Motion angående Viltspårchampionat (VCh) för norrbottenspets och finsk spets

En norrbottenspets eller en finsk spets kan idag bli utställningschampion, jaktchampion,
agilitychampion, freestylechampion, heelwork to music-champion, lydnadschampion,
rallylydnadschampion, spårchampion och sökchampion. De kan dock inte bli viltspårchampion. Det
ter sig lite märkligt med tanke på att vi som har spetsarna är jägare och många tränar viltspår.
Alla hundar gillar att spåra. Ett populärt sätt att tillfredsställa hundens spår-intresse är att låta den gå
viltspår: en obanad sträcka i skogen som förberetts med stämpar av blod och som hunden följer från
start till mål. För hunden är detta något som är skilt från jakt.
När viltspårprov anordnas är de inte att betrakta som jaktprov och eventuella lyckosamma
provresultat är inte heller att betrakta som jaktprovsmeriter. Meriterna är, med andra ord, inget som
konkurrerar med de jaktprovsmeriter som till exempel ställs som krav för att norrbottenspetsen eller
den finska spetsen ska bli utställnings- eller jaktprovschampion. Det här är ett helt separat
championat, precis som övriga championat uppräknade ovan.
Den kanske största nytta med träning av viltspår är att det är en rolig och meningsfull sysselsättning
under den tid på året vi inte jagar. Under vår och sommar behöver hundarna inte bara motion, de
behöver också utmaningar och de behöver känna att de jobbar och är duktiga när de löser en
uppgift. Viltspår är en utmärkt sysselsättning både för hundar och deras mattar och hussar, som alla
behöver komma ut i skogen. Det är från och med 15:e juni 2020 inskrivet i djurskyddslagen, föreskrift
L102 att hunden ska få mental stimulans dagligen, vilket som sagt kan vara svårt att ge en jakthund
maj-juli.
Våra småspetsar är mycket välkomna att deltaga på viltspårprov. Men för att de ska kunna meritera
sig såsom viltspårschampions krävs en ansökan till SKK av specialklubben. Nästan samtliga
specialklubbar anslutna till SKK har ansökt om att deras raser ska kunna meritera sig till
viltspårschampions, men SSF har ännu inte gjort det. Vi är övertygade om att genom att införa
viltspårchampionatet kommer många fler ägare av våra raser att sporras till att börja träna viltspår
med sina hundar. Detta kommer att medföra att fler hundar stimuleras även sommartid mentalt och
konditionsmässigt. Våra spetsar är lättlärda, formbara och kan användas till mycket parallellt med
jakten på skogsfågel. Det är något vi ska stolta över.
Vi vill med denna motion föreslå:
-

att SSF beslutar att ansöka hos SKK om att även finsk spets och norrbottenspets ska ingå i
den stora grupp av hundraser som har möjlighet att erhålla titeln Viltspårchampion.
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