss nødt til å komme med til dels kraftige protester mot
de foreslåtte endringene i reglene for å oppnå tittelen Norsk Viltsporchampionat.
Formålet med regelverket for blodspor- og fersksporprøver er «å bedømme hundens evne og
ekvipasjens egnethet for ettersøk på skadet hjortevilt». Formålet må gjenspeiles i tittelen Norsk
Viltsporchampion. Disse prøvene er også godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer i Norge.
Prøvene forvaltes av Kompetansegruppe Ettersøk, som er oppnevnt av Jakthundkomiteèn i Norsk
Kennelklubb. KGE består av 3 medlemmer fra de gruppene som leverer flest ettersøkshunder. De skal
ifølge sitt mandat også samarbeide med klubber som har ettersøk som sitt felt. Så vidt Norsk
Schweisshund klubb kjenner til, er det bare vi av klubbene i NKK som har dette i vår formålsparagraf.
At dette er vårt satsningsområde bør også KGE være fullt klar over. Vi har likevel ikke mottatt noen
forespørsel med ønske om råd i saken om forslag til de foreslåtte endringene. Ved slik kontakt kunne
vi ha kommet med en klar oppfordring på et tidligere tidspunkt i prosessen ved endring av
viltsporchampionatet.
Norsk Schweisshund klubb ønsker derfor å komme med følgende forslag til endringer på det
tilsendte høringsforslaget til regelverket for Norsk Viltsporchampionat.

NKK/KGE`s forslag:
«Tre ganger minst 60 poeng (1. premie) på blodsporprøve i Eliteklasse (EK) i Norge under tre
forskjellige dommere.»
NSHK`s kommentar:
Disse sporene (EK) arrangeres kun som ordinær/samlet prøve. Dette legger store krav til hvordan og
hvor mange klubber som arrangerer prøver. Det kan oppstå en situasjon hvor det i enkelte områder
av landet blir vanskelig å få gått EK prøver under tre forskjellige dommere.

NKK/KGE`s forslag:
«To ganger fersksporprøve med minst 8 poeng»
NSHK`s kommentar:
Norsk Schweisshund klubb kan ikke forstå at NKK/KGE foreslår dette. Vi minner om at formålet med
blodspor- og fersksporprøver blant annet er å bedømme hundens evne for ettersøk på skadet
hjortevilt. Denne evnen kan ikke bedømmes når hunden settes til å følge sporet et friskt hjortedyr.
Å gå ferskspor med en ettersøkshund kan derimot være direkte destruktivt for pregingen av en
ettersøkshund i det å kun følge skadde dyr. Lukten av friskt og skadd vilt er ikke lik, og det er noe en
ettersøkshund over tid vil erfare ved rett preging. Ved å spore friskt, uskadd vilt premieres hunden
for å følge et spor det ikke er ønsket at den skal følge. Vi har måtte innfinne oss med at
Miljødirektoratet krever ferskspor for å kunne bli godkjent som ettersøksekvipasje, men at NKK/KGE
nå ønsker å forsterke dette med to ferskspor med et høyt poengkrav mener vi blir direkte galt.
Dette vil føre til at det må trenes på ferskspor, og dette bryter med all kunnskap om å utvikle bedre
ettersøkshunder for skadd hjortevilt.

Fersksporprøven har også begrensninger i når den kan gjennomføres. Enkelte områder av landet har
vinterforhold i opptil 7 måneder av året. Det vil da ikke være mulig å gjennomføre denne prøven.
Fersksporprøven må være av en slik art at den kan gjennomføres under gode forhold, uavhengig av
hvor i landet en bor hvis en ønsker å oppnå tittelen Norsk Viltsporchampionat. Med et utvidet krav
om fersksporprøver vil det også kunne bli en belasting på hjorteviltet under tiden med kalving, og
tidlig i oppfostringens sårbare periode, med flere treninger og påfølgende prøver.
Forslaget om krav til fersksporprøver for å oppnå tittelen Norsk Viltsporchampion vil også
gjøre at vi vil få mange godkjente ettersøksekvipasjer som oppfyller kravene til godkjenning ved å bli
viltsporchampioner. Mange av disse ville trolig ikke gått fersksporprøve uten at dette var et krav for
tittelen. Med mange godkjente ekvipasjer som ikke nødvendigvis har hverken interesse for, eller
kunnskap om ettersøk vil det ikke bygges tillit til de godkjente ekvipasjene i Norge. Dette vil komme i
konflikt med NKK/KGE`s formål om å «arbeide for å heve kvaliteten på personell som driver
opplæring og bruk av ettersøkshunder».
Hvis NKK/KGE ser det som nødvendig å prøve hundens evne til å følge viltspor anbefaler
Norsk Schweisshund klubb at det utarbeides et forslag til en prøve med bruk av klauv fra hjortevilt
som har dødd som følge av jakt eller påkjørsel. Et slikt spor kan legges ved hjelp av sporleggersko,
eller ved at klauven slepes. Dette vil gi riktig luktbilde for hunder som skal følge skadd vilt i tillegg til
et spor hvor det kan verifiseres at hunden følger det samme dyret hele prøven. En slik sporprøve kan
også planlegges på en helt annen måte enn det dagens fersksporprøver. Fersksporprøven vi har er
helt avhengig av at dommer og prøvedeltaker har tilhold i nærheten av hverandre og at den kan tas
mer eller mindre på sparket. Det er heller ikke mulig å kunne, med hundre prosent sikkerhet, si at
hunden ikke har vekslet til spor etter et annet dyr underveis i prøven.
Uten å spekulere for mye rundt hvordan dommerstanden stiller seg til å bedømme en stor
mengde fersksporprøver, så tror vi dette kan bli en betydelig ekstra belastning på disse.
Norsk Schweisshund klubb må på det sterkeste be om at NKK/KG fjerner kravet om fersksporprøver
fra viltsporchampionatet.

NKK/KGE`s forslag:
«To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må være
oppnådd i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere.»
NSHK`s kommentar:
Dette er et meget lavt krav. Hunder som kun oppnår Good på utstilling har avvik eksteriørmessig.
Dette kravet bør endres til Very Good.
NKK/KGE`s forslag:
«Alternativ for utenlandsk viltsporchampion: En gang minst 60 poeng (1. premie) på blodsporprøve
i Eliteklassen (EK) i Norge. To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor
av en Good må være oppnådd i et av de nordiske land ved fylte 24 måneder eller senere.»
NSHK`s kommentar:
Her vil utenlandske viltsporchampioner slippe unna fersksporprøven. I forslaget til nytt regelverk så
er dette en stor del av kravet for å oppnå tittelen Norsk Viltsporchampion. Det vil ikke bli riktig at
utenlandske championer ikke trenger å bevise de samme egenskapene som hunder uten annet
viltsporchampionat må. Det vil derfor være et betydelig lavere krav for å bli Norsk Viltsporchampion
for hunder som allerede har oppnådd tilsvarende championat i for eksempel Sverige. Dette kan ikke
være en ønsket situasjon.
Under forutsetning av at Fersksporprøver tas ut av kravet til viltsporchampionat så er kravet
greit, men da med ei justering som tilsvarer en eventuell endring av det foreslåtte utstillingskravet.

Norsk Schweisshund klubb mener at vi med denne høringsuttalelsen og innvendingene til de
foreslåtte endringene fra Norsk Kennel Klub og Kompetansegruppe Ettersøk, gir et godt
utgangspunkt for å jobbe videre med å utvikle dagens Norsk Viltsporchampionat til et bedre og mer
realistisk championat. På denne måten vil vi også å komme nærmere vårt felles mål om bedre
ettersøkshunder og -ekvipasjer.
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