Förslag till motion till BF 2018.
Cert på utställning i jaktklass.
Som det är nu kan enbart ett cert per kön delas ut till hundar som startar i jaktklass på
utställning. För att starta i jaktklass krävs det dessutom bara ett tredjepris på drevprov. Denna
ordning innebär att det blir utomordentligt svårt för genuina jakthundar att kunna tävla om
och erövra cert och därmed bli utställningschampions.
Antalet starter i jaktklass verkar öka, men då nog främst genom att mera utställningsbetonade
hundar, som bara genom att nå ett tredjepris Rå på jaktprov, kan konkurrera med övriga
jaktprovsmeriterade hundar.
Konsekvenserna av denna ordning har redan blivit att de som har sina hundar i första
hand för jakt drar sig för att visa upp sina hundar på utställning, sedan de erövrat
grundnivån för att bli jaktchampion. Detta då det i princip är omöjligt att kunna tävla
om certen i konkurrens med hundar som kommer från rena utställningssidan.
Den här ordningen gör att i ett längre perspektiv, så kommer utställningskvalitéerna på de
hundar som i första hand används för jakt att sjunka. Det oroar.
Mitt förslag är att
1. Höja kravet på jaktprovsmeritering för att få konkurrera om certen på utställning i den rena
jaktklassen.
Förslagsvis ska det krävas minst ett förstapris Rå eller ett andrapris hare/räv för att få starta i
jaktklass. Vill man ge möjlighet för mer utställningspräglade hundar att erövra cert för ett
utställningschampionat med jaktprovsresultat kan de tävla i en ny och egen klass där det
räcker med ett tredjepris på jaktprov.
2. Precis som vid nuvarande jaktprovsbestämmelser, så ska cert kunna utdelas till alla de
hundar, som bedöms ha certkvalitéer. Har en hund certkvalité, så ska den inte behöva riskera
att bli utslagen i tävlan om certet, av en som är bättre visad eller håller svansen något bättre.
Hur detta ska utformas i slutändan ska BCS av BF 2018 ges i uppdrag att utreda och
efter remissförfarande besluta inför nästa revidering av våra
championatsbestämmelser.
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