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harkilagard@gmail.com

Redigera detta formulär

813 svar
Visa alla svar

Sammanfattning
[Bild]
Vem är är du ?
Jag är uppföda…
Jag är Jämthu…
Jag äger inte n…
Övriga
0

150

300

450

600

Jag är uppfödare av Jämthund

187

23 %

Jag är Jämthundsägare i dag

701

86.2 %

Jag äger inte någon Jämthund i dag men har haft Jämthund.

18

2.2 %

Övriga

4

0.5 %

Pristagarprocent är ett viktigt nyckeltal för att mäta jaktlig kvalitet på våra hundar.
Då vi ställer krav på att våra hundar skall vara meriterade för att användas i avel så
ger också en hög pristagarprocent en större avelsbas. När vi reviderade RAS 2013
så höjde vi målet från 20% till 32%. 2015 så hade vi nått 28% pristagare. Vad anser
du vara ett rimligt avelsmål gällande pristagarprocent 20172022 ?
21,6%

40,7%

25%

24

3%

30%

144

17.7 %

35%

331

40.7 %

40%

176

21.6 %

45%

38

4.7 %

50%

62

7.6 %

17,7%

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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mer än 50%

38

4.7 %

Vilket vilt jagar du med din Jämthund
Vilka vilt jagar du med din hund?

Älg
Vildsvin
Björn
Lodjur
Hjort
Övriga
0

200

Älg

813

100 %

Vildsvin

102

12.5 %

Björn

283

34.8 %

Lodjur

32

3.9 %

Hjort

16

2%

Övriga

25

3.1 %

400

600

…

Vilket vilt jagar du huvudsakligen ?

98,3%

Älg

799

98.3 %

Vildsvin

9

1.1 %

Björn

4

0.5 %

Övriga

1

0.1 %

Löshundsjakt på älg.
Hur många dagar jagar du älg med löshund?
18,5%
15,3%
29,5%

28%

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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0

0

0%

110

14

1.7 %

1120

57

7%

2130

228

28 %

3140

240

29.5 %

4150

150

18.5 %

Mer än 50 dagar

124

15.3 %

Tycker du det är viktigt att skjuta för unghunden? ( Inte viktigt  Mycket viktigt

200
150
100
50
0
1

2

3

Inte viktigt: 1

77

9.5 %

2

107

13.2 %

3

232

28.5 %

4

236

29 %

Mycket viktigt: 5

161

19.8 %

4

5

Vilka älgar skjuter du?

86,2%
10%

Alla älgar som jag får skottchans på.

81

10 %

Huvudsakligen älgar som hunden gör ett bra jobb på.

701

86.2 %

Skjuter nästan inga älgar, Det får passkyttarna göra.

6

0.7 %

Övriga

25

3.1 %

Hur många hektar jagar du älg på ?

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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18,1%
10%
14,4%
12,7% 15,7%

Mindre än 1 000 ha

14

1.7 %

1 0002 000 ha

72

8.9 %

2 0003 000 ha

128

15.7 %

3 0004 000 ha

103

12.7 %

4 0005 000 ha

117

14.4 %

5 0006 000 ha

81

10 %

6 000 10 000 ha

147

18.1 %

10 00015 000 ha

62

7.6 %

mer än 15 000 ha

89

10.9 %

Jagar du i flera jaktlag ?
25,6%

39,1%

21,9%

1 jaktlag

178

21.9 %

2 jaktlag

318

39.1 %

3 jaktlag

208

25.6 %

4 jaktlag

53

6.5 %

Mer än 5 jaktlag

56

6.9 %

Hur tränar du kondition på din / dina hundar?

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Tränar inte
Genom att sl…

Tränar inte

3

0.4 %

Cykelträning
Genom
att släppa innan jakten

586

72.1 %

Cykelträning

737

90.7 %

Simning

204

25.1 %

Löpning

304

37.4 %

Promenader

539

66.3 %

Skidåkning

Skidåkning

305

37.5 %

Drag

Drag

168

20.7 %

Övriga

Övriga

46

5.7 %

Simning
Löpning
Promenader

0

150

300

450

600

Totalt antal km / vecka från midsommar till jaktsäsong för din / dina hundar
22,4%
13,5%
36,2%
20,9%

0 km

2

0.2 %

110 km

54

6.7 %

1020 km

170

20.9 %

2030 km

294

36.2 %

3040 km

182

22.4 %

Mer än 40 km / vecka

110

13.5 %

Har ditt jaktlag förståelse för löshundsjakt?

29,6%

Nej

40

4.9 %

Ja

532

65.4 %

Ganska bra

241

29.6 %

65,4%

Får du alltid möjlighet att gå mot vinden med din hund?

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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24,8%

Ja
Nej. jaktledaren avgör
Oftast

577

71.1 %

34

4.2 %

201

24.8 %

71,1%

Har du möjlighet att jaga själv utan passkyttar?
Ja

692

85.2 %

Nej

120

14.8 %

14,8%

85,2%

Upplever du att din / dina hundar får tillräckligt många jakttillfällen
13,9%

70,8%

Ja Jag får gå så mycket hunden/ hundarna orkar

575

70.8 %

Nej. Vi har för många hundar i laget.

113

13.9 %

Nej. Jag har för lite jaktmarker

99

12.2 %

Övriga

25

3.1 %

Jaktprov
Har du startat någon hund på jaktprov ?
Ja

653

80.7 %

Nej

156

19.3 %

19,3%

80,7%

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Vi vill veta hur många av dina fem senaste hundar som är
äldre än 2 år som varit startade på jaktprov. Hund 1 är
yngsta hunden och hund 5 är äldsta.
Hund 1 ( yngsta hunden)
30,9%
14%

55,2%

Startad

427

55.2 %

Inte startad men den jagar så bra att jag tror den kommer till start.

239

30.9 %

Inte startad och kommer inte till start

108

14 %

Startad

426

68.4 %

Inte startad men den jagar så bra att jag tror den kommer till start.

46

7.4 %

Inte startad men kommer inte till start

151

24.2 %

Startad

301

68.4 %

Inte startad men den jagar så bra att jag tror den kommer till start.

13

3%

Inte startad men kommer inte till start

126

28.6 %

Hund 2

24,2%

68,4%

Hund 3

28,6%

68,4%

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Hund 4

32%

64,7%

Startad

214

64.7 %

Inte startad men den jagar så bra att jag tror den kommer till start.

11

3.3 %

Inte startad men kommer inte till start

106

32 %

Startad

228

70.6 %

Inte startad men den jagar så bra att jag tror den kommer till start.

9

2.8 %

Inte startad men kommer inte till start

86

26.6 %

Hund 5 (äldsta hunden)

26,6%

70,6%

Om du kryssat i alternativet "inte startad och kommer inte till start" så vill vi gärna
få in information varför hunden / hundarna inte kom på jaktprov.

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Är inte intre…
Är negativ t…
Har tänkt s…
Känner mig…
Vet inte hur…

Är inte intresserad.

20

5.7 %

Tveksam o…

Är negativ till jaktprov

5

1.4 %

Har
tänkt sk…
starta men har inte kommit iväg.
Hunden

23

6.5 %

Känner mig osäker

12

3.4 %

Vet inte hur man gör

8

2.3 %

Tveksam om hunden räcker till.

63

17.9 %

Hunden skall ändå inte i avel

78

22.2 %

Hunden är / var olydig

8

2.3 %

Hunden
var…
Hunden
klarade inte utställningskraven

47

13.4 %

Hunden var…Hunden hade någon sjukdom

57

16.2 %

Hunden höll inte måttet jaktligt

141

40.1 %

Hunden var skotträdd

13

Hunden var kontaktlös

13

Övriga

52

Hunden är /…
Hunden kla…
Hunden ha…
Hunden höll…

Övriga

0

35

70

3.7 %

105

3.7 %

.

14.8 %

Har du haft jämthund som varit jaktchampion?
14,8%

23,5%

42,9%

Nej

345

42.9 %

Ja en

189

23.5 %

Ja två stycken

119

14.8 %

Ja tre stycken

58

7.2 %

Ja fyra stycken

30

3.7 %

Ja fem stycken

22

2.7 %

Ja mer än fem stycken

41

5.1 %

Hur viktigt är hundens medfödda mod ? ( Inte viktigt  mycket viktigt)

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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320
240
160

Inte80
viktigt: 1

1

2

13

0

1

0.1 %
1.6 %
2

3

121

14.9 %

4

351

43.3 %

Mycket viktigt: 5

325

40.1 %

3

4

5

Hur viktig är hundens position vid ståndskallet?
24,8%

68,1%

Viktigt att hunden jobbar framför älgen

550

68.1 %

Bättre om hunden jobbar bakom älgen.

8

1%

Spelar ingen roll var hunden står.

200

24.8 %

Övriga

50

6.2 %

Har hundens mod något samband med hundens position under ståndskallet?
37,8%

58,8%

Ja, modiga hundar jobbar gärna framför älgen

471

58.8 %

Nej, har aldrig uppfattat att det finns någon samband

303

37.8 %

Övriga

27

3.4 %

Skall hunden röra sig under ståndskall.

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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78,9%

17,7%

Spelar ingen roll om hunden rör sig på ståndskallet.

142

17.7 %

Hunden skall var rörlig.

634

78.9 %

Övriga

28

3.5 %

Hur viktigt är hundens genetiska vilja att skälla ? ( Inte viktigt  Mycket viktigt)

500
400
300
200
100
0
1

2

3

Inte viktigt: 1

1

0.1 %

2

7

0.9 %

3

48

5.9 %

4

250

30.9 %

Mycket viktigt: 5

504

62.2 %

4

5

Vad anser du vara effektiv ståndtid på en älghund.
19,8%

35,3%
25,4%

12 timmar

16

2%

24 timmar

206

25.4 %

46 timmar

286

35.3 %

68 timmar

160

19.8 %

1012 timmar

28

3.5 %

Mer än 12 timmar

11

1.4 %

Dagen ut tills det mörknar.

92

11.4 %

Övriga

11

1.4 %

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Hur viktig är hundens beteende då den hittar älgen för att älgen skall stå? ( Inte
viktigt  mycket viktigt)

600
450
300
150
0
1

2

3

Inte viktigt: 1

1

0.1 %

2

5

0.6 %

3

39

4.8 %

4

158

19.5 %

Mycket viktigt: 5

609

75 %

4

5

Hur viktig är hundens vilja att förfölja älgen? (Inte viktigt mycket viktigt)

320
240
160
80
0
1

2

3

Inte viktig: 1

3

0.4 %

2

26

3.2 %

3

173

21.3 %

4

328

40.4 %

Mycket viktig: 5

282

34.7 %

4

5

Hur viktigt är det att hunden letar sig tillbaka självmant till föraren då den avbryter
förföljandet? Inte viktigt  mycket viktigt)

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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600
450

Inte300
viktigt: 1

8

1%

2

10

1.2 %

3

51

6.3 %

150
0

4
1

Mycket viktigt: 5

115 2 14.2 % 3
627 77.3 %

4

5

Tycker du att återgång till föraren skall bedömas på jaktprov? ( Återgång =
förmåga att leta sig tillbaka till sin förare)
Ja.

633

78.1 %

Nej

177

21.9 %

21,9%

78,1%

Anser du att andelen kontaktlösa Jämthundar ökat de senaste åren eller minskat.
24,7%
7%

Ökat

513

64.4 %

Minskat

31

3.9 %

Oförändrat

197

24.7 %

Övriga

56

7%

64,4%

Vilken av följande kontaktlösa hundar har du ägt?

Vägspringare
Hund som in…
Hund som in…
Svårkopplad…
Hund som le…
Har inte haft…
Övriga
0

50

100

150

200

250

Vägspringare

135

17.1 %

Hund som inte söker kontakt under sök.

192

24.4 %

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Hund som inte letar sig tillbaka efter att de släppt älg

262

33.2 %

Svårkopplad hund

139

17.6 %

Hund som letar sig till hus.

34

4.3 %

Har inte haft någon kontaktlös hund

290

36.8 %

Övriga

33

4.2 %

Vad är anledningen till att hundar blir kontaktlösa anser du?
Genetiska a…
För lite dress…
Ägaren anv…
Dålig kontakt…
Övriga
0

100

200

300

Genetiska anlag

386

48 %

För lite dressyrträning

196

24.3 %

Ägaren använder bil för mycket.

486

60.4 %

Dålig kontaktträning som valp

351

43.6 %

Övriga

85

10.6 %

400

Vilken ålder har du som mål att hunden skall startas på jaktprov.
42,3%

48%

Före den fyller 2 år

390

48 %

Före den fyller 3 år

344

42.3 %

Före den fyller 4 år

43

5.3 %

Före den fyller 5 år

8

1%

Jag har inte som mål att hunden skall startas på jaktprov.

28

3.4 %

Tycker du att det finns någon maxålder för att starta en hund första gången.

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Nej, alltid bra att en hund startas.

472

58.3 %

Max 3 år

43

5.3 %

Max 4 år

90

11.1 %

Max 5 år

94

11.6 %

Max 6 år

42

5.2 %

Max 7 år

22

2.7 %

Max 8 år

13

1.6 %

Max 9 år

2

0.2 %

Max 10 år

2

0.2 %

Startar inte mina hundar på jaktprov

20

2.5 %

Övriga

9

1.1 %

58,3%

Vilket avelsvärde har det att man startar jaktchampions på jaktprov? ( Inget
avelsvärde  stort avelsvärde)

200
150
100
50
0
1

2

3

Inget avelsvärde: 1

101

12.5 %

2

76

9.4 %

3

245

30.4 %

4

196

24.3 %

Stort avelsvärde: 5

188

23.3 %

4

5

Här kan du utveckla dina tanker kring ovanstående om du vill
När en hund är champion finns tillräckligt med material för att utvärdera dess avelsvärde.
Prov efter erövrat championat är bara bra för ägarens/uppfödarens egon och ett slöseri med
domarresurser. Låt den som vill starta en champion på prov igen men låt det kosta rejält
med pengar.
Hunden måste prestera även om den är äldre
Många starter bättre med data
Knepig fråga, men t.ex. om en hund har fler än tre prov ser man bättre hur den arbetar
För att få ett bra avkommeindex ska så många som möjligt startas.

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Med den trend som råder nu där väldigt unga hundar meriteras så är ju startande av hundar
som redan är Champions ett sätt att se om de fortfarande presterar. Championat visar ju
egentligen bara att hunden klarade av det just då, mycket kan hända på vägen.
Kan vara bra att se hur hundarna fungerar när de blivit några år.
Intressant att se om hunden fungerar och är frisk nog även efter några år.
Gå prov med en redan klar JCH tar bara tid från Domare. Bättre låta unghundar få större
möjlighet.
alla kan gå 1a på en tam älg
Fler prov ger större och bättre underlag
De har stor betydelse, men man måste lära sig att läsa proven. De finns mycket duktigare
hundar än de som har 85+ i poäng, de hundarna som har upp mot 90 brukar ha fått snälla
älgar. Men nu är det väl så att inte alla av de som har högt är dålig. Men läser man proven
så ser du mer vad som är vad.
Hundar som presterar bra på prov även efter många skjutna älgar.
Tar bara upp domare dagar. Hunden är redan utvärderad. Tycker inte om hund tävlingar på
levande djur
Flera pris på prov visar på en genomgående bra hund ( ingen dagslända )
Om det besöms i dogbase så av rde då skulle du kunna avla begränsat på en jaktmässigt
god hund med höftfel
Avelshundars jaktliga förmåga bör prövas även vid "vuxen" ålder.
Bättre döma unga hundar än offra domardagar på färdiga JCH
Huvudsaken hunden visar intresse å jagar i skogen, bara för att det finns papper (champion)
på hunden gör inte att valparna säkert kommer jaga
Det får inte ta domardagar från unghundar. Hade en avkomma som anmälde sin ungtik 1år
4mån den sista oktober. Tydligen försent för att få komma till start i norrbotten. Det är
skandal tycker jag... Men finns det domare är det kanon med mer underlag. Speciellt
tävlingar med lottade provrutor.
Tycker att en hund bör vara startad på prov före 3 år... men alltid bra att den startas även
om de blir senare!
ju fler starter ju större underlag att se hur hunden jagar.
För att se hur en ung jaktchampion utvecklas med åren.
Mer prov desto bättre
Då de flesta hundar har sina 1or från slutet av säsongen så tycker jag att dom ska ha minst
en tidig start med pris, samt den norska varianten med 2dagars prov
För stt möjligen utläsa hundens arbete efter championat. Tybärr tas för många championat
på halvtama älgar, krav för championat borde vara att domare tillhandahåller/ väljer
provområde
Alltid bättre ju fler prov som gås
Vet om några som blivit champion där de släppts på älgar som är totalt orädda nära
tätbebyggt område.
Efter att hunden blivit jch är det bara tävling.
Man kan snabbt gå till JCH i tidig ålder. Därför är det viktigt att hunden när den blir äldre
håller samma kvalite.

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Det som jag kan tycka är viktigt är i så fall att se hur dessa avelshundar håller måttet längre
upp i åldern samt vilka avelshundar som är friska och klarar av en jaktdag utan skada även
när de kommit upp i högre ålder. En frisk hund utan skador och anlag för det är en värdefull
hund!
Ju fler prov ju lättare att bedöma hur hunden arbetar med älg. Proven får mer värde om det
sker vid tävling dvs ägare har ej valt dag eller marken.
Det går och se hur hunden jagar från år till år
Destomer mer gånger hunden är startad ju lättare bilda sig en uppfattning hur hunden jagar
En hund som är tidig jch vill jag visa fungerar även längre upp i åren.
enda anledning till att gå fler prov tycker jag är om man vill få höga poäng och kvala till t ex
sm eller om man startar i andra länder för att försöka få nordiskt
Är dom champion så har dom väl visat vad dom är bra på
Om hunden blev champion tidigt kan det vara bra att kanske vartannat år göra ett jaktprov
med första pris så att man ser att den håller måttet.
Då ser man att hunden fungerar även när den blivit äldre och det skjutits (förmodligen) en del
älg för den.
Man behöver inte gå mer prov med en jch.
Man får jo sett om hunden jager bra i flere år
Det är intressant att se om hunden utvecklat någon egenskap som man inte sett tidigare
Bra att se att den funkar varje gång augsti som januari
Många prov med olika domare på olika marker, med olika älgar och olika tid på året är en
förutsättning för att överhuvudtaget kunns säga mer än att det är en hund som jagar. Om
den är bra eller dålig kräver mycket "bevis" i form av olika prov.
Finns ju unga hundar som är champions utan fällda vilt. Då vet man ju inte hur den reagerar
vid ytterligare ett moment nämligen skott och bytesmedvetenhet.
Tycker poängsystemet gynnar unghundar som har alldeles för bråttom med att startas för att
bli champion och direkt till avel. Min jämthundstik som är 4 år har utklassat många så
kallade Champions som varit väldigt unga.
Vill helst se jaktprov i olika åldra pga se en jaktlig jämnhet
Hunden har ju redan bevisat att den är bra. Pga ofta domarbrist så låt oprövade hundar ha
förtur istället.7
En champion bör ta sina 1or på minst 2 säsonger. Bra se hur hunden är år 2
Är det enda som är likvärdigt för älla hundar, för att kunna göra en bedömning av ev
genetiska nedärvning av jaktlighet.
Jaktproven är inte avgörande i om hunden i sig lämnar bra, därav inte lika intressant. Men
kan vara intressant att se om hunden försämrats under senare år?
Det har egentligen stort avelsvärde, men eftersom vi har för få domare i SE anser jag att
man inte behöver sträva efter att starta hundar som är "klar" för ofta för att inte ta tid från
nya unga hundar som vill komma till start. Men jag vill se att fler blir domare och att man
kanske utvecklar tävlingsverksamheten vilket gör att fler hundar kommer till start.
Viktigt för avelsarbetet att avla på hundar som jagar vettigt hela livet.
En champion har allerede bevist sine egenskaper.
Hunden är redan champion. Behöver han bevisa något mera?
Intressant att se skillnader i sök/samarbete/lydnad efter några år.
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Kan vara bra att se slut produkten när dom blivit äldre
start av jaktchampions är nog mest ett tävlings moment
Att visa att hunden kan prestera år efter år är viktigt.
Det blir mer att tävlade man håller på med, man får förmodligen bättre egenskapspoäng på
proven, hunden har blir duktigare.
Kan vara bra och se vad den kan senare i livet... eller kanske i andra förhållanden.
Det följs upp dåligt hur hundarna som var färdiga Champions vid två års ålder jagar under sitt
vuxna liv.
Större underlag ju flera jaktprov som en hund går. Ålder, årstid ,kondition, en eller flera älgar.
Alltid bättre med fler prov att utvärdera
Kan vara bra att kolla avelshunden även när de är äldre!
Hunden måste visa att den kan jaga på rätt vis även när den blivit äldre.
Oftast startars hundar tidigt och blir klara innan 2 års ålder. Vore intressant att följa deras
utveckling även som äldre hundar.
Att bilda sig tankar om hunden och indexräkning med kanske tre jaktprov på hemmamarker
ger inte rätt bild.
4 raka 1:or är bättre än 3 raka 1:or
Jeg er ikke interessert i hvordan den jager men hvordan den avler.
Hunden fortsätter att utveckla sig när han blir äldre. Eller så kan vissa olater komma fram på
senare år.
En jaktchampion har redan visat sitt avelsvärde i tillräcklig omfattning på vägen till
championatet.
Ju fler prisprov kontra 0 prov visar en bättre hund
Visa att den fungera upp i åren
Se hur hund utvecklas !
Ja varför ? Tävla gör man med travhästar.
Det är bra om hundarna jagar år efter år och inte bara en bra säsong när de meriteras
Beror på vart proven görs
Anser det vara tämligen svårt att tyda hur en hund jagar genom att läsa jaktproven om den
gått 3 raka 1:or med nån veckas mellanrum och sen aldrig mer startat( en sån hund skulle
jag endast använda som täckhund/tik om jag kände till den personligen genom jakt
Fler prov bättre statistik underlag
Se satt hunden funkar över tid skulle det var isåfall.
Jag skulle gärna se att man fick se fler hundar starta även när de är56 år. För att jämföra
egenskaper när dessa hundar var unga. Osäker på om det är viktigt just för avelsvärdet som
helhet. Här borde ni ha beskrivit vad ni menar med avelsvärde, är det %pristagare???
Förstår inte riktigt frågan.
Fler prov ger säkrare statistik och engenskapsindex
Dom vet man jagar
Hund med fler starter som kanske resulterar prisprov kan man ju utläsa mer av, men de är
ändå svårt att avgöra om den hunden/arna bär på sådana anlag som är av avelsvärde.
svårt att utläsa så mycket av 3 raka 1a pris ibland, då kan det ibland vara bättre om dom har
några fler prov och gärna någon nolla där man kan utläsa hur hunden gör när allt inte går rad
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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rätt.
Det måste vara hundägaren som avgör hur många prov man vill gå med hunden. Men i
många klubbar finns det begränsat med domare och därmed provtillfällen och då måste
färdigmeriterade hundar ha en lägre prioritet.
Ser jämnhet gjenom åren.
ju fler prov mer fakta om hund
Det är beroende på tid på året dom har gått proven, en hund som har blivit JC i början på
hösten tror jag mer på en att dom tar ettor i nov och senare!
En hund som redan visat att den jagar får inte bättre gener för att man startar fler gånger ,,
Sen kan man starta för tävlandets del ändå ,
Det är viktigt avelsmässigt att veta hur hunden jagar i äldre mogen ålder.
En hund som gått 3 ettor vid två år kan uppvisa andra färdigheter vid 5 år.
Har de gått fram till jch så kan man låta andra hundar få starta då det på många håll är lång
väntetid för att få en domare
Om hunden blivit Champion på 2 säsonger så har den visat att det inte är tur utan att hunden
besitter ett gediget intresse att jaga. Jag tycker det är fel att dom kan ta 3 st 1:a pris på kort
tid (1 vecka) som unghundar då det är mycket som spelar in på om det är intresse eller tur. (
Hundar skall provas bara 1ggr på egen mark)
Bra att se att hunden jagar bra säsong efter säsong
Det finns olika egenskaper som gör att man inte kan starta prov men ändå vill ha kvar. Tex
håller i länge.
Bra om man vet att hunden jagar effektivt inte bara första hösten! Finns alltför många
champions som tar sina prov första hösten då de är lite försiktig och inte färdigutvecklade.
Är man SJCH så finns ingen anledning att gå ytterligare prov
för att se om dom jagar fortfarande.
För att hunden även fungerar på ett bra sett i högre ålder.
Följer hundens utveckling. Blir den bättre eller sämre.
Det viktigaste är att hundarna kommer på i alla fall tre prov.
3 ettor eller 13 ettor känns oviktigt, bättre om ostartade hundar får plats
Kan visa hur hunden presterar även när den blivit äldre och mer rutinerad.
Det er ikke sikkert at en hund som er jch som 2åring er brukbar i praktisk jakt som 456
åring og eldre
Bra med uppföljning på alla hundar oavsett meriter om de är aktiv i aveln.
Kan vara bra att visa hur hunden går som äldre
Bra att se om dom jagar lika bra i vuxen ålder
Visst är det bra att det finns meriter på en hund. Men jag anser att det finns minst lika bra
hundar som föds från o meriterade hundar.
Ser gärna att hunden har startas på prov under flera år. Det ger ett tydligare underlag för att
se hundens egenskaper jämfört med en hund som endast startats 3 ggr under samma
månad och år.
Jag anser att om dom redan är JCH så är ytterligare prov av noll värde
Har hunden tagit sina 3 ettor under varierande förhållanden är resten av proven bara i PR
syfte.
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Jag tycker vi ska införa mer krav på lydnad på våra hundar, det ska bli krav på minst 6
poäng under jaktprov på 1/3 prov för att få tillgodogöra sig championatet.
Viktigt efter som hunden utvecklas hela tiden och som valp köper är de intressant att få den
infon om föräldrar djuren.
Förstog int frågan riktigt men en den champion så må väl d räcka! Öka väl int avelsvärde
me fler "ettor"!
Visar att jaktlusten finns kvar även i hög ålder
En unghund som blir champion har sällan stort sök,är av intresse att visa upp det senare.
Viser at de fungerer over tid!
Om hunden är klar som jch vid 2 års ålder är det värdefullt för aveln att kunna se att hunden
fortsätter sköta sig vid 456 år ålder och att den då inte har utvecklat icke önskvärda sidor
för aveln.
Kan vara intressant att se hur en hund fungerar som gammal, om den håller någon kontakt
fortfarande
Mer viktigt Hur, När .
Viktigt att få veta hur jakten utvecklas (eller går åt fel håll). En hund kanske är lämplig
jakthund vid 1,5 men totalt gagnlös vid 5 eftersom den bara är på grannmarkerna.
Anser att alla hundar som är fördiga jaktchampions för 24 mån skall gå ett jaktprov i senare
ålder för att kunna få en rättvis bedöming på hur den fungera när den har mognat färdigt.
för att kunna se att hunden inte är ojämn bra ett år sen skit året efter
har du 3 1a pris då är övriga prov mer för ägarens intresse och tävlingar.
Många hundar är champions innan de är 2 år (verkar vara målsättning för manga), sen
startas de aldrig på prov vilket leder till att man inte vet hur den "vuxna" hunden fungerar.
Många olater som en hund har kommer med åren.
Kullvärdet viktigt.
Många hundar ändrar sitt jaktliga beteende med åren, provstarter från 5 år uppåt skulle
kunna säga en del. Bibehållen kontakt/inkallning/återgång? Släpper skenälg inom rimligt
avstånd? Fortsatt bra skall? När man letar hund/tik att para med eller valp skulle denna info
kunna vara relevant.
avelsvärde endast för ägaren
Så man ser att dom fungerar även när man skjutit en del älg för dom
För att veta hur hunden fungerar som äldre då det är fällt många älgar för hunden.
Tre raka ettor säger att hunden jagar vid dom tillfällena vid fler prov så kan man se andra
saker som inte setts vid dessa vid ett 0 prov tex så ser man om hunden söker ihärdigt hela
provet. En nolla kan säga mycket om en hund....
är ju viktigt att få veta om hunden fungerar lika bra vid 5 års ålder som den gjorde vid 15
månader
Ju fler prov dess bättre
Har redan bevisat sin jaktförmåga. Proven är en avelsutvärdering på föräldradjuren.
Redan dok jaktegenskaper, bara ok m större tävlingar typ DM då den tar domarresurser i
anspråk.
Bor på en liten ort i Finland där kvinnor fortfarande är ovanliga som hundförare. Vissa
provdomare har bedömt ägaren i st.f hunden vid prov, resulterat i sk. liten etta. Oerfarna
hundförare kan inte gardera sig mot felbedömning.
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Start på annat än egen mark borde vara obligatoriskt
Tidig champion innan 3år ska även jaga när den är 69 år.
hunden kanske fungerar bra som ung men blir sämre, så ur avelssynpunkt borde det ju vara
bra att kunna se hur hunden fortsättningsvis uppträder år från år
Då en hund blir framkörd till JCH i ung ålder (12 år) så skulle det vara intressant att ha
någon form av uppföljning vid 34 års ålder.
Fler prov ger en säkrare bedömning av förmågor.
Är hunden jaktchampion har den visat att den jagar men att starta på ytterligare prov ngt år
senare skulle kunna visa att den inte var någon "dagslända" men frågan är om det spelar
ngn roll eller om hunden redan är fullparad då.
Bra att se att hunden håller kvalite över tid
Bra med uppföljning av hundar
Ser att jaktdugligheten håller. Bra hundar hålls aktuella i aveln.
Bra att visa att hunden fungerar i olika åldrar
Ser man att dom gått många jaktprov med kanske bara 1er och olika domare så ser man att
det är en duktig hund,är snitt poängen hög är det ju inte sämre.
Man får en uppdatering av hunden
Hundar som tar höga poäng bör vara lämpliga till aveln.
möjligt att starta hund före utställning före utställning
Ålder på hund om dom blivit jaktchampion första året
En jch är klar å bör lämna plats åt andra hundar
Man får uppdatering på att dom fortfarande jagar på ett bra sätt,det händer att en del hundar
fungerar bra som unghundar men lägger av när dom blir äldre.
En ung jch jagar livet ut
Det kan styrka värdet ytterligare
Skulle vara intressant med utvärdering om det finns något genetisk arv (vissa linjer) med
hundar som jagar bra vid höga åldrar. tex prov vid 9, 10, 11, 12 år och prova dessa årligen
tills de inte funkar längre. Detta kanske t.o.m kan vara viktigare eller lika viktigt som tidig
jakt?
Intressant om man kan följa ett avelsdjur för att se om de utvecklas i sin jakt. Samt att man
måste ju gå jaktprov för att kunna kvala till SM om man har det som ett mål med en bra
hund. Eller som i Finland arrangerar de tävlingar i jaktprovsform, det är mycket roligt och
trevlig stämning på dem. Bara för att en hund blivit en jaktchampion så betyder det inte att
den är färdigutvecklad.
tar plats för hundar som vill gå prov
En bra avelshund kan bli förstörd av jägare därför ovesäntligt hur den jagar efter
Championatet
Jaktlig utveckling
Att visa att det inte bara var " tamälgar " som den prövades på .
Det är väl mest för att visa på en jämnhet hos hunden. Att det inte var "tur"
Flera prov ger ett statistiskt säkrare underlag. Önskar dock mer information om hundens
beteende vid upptag som med dagens pejlsystem kan identifieras och dokumenteras.
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Ta en hund som tagit tre raka ettor före 15 månader första året. Året efter kanske den inte
funkar lika eller alls eller har utvecklat helt andra egenskaper som han ej hade första året.
Kan vara viktiga egenskaper som utvecklats både plus å minus.
Det kan vara bra att jaktlusten och samarbetet finns där.
man kan visa att hunden är duktig varje gång man släpper den
Ju fler prov en hund prövas på dess säkrare statistiskt underlag för dess egna egenskaper
Jaktprov är ju bevis på att individen är en fungerande älghund även när den blivit äldre
Fler starter visar bättre jaktegenskaper
Det vore bra då ser man hur hundarna är som färdiga,och inte bara som unga
Bra att se att hunden presterar år 25 efter den blivit champion
Det är viktigt att se om hunden har gått flera prov än 3 ettor, en hund som har 67 ettor
skulle jag hellre avla på.
Många så kallade jaktchampions är ju kanske inte dom bästa när det kommer till "riktig"
jakt! Då hunden får leta älgarna själv, istället för att ägaren har spårat av hela området före
start!
Det är jaktproven som man fraförallt kan se om hundarna fungerar och inte genom hörsägen.
Tycker det är intressant att se om hunden håller i längden.
för att visa att det ej var tur,skall helst startas så tidigt på säsongen som möjligt
En gång champ alltid champ.
Bra att visa att hunden presterar år efter år
Man kan få en fingervisning om att hunden fortsätter att fungera jaktligt längre upp i åldern,
och att den håller en jämn jaktlig standard.
En hund som är duktig första hösten för att den är försiktig kan bli för het när den mognat
och då är det ingen bra avelshund.
Är den champion så är den ju prövad. Behöver inte prövas mera.
Finns för få som vill gå som domare, för att "säkra" hundar ska nöta på.
Det visar att hunden kan klara fler förstapris än de som behövs till championatet
Har du en tam ko med kalv så kan vilken jämthund som helst bli jaktchampion.
Det visar att det inte var en slump att hunden blev champion
Att det anordnas fler tävlingar som jaktchampions får gå om man ska avla.
Jag tycker att det är viktigt att visa att hundarna håller upp i åldrarna. Skulle gärna se något
mått på hur hundarna håller för en hel jakt dag vid tex 8 års ålder. Egentligen är det viktigare
att en äldre rutinerad hund är jaktbar sent i åldern än att "vränga" i gång en unghund så tidigt
som möjligt. Det finns ju en del linjer där sinnena börjar försvagas rejält vid 68 års ålder,
även en del ledproblem börjar visa sig då.
Avelsvärde=kullvärde före två års ålder. Efter två år skall alla hundar kunna ta pris vilket
innebär att detta har lågt värde.
Så att hunden visar att den duger flera år
Hur bra hunden är som gammal 8år
Tycker inte champion hundar ska uppta domar tider
Desto fler prov desto bättre kvalitetssäkring.
Anser att man ska premiera icke färdiga hundar före klara.
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det kan vara bra att se att hunden jagar bra flera säsonger, speciellt hundar som blivit ch
under en och samma provsäsong.
Fler prov visar verkligen vad hundens starka sidor är.
Bevis att hunden är bra och det inte är tur på proven.
Flere prøver = bedre kvalitet på index i hvert enkelt moment
De har redan visat att de kan jaga, då är det bättre att införa ett prov över flera dagar för att
nå championatet. Är emot att tävla med hund.

Finns det någon optimal arbetsradie ( sök) för en älghund?

23,5%

13,2%

17,5%
33,5%

300 m

3

0.4 %

600 m
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17.5 %

900 m
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33.5 %

1,2 km
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23.5 %
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107

13.2 %

1,8 km
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2,1 km
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Obegränsat
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2.5 %
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0

0%
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6.9 %
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16.4 %
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11.6 %

5 km
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20.4 %

6 km
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6.3 %
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38

4.7 %

8 km

32

4%
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1

0.1 %

10 km
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14.2 %

15 km

22

2.7 %

20 km

17

2.1 %
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4.7 %

Övriga

40

4.9 %

Finns det någon optimal arbetsradie ( förföljande) för en älghund?
14,2%

20,4%
16,4%

Tycker du att en hund skall få starta på jaktprov utan att ha ställts ut på
utställning?

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics

23/81

20170114

Jämthundklubbens / SÄKs RAS enkät 2017  Google Formulär

13,7%
29,4%

Nej
Ja, men max ett prov
15,9%

Ja men max ett prisprov

247

30.5 %

129

15.9 %

30,5%

238

29.4 %

Ja tills den har tagit tre 1:a pris

111

13.7 %

Har ingen uppfattning i frågan

50

6.2 %

Övriga

35

4.3 %

Finns det risk att vi börjar avla på hundar som inte varit på utställning men kanske
gått på jaktprov. (De kan ju ha mentala fel, sakna tänder, ha felaktig storlek etc)
36,1%

54,5%

Ja

441

54.5 %

Nej

292

36.1 %

Har ingen uppfattning i frågan

76

9.4 %

Vid vilken ålder tycker du vi skall tillåta jaktprovsstart ?

16%

50,2%

9 månader

256

31.5 %

12 månader

408

50.2 %

15 månader

130

16 %

Övriga

18

2.2 %

31,5%

Tror du att det skulle vara bra om hundarna startade en gång då de blivit 45 år för
att visa upp hur de jagar då de blivit lite äldre?

18,2%
61,3%
18,7%

Nej

151

18.7 %
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Ja

494

61.3 %

Har ingen åsikt i frågan

147

18.2 %

Övriga

14

1.7 %

Hur stor procent av de hundar som du haft har du meriterat på jaktprov?
0%

163

20.4 %

1%20%
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5.1 %

21%40%
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9.8 %

41%60%
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61%80%

134

16.8 %

81%100%
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33,3%
16,8%

14,6%

20,4%

Hur länge skäller de hundar som du inte startat på jaktprov?
30,8%

8%
22,7%

15%

12,3%

Skäller inte

40

5.2 %

Mindre än 20 minuter

46

6%

20  60 minuter

95

12.3 %

61  120 minuter

116

15 %

5 timmar

175

22.7 %

Har startat alla jämthundar jag ägt

238

30.8 %

Övriga

62

8%

Jaktprov övrigt vilt
Vad anser du om att en Jämthund kan bli jaktchampion enbart på jaktprov på
vildsvin?

28,7%

53,4%

17,9%

Bra

145

17.9 %
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25/81

20170114

Jämthundklubbens / SÄKs RAS enkät 2017  Google Formulär

Inte bra

434

53.4 %

Har ingen uppfattning i frågan.

233

28.7 %

Anser du att vildsvinsprov skall vara meriterande ur avelssynpunkt på Jämthund?

23,6%

54,2%
19,8%

Ja

161

19.8 %

Nej

440

54.2 %

har ingen uppfattning

192

23.6 %

Övriga

19

2.3 %

Skall vi ha separata regler för vildsvin eller samma regler som älg med vissa
modifieringar.
31,6%

33,1%
30,4%

Separat regler för vildsvin, så vi kan avla fram vildsvinsspecialister.

245

30.4
%

Samma regler som på älg så vi behåller de egenskaper som avlats fram under lång tid.

267

33.1
%

Har ingen uppfattning

255

31.6
%

Övriga

40

5%

Anser du att vi skall ha jaktprov på björn för Jämthund
15,7%
20%

64,3%

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Ja

521

64.3 %

Nej

127

15.7 %

Har ingen uppfattning.

162

20 %

Injagning
Hur gammal tycker du att en unghund skall vara innan man släpper på älg?
29,8%
17,1%

13,7%
12,9%

12,7%

5 månader

7

0.9 %

6 månader

36

4.4 %

7 månader

41

5.1 %

8 månader

103

12.7 %

9 månader

104

12.9 %

10 månader

111

13.7 %

11 månader

28

3.5 %

12 månader eller mer

241

29.8 %

Övriga

138

17.1 %

Torrtränar du dina äldre hundar ?
49,7%

45,9%

Nej Aldrig

36

4.4 %

Ja innan jaktsäsong

372

45.9 %

Ja även i säsong.

403

49.7 %

Torrtränar du unghundar innan de är injagade ?

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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50,9%

Nej aldrig.

4543,5%5.5 %

Ja innan jaktsäsong

353

43.5 %

Ja även i säsong.

413

50.9 %

Släpper du din unghund med en äldre hund?

21,2%

77,1%

Nej aldrig

623

77.1 %

Ja om jag har problem med att få igång unghunden.

171

21.2 %

Ja även vid träning.

4

0.5 %

Ja både vid träning och jakt.

10

1.2 %

Hur viktig är unghundens jaktanlag anser du ?
Inte viktigt. Det…
Ganska viktigt…
Mycket viktigt.
Övriga
0

100

200

300

400

500

Inte viktigt. Det är ägaren som gör hunden.

9

1.1 %

Ganska viktigt. Det är en kombination av anlag och träning.

268

33 %

570

70.2 %

4

0.5 %

Mycket viktigt.
Övriga

Hur länge provar du att jaga in hunden om den inte vill skälla ?

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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22%

Så länge den lever.

47,1%

125

15.7 %

Tills den är 2 år

78

9.8 %

Tills den är 3 år

375

47.1 %

Tills den är 4 år

175

22 %

Tills den är 5 år

43

5.4 %

15,7%

Utställningar
Hur viktigt tycker du utställningar är ? ( Inte så viktigt  mycket viktigt)

250
200
150
100
50
0
1

2

3

Inte så viktigt: 1

37

4.6 %

2

64

7.9 %

3

188

23.2 %

4

286

35.3 %

Mycket viktigt: 5

236

29.1 %

4

5

Har du ställt ut hund på utställning?
Ja

769

95.1 %

Nej

40

4.9 %

95,1%

Har du haft jämthund som varit Utställningschampion?

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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13,7%

Nej
76,8%623

76.8 %

Ja en

111

13.7 %

Ja två stycken

41

5.1 %

Ja tre stycken

6

0.7 %

Ja fyra stycken

11

1.4 %

Ja fem stycken

8

1%

Ja mer än fem stycken

11

1.4 %

Har du ägt jämthund som varit äldre än 5 år och inte varit utställd?

Nej
Ja. Jag har i…
Ja hunden v…
Ja hunden h…
Ja hunden h…
Övriga
0

150

300

450

600

Nej

706

87.3 %

Ja. Jag har inte intresse av utställningar

33

4.1 %

Ja hunden var mentalt dålig.

8

1%

Ja hunden hade exteriört fel.

52

6.4 %

Ja hunden hade en sjukdom

16

2%

Övriga

17

2.1 %

Vilket exteriört fel hade hunden?
För liten
Slips
Underbett
Hängande öron
För hög
För stor
Inga
För hög
För liten.
För hög (67 cm)
Slips m.m.
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Kryptochid
Något för liten i höjd och lite kort i nosen
Litet huvud på en hund, fick G
Brett mellan öron, karprygg, fel på svans
Lockig päls, och för liten
Saknar tänder
Kryptorchid
väldigt ljus
Felfärgad
Kraftigt synlig slipps och vek i sättet. Jagar underbart men är inget avelsmaterial pga
psyket.
Hängöron
Min nuvarande som ej är utställd har slips
saknad tand
Något sotig
Inget. Utmärkt typ
underbett
Låg
Liten och mörk m dåliga tecken
Slips,för liten,
Klarade inte mankhöjden
En testikel
Slipps
För hög 63 cm tik
Bittfel
liten
Epilepsi
Bruna skiftningar på bakbenen
Utåtstående tassar bak
för hård ringlad svans
slips
Hängöra
Knappt rastypisk
För stort, slips
Passgångare
Fällöron
underbett
Kryptochid
Saknade tänder
kastrert
kryptokid
Fel på näsa kinder slips.
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Lite för hårt ringlad svans.
Utåtriktade framben !
Dvärgväxt, kryptochid, tandfel
Överbett.
inga
inget
För stor
En för stor och en för otränad
Kroksvans o hdfel.
För hög. Tik 64
För kort svans
Saknar tänder
Ojämn domarbedömning

Vilken sjukdom hade hunden?
Inga
Halsinfektion
Epilepsi
Höftledsfel
Ep
Artros
Ingen
HD
Chöfter och diabetes har vi haft
osteokondros
ktyptochid
HD C
Ingen alls
Patella
c höfter
HD. C
monochid, ep
Prostata, blev aggressiv.
Kryptorchid.
Vegspringer
inga
inget
Hdc
spondylos
Hd C
Hals infektion
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Saknade en kula

Vilken typ av mentalitet hade hunden ?
44%

32%

24%

Hunden var rädd

6

24 %

Hunden var agressiv

8

32 %

Övriga

11

44 %

Vi har haft som mål att 10% av de Jämthundar som föds skall klara Ck på
utställning. Hur stor andel Ck anser du att vi bör sätta upp som mål?
31,9%

46,6%

510%

149

18.9 %

1015%

367

46.6 %

1520%

251

31.9 %

Övriga

21

2.7 %

18,9%

Hur viktiga är hunden rörelser som bedöms under en utställning? ( Inte viktigt 
mycket viktigt)

320
240
160
80
0
1

2

3

Inte viktigt: 1

6

0.7 %

2

23

2.9 %

3

133

16.5 %

4

270

33.5 %

Mycket viktigt: 5

374

46.4 %

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Hur viktigt är bedömningen av hundens tandstatus som bedöms under en
utställning? (Inte viktigt  mycket viktigt)

250
200
150
100
50
0
1

2

3

Inte viktigt: 1

24

3%

2

83

10.3 %

3

233

28.9 %

4

280

34.7 %

Mycket viktigt: 5

186

23.1 %

4

5

Hur viktigt är det att hunden har storlek efter rasstandard som bedöms under en
utställning? ( inte viktigt  mycket viktigt)

300
225
150
75
0
1

2

3

Inte viktigt: 1

9

1.1 %

2

37

4.6 %

3

154

19.1 %

4

297

36.8 %

Mycket viktigt: 5

311

38.5 %

4

5

Hur viktigt är det att hunden har rätt mentalitet som bedöms under utställning? (
Inte viktigt  Mycket viktigt)

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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500
400
300

Inte viktigt: 1
200
100
0

2

0.2 %

2

3

0.4 %

3

32

4%

4
1

Mycket viktigt: 5

173 2 21.5 % 3
596

4

5

73.9 %

Hur viktigt är det att vi bedömer färg och tecken på utställning. ( Inte viktigt 
mycket viktigt)

250
200
150
100
50
0
1

2

3

Inte viktigt: 1

29

3.6 %

2

81

10 %

3

217

26.9 %

4

275

34 %

Mycket viktigt: 5

206

25.5 %

4

5

Är det något i det som man bedömer på utställning som du tycker har försämrats
på jämthund?

https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Temperament.
Rörelser
Färg och te…

Temperament.

124

23.6 %

Storlek
Rörelser

46

8.8 %

Tandstatus
Färg
och tecken

165

31.4 %

Storlek
Typ

208

39.6 %

Tandstatus
Tassar

19

3.6 %

Typ

102

19.4 %

Tassar

44

8.4 %

Rygglinje
Huvud

Rygglinje

25

4.8 %

Ögonfärg
Huvud

58

11 %

Vinklar
Ögonfärg

45

8.6 %

Vinklar
Övriga

74

14.1 %

Övriga

69

0

13.1 %

50

100

150

200

Beskriv om du tycker dig se någon tendens på utveckling på de egenskaper som
bedöms på utställning.
Se ovan
Dåliga tassar
Sotiga hundar. Tunna i kroppen. Dåligt vinklade
Mindre könsprägel på huvud, ljusare ögon och rakare vinklar
Hundarna blir mindre och mindre
Framför allt storlek samt att flera individer är klart rektangulära med ett långt ländparti, kort
bröstkorg och uppdragen buklinje som följd.
Sotighet.
många hundar blir lite "plattfot" (står på hälarna), sett en specifik kul som alla var väldigt
plattfotade
Har blivit för många ljusa och små hundar som får bra betyg på utställning
avsaknad av Könsprägel
Jämthunden tenderer att bli store och I manga fall för tung. Öppna vinklar fram och bak ökar.
Domarna dömer så olika. Rastypen sätts för dagen efter domarens tycke.
Ingen uppfattning än då jag inte ställt ut ännu
Branta kors och rakt bakställ.
små svarta
Mer stimmig hundar. Korta kors och klent vinklad bak samt i viss mån lösa bogar. Mer orena
färger med svaga jämthundstecken i huvudet blir allt vanligare.
Virker som om det blir viktigere og viktigere at man vasker/steller hunden veldig godt. Slik at
den blir blank i pelsen. Og ikke så viktig at den løper bra.
Nej
Stora øron och lysa ögonfärg
Skälliga/hetsiga/olydiga hanar
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Tunna hanar ! Spindelapor utan tydlig könsprägel...
Jag tycker att stora, tunga hundar ofta döms till för bra resultat på utställning.
Tycker Att Jämthunden är för ljus i färgen många gånger!
Överlag större hundar
Mjuka öron
Tycker tikarna blivit större och därför bör rasstandarden för dom justeras uppåt.
Mjukare hundar lite veka i mentaliteten,
Blir fler Jämthundar som ser ut som gråhundar. Speciellt Finska linjer.
Mer aggressiva hanhundar
Storleken är populärt just nu men kanske inte den viktigaste detaljen, fokusera mer på typen
"jämthund" och domarna måste ha tänka att hunden skall hålla i skogen i många år och får
inte vara tung redan som ung!!
Hundarna har blivit lite torrare och snabbare, bättre jaktkroppar. Inte dom här tyngre sega
hanarna som det var förr.
Bättre förberedda och visade hundar ;)
Tycker hundar som är för kort i kroppen ofta bedöms för positivt
Shäferliknande huvud accepteras
Mentaliteten tycker jag blivit sämre på jämthundar över lag, troligtvis pga att det avlas/paras
fel hundar.
Slarvigt mätning
Rakare bakvinklar samt större hundar
Positivt är att samarbete mellan hund och ägare uppmärksammas.
Hanhundar saknar resning. För den skull krävs dock inte att de är höga i mankhöjd. Många
är raka i såväl fram som bakställ och har grunda bröstkorgar.
För tuff i bedömningen. Och okunniga domare.
Mindre haner altså liten
Soligare nos.
Börjar likna hråhundar dvs kvadratiska med knorr pånrumpan
Högre, spensligare, raka vinklar
För stpra och för svsrta
Små hundar premieras, jämthunden ska vara stor och snabb
Är förfärad över ökningen av dåligt eller obefintligt tecknade jämthundarna. Ser att det avlas i
stor grad på dessa sk kolskallar. De har även nått VG på utställning. Skandal!!
De börjar bli gråhundar
Helt klart 2 olika typer av Jämtar torra, höga och nästan kvadratiska, och mot satt sen för
tunga med dålig rygg linje.
Släpper i genom över tecknade hundar för ofta. Det är Jämthundar och skall se ut som det
och inte Laika.
Mer "skvättiga"/ tendenser till tjuvnyp (marginell skillnad jämfört med 90talet men upplever
fler "dåliga" individe. Kan ha å göra med det ökade individ antalet inom rasen)
Allt större avvikelser från idealstorlek kan ge ck, huvud, tecken sämre. Mentaliteten allt
bättre alt att man tränar mer nu så hundarna mår bättre på utställning
Mycket bleka hundar, stora öron
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Mindre kraftiga och tunna torra typer
Tandstatus ska kollas av vetrinär ,, Mätning av höjd är skrämmande dåligt med variation på
34 cm beroende på domare
Större hanar premieras
Könsprägel samt kors och rörelser.( många är underställda)
Domarna slår inte ner på de hundar som saknar de tydliga jämthundsdragen i ansiktet. Utan
låter dessa få bra pris?!?!
Det har blivit fler stressade hundar som uppvisar olika former av stressymptom, t.ex
hanhundsaggression.
korta hundar inga jämthunds huvuden
Blir större
Storleken. Man har, i alla fall tills nu, varit ganska snälla med dom alltför höga hundarna. En
65:a slår i dom flesta fallen ut en hund som har idealhöjden 61 cm.
storleken
Storlek. Tycker att det släpps igenom för stora och ibland för små hundar.
Vet om hundar som saknar jämthundsteckning men ändå får excellens på utställning. Många
jämthundar idag är helt svarta i ansiktet utan teckning.
Storlek / typ verkar variera med olika pris beroende på vilken domare som dömer.
Finnhundarna har gjort att mentaliteten på Jämthund snart är som på en gråhund.Det kvaxas
lika mycket i jämthundsringen snart som hos Laikor och gråhund.
Börjar bli mycke av den mindre typen! En jämte ska va stor (inom gränsen) rejäl, tyck man
se höga "taniga" jämtar nu mera! Storåbrännas King å Nissas emppu e tydliga jämtar! Börjar
oxå bli en hel del gråhunds svansar på jämtarna å!
Mörka hundar tenderar att få sämre resultat, pga dommare tycker personligen om ljusa
hundar
Flata tassar
Tikaktiga klena hundar och väldigt små tikar. Lite väl sluttande kors på många (schäferlikt)
Jämten har blivit alldeles för stor i storlek med dom problem som följer med det. Exempel
AD, magomvridning.
om hundar skyggar och är rädda är domarna många gånger för snäll istället för att bara ge
0an.
Börjar bli mkt små hundar som saknar könsprägel. Sotiga svarta utan jämthundstecken på
huvudet ofta finska linjer
Mindre i storlek
Små svarta nerviga hundar.
Det är mindre hundar, kanske främst hanar. Lättsprungna och långsprungna men inte som en
jämthundshane ska se ut vad gäller brötkorg och längd på rygg
Bakbenen har blivit för raka o ryggarna för korta mentaliteten har blivit åt h.....e, skyller allt
på sist Avel.
Jämthunden har blivit mindre i storlek, temperamentet blivit sämre.
Hundar som vinner är mycket ofta 6465cm trots att ideal är 61cm, tyvärr.
hundarna har blivit sotigare och de har heller inte de grova benen och rejäla tassar en
jämthund ska ha
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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Släpps fram för höga hundar
Det är mer ojämnt typmässigt
Dom stora hundarna premieras, särskilt hanar. Vackrare att se på, mer maskulinitet.
Känns som att rasen blivit lite lägre i mankhöjd, särskilt tydligt bland hanarna. I övrigt tycker
jag det är positivt att man ser så många tikar av utmärkt kvalitét i jaktklasserna numera.
Fler taniga s k "spindelapor" men har eg gått på för få utst för att ha en bra uppf.
Utställningar i Finland: Felaktiga rygglinjer förbättras med frisörprodukter. Mörka jämthundar
är oftast inte önskvärda. Kvadratiska hundar kan få Cert. Hundar med felaktiga bett kan bli
BIR. Kända uppfödares hundar kvalificeras oftare än okända (obs. mina egna hundar HAR
fått Ck och Cert/BIR/BIM)
stora hanar premieras
Känns som att jämten blivit mindre och lättare
Tycker kvalitén blivit jämnare.
Dålig underkäke, kort svans, runda öron
Hundarna börjar att börja bli alldeles för lätta i kroppen ,mera åt laika hållet
Storleken börjar normaliseras till rasstandarden.
Alldeles för många får ck
Klena och otypiska hundar
Hanhundar ser ut som tikar
Tycker stora hundar premieras
Jag upplever att många hundar har svårt att uppföra sig i och utanför utställningsringarna. De
är få domare som uppmärksammar det eller struntar i det och låter de hundar som har svårt
att uppföra sig fortsätta delta under bedömningarna. De hundar som inte kan bete sig ska
ut!!!. Samt att jag har upplevt att många hundägare kan tycka att det är lite coolt att deras
hund kaxar sig mot en andras hundar. Sen dömer domarna ofta fördel till de hundar som är
stora. Ser allt för månka hundar som har ljusa ögon och dåliga svansar som går bra på utst.
Tragiskt!
för stora hundar kan få ck inte bra
Kvadratiska Storleken
Hanar blir större och klumpigare , smäckrare jobbare lättare runt älgarna .
Mindre och tunnare hundar. Skälliga och oroliga
Det bedöms så olika mellan olika domare, även sett bedömning på en hund som fått ck och
bir på utställning och en månad senare få ett tredje pris av samma domare, min tilltro till
dessa utställningar vacklar då det blir så. Domarna dömer även efter eget tycke och ej efter
rasstandard. :(
Mer vanligt med ljusa ögon
Alldeles för ogäm bedömning kan vara så stor skilnad på championhundar att dom nästan
inte ser ut att vara samma ras.
Det blir bara bättre och bättre
Jämtarna har blivit allt för ljusa
Sotiga,Små och dålig könspregel
Mörka hundar går ju bättre.
Finns tendens att de har svårt att slappna av. Samt premiering av större hundar.
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics

39/81

20170114

Jämthundklubbens / SÄKs RAS enkät 2017  Google Formulär

Storleken är framförallt på tiksidan som har en tendens att va för stora.
Svansarna börja bli som gråtussarna
dominanta och aggressiva hundar har ökat helst hanar
Stora tunga hundar. Jättedumt. Lätta och torra ska dom vara.
Skälligare och rastlöshet
Jag tycker att den fina och komplexa jämthunden som fanns lite här och där förr nästan har
försvunnit, bara någon enstaka kvar.
Mörka hundar svart vita är populärt
jämten skall vara ståtlig och inte se ut som gammal ko i rygglinjen
Stor skillnad mellan hur domare vill ha storlek. Vissa vill ha små tikliknande hanar. Andra
stora kraftiga
Fler domare som inte gillar mörka hundar, som ursprungligen dom är!
1
kommit in mycket svarta hundar
Tycker att det skiljer mycket mellan domarna i bedömningarna
För mycket individuella bedömningar,för lite rasstandard. En hund som fått två ck ska inte
på tredje utställningen kunna få verygood och tvärtom.
Till det bättre
Hundar som är för stora/höga premieras.
Svagare psyke
Dommarna dömmer högre pris till kända uppfödare.. Kliar du min rygg så kliar jag din...
dom ljusa hundarna är populära av nån konstig anledning
Tycker det är många hundar som bedöms betydligt bättre än va dom förtjänar, många endast
för dom kommer från stora kennlar och många domare avviker väldigt mycket från
rasstandarden, har man en standard att följa ska den följas
Stor spridning på storleken, verkar som det blivit fler hanar som är 5758cm
Tycker många varit aggresiva
Tanken har slagit mig att jag ofta läser att hundarna har blivit mindre, vi måste hålla koll på
storleken på dom.

Sjukdomar
Vilka sjukdomar har dina jämthundar haft ?
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Har inte haf…
HD Fel
Armbågsdy…
PRA eller a…
Magsäckso…
Diabetes
Epilepsi
Livmoderinf…
Perinalbråck
Har
inte haft någon sjuk Jämthund

318

42.4 %

HD Fel

115

15.3 %

Armbågsdysplasi ED

55

7.3 %

PRA eller annan ögonsjukdom

9

1.2 %

Magsäcksomvridning

73

9.7 %

Diabetes

29

3.9 %

75
Epilepsi

150
63

Livmoderinflammation

93

12.4 %

Perinalbråck

28

3.7 %

Halsjudom

83

11.1 %

Canser

54

7.2 %

Ögonsjukdom

10

1.3 %

Övriga

115

15.3 %

Halsjudom
Canser
Ögonsjukdom
Övriga
0

8.4 %225

300

Har du varit tvingat att ta bort någon hund på grund av sjukdom före den fyllt 10 år
?

66,4%

Ja

269

33.6 %

Nej

531

66.4 %

Ja

591

76.1 %

Nej

186

23.9 %

33,6%

Har avelsorganisationerna tillräcklig fokus på sjukdomar?

23,9%

76,1%
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Ögonlysning  I dag ögonlyser vi hanar som skall ha mer än 5 kullar. Vad tycker du
om det?

38%

20,9%

38,4%

Inte bra. Ögonlysning på Jämthund behövs inte.

22

2.8 %

Bra att ögonlysa elithundar som i dag.

307

38.4 %

Vi borde ögonlysa alla hundar som skall in i avel.

304

38 %

Ingen uppfattning i frågan

167

20.9 %

Möjlighet att utveckla text i ögonlysningsfrågan
Oväsentlig ögonlyst när det inte är 100 % som gör det
Vi får diagnos men avelsråden redogör inte vilka linjer det är frågan om utveckling
samarbetet mellan länderna
Parar man 5 tikar och ögonlyser efteråt och hanen har ögon fel blir de ju fel ändå!
Vi får en fel bild när bara hanar ögonlyses efter 5 kullar.
Kompetensen måste dock öka om CAD som är ärftligt och inte.
Ett väldigt litet problem. Onödigt att lägga stora kostnader på hundägare för något som inte
är ett problem.
Vi får inte glömma möjligheten med blodprov för fastställa pRA
Om man ställer högre krav på hundar som ska gå i avel, så kanske man höjer standarden på
kullarna. På så vis slippa alla kullar med tvivelaktiga föräldrar.
Varför inte ögonlysa alla hanar innan avelsdebut? Ögonlysning borde gälla 1 år.
Ögonsjukdomar är inte ett problem i Jämthundsrasen och att skriva ärftlig katarakt på främre
ysöms katarakt är för mig att inte veta vad det är för ngt, hundar får som människan
försämrad syn med åldern och främre ysöms leder inte till några problem och kan även bero
på yttre skada på ögat(ärrbildning)
Tänker att vissa förändringar är relaterade till åldern.
Vet ej
Kanske även borde finnas ett krav på tikar om man ska ta fler än 2 kullar på dom.
,1,2
Eftersom det är arv bart så skall alla hundar som används i avel ögonlysas
Om man ser ett problem i detta bör det göras !!
Dumt att ögonlysa efter 5:e kullen,då är det för sent.
Avels"organisationerna" har nog hyfsad koll, men väldigt många parningar sker utan att
dessa ens tillfrågas
Dom som lyser våra hundar är överlag inkompetenta, med några få undantag ( Eva Hertil ) o
några få med henne, har råkat ut för 3 st fel lysningar, där just SLU med Hertil i spetsen till
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics

42/81

20170114

Jämthundklubbens / SÄKs RAS enkät 2017  Google Formulär

slut ställt rätt diagnos o friat fel diagnostiserad hundar från min uppfödning.
tycker det är helt sjukt att en hane ska ögonlysas efte 5 kullar medans tiken inte behöver
göra det, det borde vara krav på alla individer att ögonlysas istället
Det är inte de ögonlysta hundarna som är farliga för avel utan de som inte är ögonlysta. Det
är för få som är ögonlysta för att man ska kunna bedöma hur det ligger till med olika ögonfel
i rasen.
Ögonlysning borde vara obligatorisk för alla hundar som får avkomma. En viss gräns för att
få dem registrerade  jfr. tyska principer för fel hos registrerade hundar!
Då vet vi ju hur stort problemet är och hur vi ska hantera det.
Borde ögonlysas före avel, inte först efter 5 kullar.
Behöver forskas mer i frågan, hade kontakt med SLU när våran hane fick pra o dom vill
obducera men får dåligt med hjälp,det tystas ner av många,hundar avlivas vid misstanke
utan obduktioner.
Ögonlysning tik efter 3 kullar
Varför inte ha ögonlysning samt Hd status krav på avel hundar
Det är viktigare med ögonlysning än med hd och ad röntgen. En blind hund jagar inte men
det gör hundar vältränade hundar med ad och hd långt upp i åldern .
Det räcker att ögonlysa efter 5 kullar. Varje år är överdrivet.
Ingen kommentar
Ser att det finns PRA i flera linjer där SKK rekommenderar ingen avel från avkommor men
tittar man i stamtavlorna så avlas det vidare bara det är rätt kennelnamn bakom hunden.
vissa ögonsjuk domar kommer ej fram av ögonlysning
Även tikar tycker jag ska lysas
Mycket viktigt då det för tillfället födda för mycket valpar.
Om det nu är ett sånt stort problem borde även tikarna ögonlysas
Varför ska hundarna inte ögonlysas! Vi had och ad röntagar dem!
Ögonlysning borde ske vid HD röntgen
Tycker det är konstigt att dom inte ögonlyses för varje kull
Det bästa vore om man lyste alla hundar innan parning, men jag antar att det inte är ett stort
problem på jämtarna, men vi bör hålla koll så inte problemen blir större.

Hur frisk anser du att rasen Jämthund är ? ( Mycket sjuk  mycket frisk)

400
300
200
100
0
1

Mycket sjuk: 1

2

5

3

4

5

0.6 %
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2

11

1.4 %

3

149

18.5 %

4

450

55.9 %

Mycket frisk: 5

190

23.6 %

Jaktlig rasstandard
Vad anser du om jaktliga rasstandard som Jämthundklubben antog 2014
Bra
Ok
1025 min är ett litet sök 30  60 min är bättre
det är effektiva ståndhundar och så skall det förbli.
Verkar bra Lydnad och samarbete ska primieras
Bra.
Okej.
BRA !
"Hunden bör söka i den såt som jägaren vill jaga av.", hur ska hunden veta hur stor såt man
jagar? Och en hund ska endast komma om man kallar på den, inte självmant.
Enligt mig finns flera "faktafel" i denna rasstandard, den är inte skriven för att lyckas med
jakt på krävande områden .. då måste hunden vara väldigt aktiv och med skall och fart
tvinga(reta) älgen till att stanna genom att kasta sig in framför den med full skallgivning .. på
tok för många hundar har idag dålig förmåga att finna och nöjer sig med att gå 10m bakom
och skälla.
Det där med förföljande i bukter om viltet är kvar på egna marken tycker jag man kan stryka.
Lydnad tycker jag är mer en rasstandard för hundsägarna.
Bra
En hund som jobbar på det här sättet skjuts det mycket vilt för på ett enkelt och effektivt
sätt. Etiskt och skonsamt för viltet.
I stora drag håller jag med till fullo!
I stort överensstämmer det med min bild av jämthunden.
Hur vet en hund att det går rätt fran eller i en bukt
Vindspårning har varit rastypisk. Inte numera! Hur ska hunn veta att den ska avbryta
förföljandet om älgen springer rakt eller svänger. Nä ta ett maxförföljande på 5 km. Har den
inte stannat till dess stannar den inte utan hunden byter istället till en ny älg som då kanske
står i upptaget på
låter vettigt
Passar på fler raser, därför knappast rasspecifik
Instämmer
En hund kan inte tänka "logiskt" att nu ska jag släppa viltet för att den skenar rakt fram och
inte buktar, så den frasen bör göras om. Dessutom bör man inte sätta gräns på hur länge en
jämthund ska skälla, det finns brister i att vissa hundar inte är ståndfasta.
Den är bra.
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics

44/81

20170114

Jämthundklubbens / SÄKs RAS enkät 2017  Google Formulär

Bra som en jämte ska vara
ser klok ut
Bra, inga invändningar.
Ganska bra,förutom att förfölja i bukter får göras oändligt men inte om älgen sträcker
ut,tycker att så länge hunden har kontakt ska den försöka stoppa älg
Tycker följande citat ska tas bort(se slutet). Jag förstår meningen med det men beteendet
vid förföljandet är viktigare än om det buktar eller ej. Det ska vara drag i förföljandet där
hunden verkligen ger allt som ger nytt fast stånd. Sen är det ömöjligt för en uppfödare eller
ett avelsråd att hitta avelshundar som förföljer i bukter men kommer tillbaka om det sträcker
rakt ut. En standard bör eftersträva att man kan hitta dessa individer för att avla på och just
detta är i det närmaste omöjligt tror jag. "Om förföljandet sker i bukter vilket innebär att viltet
i stort sett är kvar på den egna marken så finns ingen övre gräns för förföljande"
En ståndhund för mig skall skälla från huvudsidan.För mig ett måste för vindupptagare Inga
vallhundar
bra.men jämthundens arv har vi lånat av våra förfäder och dom avlade för att jaga älg.Det
har vi ingen rätt att förändra.
Det är bra att ha denna typ av dokument att luta sig mot. Vår avel måste sträva åt samma
håll. Bra också att det blir tydligt vad en jämthund är ock ska vara till så att inte en oseriös
avel uppkommer.
En hund kan inte avgöra om en ska bukta eller om den går rakt ut ,det är den enskilda älgen
som avgör det . Ej ärftlig.
Alla har vi olika tankar å funderingar om detta ! Samt att det är väldigt olika på viket sätt å
vilka olika marker man har till sitt förfogande. Tycker det i allmänhet ser bra ut, man kan
faktiskt välja lite grann på vilken typ av hund man köper som valp tycker jag, när man väljer
vilken uppfödare å linjer man söker. Men det är ju mina tankar om detta!
Vem orkar läsa igenom detta?
i stort sett bra
Den ser bra ut men det känns inte som att den avspeglar hur aveln är just nu tyvärr.
stånd på upptagsplats samt förmåga att ställa flyende älg borde ha högre koefficient, de
övriga har mindre betydelse. Ståndhundar vi vill ha fram.
Bra! Men ljust skall kan höras längre än ett grovt.
Instämmer
 hinner inte läsa
En bra rasstandard men den ska hållas fram i avelsarbetet och inte bara ligga i bakrunden
Överlag en mkt bra rasstandard men jag tycker att jämthund ska vara en älgspecialist.
Texten "om förföljandet sker i bukter vilket innebär att viltet i huvudsak är kvar på den egna
marken så finns ingen övre gräns för förföljande" är mkt märklig, hur vet hunden var
gränserna finns?

Vad anser Ni om Jaktlig rasstandard för Jämthund ?
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26,1%

Bra.

562

71 %

Bra men kan förbättras på några punkter

207

26.1 %

Inte bra, behövs inte.

11

1.4 %

Övriga

12

1.5 %

71%

Här har ni möjlighet att utveckla era tankar kring "Jaktlig rasstandard för
Jämthund".
se ovan
10 min sök är för lite
Skulle vilja ha tillbaka mer lugn och trygghet på dem.
Mård kan tilläggas. Spårning i lina kan ni ändra, jämthundens natur är att ta i vind.
bedöma återkoppling efter förföljande av vilt
Jag tycker hunden ska ställa älgen inte springa efter hela dagarna och stressa viltet
Jag tycker det är mycket viktigt att vi fortsätter avla på ståndegenskaper och hundar som
inte är jaktidioter. Fortsätter det som det håller på att göra kommer vi förstöra jämthunden.
Hoppas vi får tillbaka den gamla jämthunden som den var! Jag som uppfödare och jämthund
fantast strävar efter detta
Jaga mer på vind och mindre på spår
Det finns flera raser än jämte som skall vara under samma bedömning
Modet att jobba nära älgen på stånd, inom 10m
Mycket bra tycker jag men kanske få uppfödare som hållet med om den standarden då de
flesta i dagens läge vill ha hundar som skäller klockan runt x flera och det är för mig ingen
effektiv jakthund.
Man har länge haft en rasstandrad för utseende. Självklart ska man ha en för jakt på en
jakthundsras.
Enligt mig finns flera "faktafel" i denna rasstandard, den är inte skriven för att lyckas med
jakt på krävande områden .. då måste hunden vara väldigt aktiv och med skall och fart
tvinga(reta) älgen till att stanna genom att kasta sig in framför den med full skallgivning .. på
tok för många hundar har idag dålig förmåga att finna och nöjer sig med att gå 10m bakom
och skälla. Något som kännetecknar hundar utöver det vanliga är just farten/hastigheten i
skogen .. de ska med fördel kunna komma upp i hastigheter mellan 3038km/h älgen känner
att den inte tar dig undan och stannar när det blir tryck på den.
En självklarhet att beskriva jämthundens användningsområdet och hur den bör jaga!
Formåga at hitta tilbake må styrkes, samt kontakt løse veispringere slås ut på jaktprøve, ei
heller skal man kunne hente en hund på gård eller hus etter upptag og fortsette provet.
Anser att andelen spårupptagare ökar och i och med det ett generellt försämrat sökmönster.
Likaså har vi ett ansvar att få en mer "Klok" jämthund som jagar med sin förare. Ser och hör
att de börjar jaga som gråhunden på 80 och 90talet. Envisa och obenägna att jaga med
husse.
Sök i vind ska gå före de som spårar
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Positionen på ståndskallet finns absolut inget som är rätt eller fel. Här anser jag att man
borde undersöka detta mer objektivt. Vet flertal hundar som varken rör sig eller står framför
men är de bästa ståndhundarna inupptaget. Likaså er beskrivning av gångståndet.. Saknar
den viktigaste egenskapen i Er beskrivning  intelligens!! En intelligent hund lär sig att
anpassa sig till situationer, samarbete, orientering, mm. Mät denna egenskap o mkt kommer
gratis sedan. Saknar också mentaliteten då denna är viktig!
Bra
Lydnan då är de ägarns jobb man bedömer. Sök hunden ska söka upp ett vilt även om de är
på fel "såt"
Sverige är ett långt land och jaktförhollanderna skiljer sig markant. Svårt att få en perfekt
hund för alla marker.
Ta bort det dumma förslaget om att hunden skall släppa om det går rakt fram och inte i
bukter, Ingen hund ser skillnaden mellan det.
Legge større vekt på tidlig jakt
För att hålla en ras så enhetlig efter dom normer vi satt för rasen så att inte för stora
variationer uppstår. För stora variationer gör att vi tappar kontrollen hur rasen skall se ut.
Förmågan att ställa flyende vilt är mkt viktigt
Ta bort detta om att älgen buktar. Sätt ett optimalt förföljande på 5 km. Blir så luddigt
annars.
stånd på upptaget mer kontakt ej för långt förföljande
Det måste in mer lydnad på våra hundar, annars är löshundsjakten borta inom 20 år
Bra att sikta på högre % meriterad men då måste det också jobbas för fixas fler domare
som kan dömma.
"Hunden bör söka av den såt jägare vill jaga av" hur ska hunden veta hur stor såten är?
Samt ta bort stycket om förföljandet i bukter.
Mindre fokus på förföljande. Mer fokus på ståndskall.
Hundarn bör även ha ett sökmönster och inte bara springa rakt ut och sedan komma åter,
solfjäderformat är att föredra
Ja, se ovan. Man ska inte tumma på jaktlusten och på ståndegenskaperna.
Skrattretande att hunden ska göra skillnad på en "buktande" älg, respektive en som
"springer rakt fram".
Jag är lite orolig över att jämten blir mer och mer benägen att söka älg i spår än att ta upp i
vind. Som jag upplever det är en hund som söker i vind att föredra då dessa är både
tidseffektivare och lättare att styra vid praktisk jakt.
Detta bör man kunna skriva in i RAS så man inte behöver ha olika dokument.
Gärna mera tätskallig
Förföljande: för många hundar idag har ett för stort förföljande. Kan inte vara OK när folk inte
vill släppa hunden en söndag om man skall jobba på måndag.
Hundar skall inte lämna ståndet före inkallning, är jaktprovs dommare och jagupplever att vi
har alldeles för många jojjo hundar idag.hundar som efter ett tag blir osäkra och söker stöd
hos husse.
Jämthunden är våran nationalras, vi SKALL styra den jaktliga rasstandarden, därmed ha
provregler som framledes håller kvar rasen som praktisk jakthund.
Samarbete
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics

47/81

20170114

Jämthundklubbens / SÄKs RAS enkät 2017  Google Formulär

För långa förföljanden tycker jag det börjar bli .
ett överdrivet långt förföljande är inte önskvärt
Jag tycker att man ska trycka på mer att en jämthund ska se ut mer som ursprungs hunden
.Och det är inte rastypiskt för en jämte att skälla 90100skall/min,där tror jag att vi har svar
på varför en del hundar har problem med halsen.
Förmåga finna älg, detta glöms ofta bort i avelsarbetet. Men är faktiskt den viktigaste
egenskapen hos en jämte.
Bra men jämthunden har avlats väldigt länge för att jaga älg och det har vi inte rätt att
förändra.
Tycker att det skulle infogas en skrivning om orimliga förföljanden.
Jaga som en jämthund, stånd i upptaget, ska man ha milslånga förföljande kan man ha
gråhund
ja
En jakthund med god kontakt som blir med inn om kvelden.
Jag tycker att följsamhet hos hundarna skall bedömas hårdare, en hund som kräver att
hundägaren åker bil för att kunna komma till skott är en dålig hund. Jag tror att man ska vara
försiktigare med att avla på jaktidioter. Däremot tycker jag att lydnads bedömningen på
jaktprov har för hög koficient. Lydnad är en bedömning av ägare inte hund.
Större vikt på lydnad
Jag tycker att rasstandarden skall beskriva hundens önskvärda arbetssätt
Mera fokus skall läggas på psyket samt sjukdomsbilden som ökat dramatiskt
En hund med slips döms bort.. löjligt..
moment stånd på upptagsplattsen sjunker ,vilja att förfölja är snart på max . fortsätter man
på den vägen kan vi snart kalla hundarna ställande stövare .premiera samarbete och stånd i
upptaget för att bibehålla ståndhundar med ett lugnt arbete
Försöka utveckla jämthunden att få den mer följsam med föraren och lydnad istället för jaga
när dom är under 12mån och ska skälla 24 timmar helst.
Förföljande bör begränsas även om det sker på egna marker

Anser Ni att vi skall ha med den jaktliga rasstandarden som ett avelsmål i RAS
dokumentet?

21,5%

75%

Ja

599

75 %

Nej

28

3.5 %

Har ingen uppfattning i frågan

172

21.5 %
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Avel
Elitlista  Vi har ju börjat publicera en elitlista på hanar och tikar som avlar bättre
än rasgenomsnitt. Vad anser ni om dessa listor.
18,9%

66,5%

Inte bra

18

2.2 %

Bra

538

66.5 %

Har inte sett dom.

153

18.9 %

Har ingen åsikt i frågan

68

8.4 %

Övriga

32

4%

Egenskapsindex  Det finns ju i dag egenskapsindex på Hittaälghund där man
jämför hundars avelsresultat och egna jaktprovsresultat med rasgenomsnitt. Vi
använder även dessa index i elitlistorna. Vad anser Ni om dessa jämförelseindex?

75,6%

Bra

603

75.6 %

Inte bra

9

1.1 %

Ointresserad av index.

53

6.6 %

Visste inte att de fanns.

106

13.3 %

Övriga

27

3.4 %

Har ni önskemål om avelslistor ?
Avels listorna skall även innehålla sjukdomstillstånd. Finns ep i linjerna skall det stå. Vi
avlar mycket på finska hundar med mycket sjukdomar. Bör finnas med oavsett var hunden
kommer i från. Man kanske skulle införa tex ett ind hur farligt det är.
Ja
Avelsrådet verkar inte fungera
ja
försök få ut fler unga lovande hanar i avel som kan tänkas lämna bra
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Elitlista tikar.
Elitlistan för hundae är riktigt bra. Sen svårt när det är få avkommor, bra prestationer men
dåligt underlag... Minst 20 avkommor tycker jag.
Komplettera med BLUPindex som visar förväntningari nedärvning
Nej
Ja, var proven är gått. Å vilken årstid den gått prov.
Listor på hundar som tagit pris på jaktprov mer än 1 säsong.
Unghundslistor som är unghundslistor, inte som dagens.
Avelslistor på hundar som jagar (tar pris) i äldre ålder
Behövs inte om hittaälghund utvecklas så man kan göra sökningen direkt där
Sjukdomar skall finnas med
Bra
En mental beskrivning över hunden!
Listor intressant men beroende på vad. Viktigt med listor som bidrar med information till en
bred och jämn avel
Ja att inte ta med hundar som inte har åldern inne för att starta på jaktprov.
Visar tydligt pristagarprocent men visar tyvärr inte hundar med för mycket jakt/påhäng.
Borde finnas varning för hundar med påhäng på tex över 10 km.
Ja att man behåller utvärderingen efter x antal kullar. Och att man följer dom rek.
Jo ta fram listor på hundar som gått till pris på 2 olika säsonger.
Hele Norden må inn.
Nej.
Jag KRÄVER att provdomarna inte ska veta vilken hund de bedömer, alltså samma princip
borde följas som på utställningar!!! Vad är orsaken till att "fältdomarna" och överdomarna vet
hundens kennelnamn, uppfödare och ägare? Jag anser, att bedömningen skulle bli mer
objektiv utan domarnas bakgrundsinfo om hunden. Avelslistorna: Jag önskar att alla de
egenskaper som bedöms under prov ska synas i det slutliga "arbetsprotokollet från
provdagen" dvs. alla moment som har betydelse för provresultatet bör synas separat, trots
att vissa betydelsen hos vissa moment/ egenskaper minskar pga. bristande arbete i andra
moment/ egenskaper. Dessa olika moment bör synas på avelslistorna.
Att komplettera dessa med Blupindex
Skulle vara bra om det fanns färdigt dokument som man kan fylla i som ni sedan sätter ut
på Jämthundsklubben. Det skulle göra det lättare för oss hundägare att göra reklam för våra
ev. lämpliga avelsdjur.
Jag tycker man ska ta bort nollproven från indexberäkningarna. Då väldigt många nollprov
skrivs fel. Hunden får noll poäng i ett moment istället för k. Då blir index helt missvisande.
Utvekla BLUP indeks som verktyg.
Det vore om man kunde skapa en lista med index på både jakliga moment och
utställningarna på avkommorna på tex en täckhund.Då kan man se om tex den täckhunden
lämnar bra enligt rasstandard på utställnig som tex tydlig könsprägel och jaktliga fördigheter i
index då så klart i samma lista.
nej
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Kanske kunna urskilja hundar som skäller älg bra genom hela säsongen och inte bara i
slutet av jakten
Vi skall börja mental testa jämthunden
Att man kan söka på ägare och se vilka hundar dom äger och ägt.

Hur använder ni databasen Hittaälghund?

Använder int…
Kollar stamt…
Kollar prista…
Kör "Önskev…
Kollar egens…
Läser provb…
Övriga
0

150

300

450

Använder inte Hittaälghund

48

6%

Kollar stamtavlor

692

85.9 %

Kollar pristagarprocent

272

33.7 %

Kör "Önskevalpen" inför parningar

403

50 %

Kollar egenskapsindex

375

46.5 %

Läser provberättelser

630

78.2 %

Övriga

258

32 %

600

Hur skall vi få in information om de hundar som inte kommer på jaktprov? Det är
ju ca 70% av de Jämthundar som föds. Vi har ju haft en idé om att man via
Hittaälghund kunna skicka ut ett frågeformulär där ägaren får fylla i uppgifter om
hur hunden jagar, eventuella sjukdomar, mentalitet, problem, hur mycket hunden
får jaga etc. Vad tycker ni om detta ?
14,6%
15,2%

70,1%

Bra

561

70.1 %

Inte bra

117

14.6 %

Har ingen åsikt

122

15.3 %

Här kan ni utveckla era tankar kring ovanstående fråga.
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Arbeta aktivt och kontinuerligt med att upplysa hundägare hur viktigt det är för aveln att
hunden ställs ut och provas. Tona ner tävlingsmomentet  det har gått alldeles för mycket
prestige i det!
Mycket bra idé. Finns uppfödare som vill mörka sjukdomar
Risken finns att folk ljuger att hundarna fungerar bra fast dom inte fungerar alls.
Alla jakt hundar bör startas på prov och ställas ut minst en gång!
det är bara jaktprov som kan berätta ärligt om hundens jaktliga egenskaper
Mycket bra om man skulle fråga hundägarna och förhoppningsvis få in mer information om
hundarna.
Risk att man ljuger om hur hunden jagar
De skulle ju va bra men dock så kommer det ändå inte att stämma. Då de ä de som är
"stor" även om de inte går prov.
Egentligen bra, men det blir mycket lögn och godtyckligt.
sätta lite högre krav från avlarna att hundarna som säljs ska starta på prov, så kan man ev
kompencera köparen tex
Unghunds granskning som finnstövare klubben
De kommer aldrig att bli ärliga svar på ett sånt formulär. Speciellt hur hunden funkar i de
jaktliga. Dom flästa skulle skriva att hunden funkar bättre än va den gör i verkligheten.
Svårt att få ett "ärligt svar" speciellt avseende jakt. Det jag tycker är dåligt kan vara super
för en annan.
Arbeta motiverande med uppfödarn att de skall bli böttre på att stötta köpare i att meritera
Kan ge värdefull information. Nu är det möjligt att starta en hund vid 12 månader Den som
inte fore 3 års ålder startat på prov kanske inte bedöms klara ett pris. Vad skall vi då göra
med kunskapen att hunden jagar men inte så att det räcker för pris?
Både bra och dåligt. Bäst om hunden bedöms opartiskt
Viktigt att formulären fylls i.
Opartisk är viktigt. Kan man inte hålla på det så är det kört. Vill man sen som uppfödare ta
reda på mer om en kull t.ex. så får man ringa den uppfödaren eller hundägare till de i kullen.
Men det ska alltid tas med en nypa salt... Viktigt med opartisk och likformigt dömande i
landet också!!! (Som nybliven domare märker man att det döms olika på ganska många
moment inom en klubb, hur ser det då ut mellan klubbar?!)
Klart de är bra att få veta hur hundarna i kullen jagar, men frågan är ju hur trovärdigt det blir!
Alla tycker ju sin egen hund är bra även om den inte har startats!
Så länge man använder resultatet på rätt sätt och inte lägger in det i statistiken utan bara
get en vink om hur kullen jagar, definitionen på hur hunden jagar varierar och det enda man
kan lita någotsånär på är när en domare bedömt hundens jaktförmåga.
En del har bra jakthundar men är totalt ointresserad av utställningar och jaktprov. Jag har nu
en hund som är 10 år och har ett bra sök och har väldigt lätt att få älgen att stå.
Det blir inget att lita på.
Bra idé men då gäller de att folk är ärliga o säger som de är. Tyvärr är de inte många som
kan säga att min hund är kanske inte så bra.
Unghundsgranskning, typ som man gjort på stövare under lång tid.
Är nog bra om någonting från dom som äger kullsyskon kommer in. Särskilt om man äher en
hund i den kullen som går rintigt bra sen får han dåligt kullvärde pga att dom andra inte vill
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics
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gå prov
Lite tveksam att man får helt ärliga svar
Hur ska man kunna lita på dessa svar?
Finnstövare föreningen körde med en unghundgranskning. Tror på nåt sånt
Första jaktprovet bör vara gratis. Finansierat av jämthundsklubben.
Men risken är stor att inte alla talar sanning !
Jobba istället med att få hundarna på jaktprov
Problemet för mig som uppfödare har varit att få valpköpare att gå prov, dom lovar mycket
när dom hämtar och när dom skjutit några älgar och man önskar att dom skall starta så får
man ett nej
Motivera folk att starta på jaktprov, inte få dom att kommentera själv hur hunden jagar. Dom
flesta har ju världens bästa hund i sin egen hage konstigt nog.
Det är väl bra för en del och dåligt för vissa. Man får nog ta det jaktliga med en nypa salt.
Problematiskt hur man ska använda svaren ...
Jättebra idé, man får då information om varför hunden ej är startad på prov!
Fokusera att få dem att gå jaktprov istället. Utveckla jaktprovsverksamheten
Skall nog bedömas opartiskt
Då kan man ju utan att ha underlag höja upp sin egen hund. Svårt att tro att folk kan ge en
ärlig beskrivning av sin hund. Men skulle kunna va värt ett försök
Där kan avelsråden ta kontakt med ägarna istället för en blankett. Namn och adress ska
automatiskt registreras i hittaälg hund via uppfödaren.
Min jämthund har aldrig startat på jaktprov för han duger inte till det, han hänvänds som
spårhund/stötande hund.
Det blir ju mest bara svammel och hur ska man kunna lita på det
Tror att man förskönar det man har själv
Finns många ägare som skryter upp värdelösa hundar.
Svaren blir väldigt subjektiva och kan då vara vilseledande. O andra sidan bättre än ingen
information alls.
Gjerne en dødsattest leve alder er arvelig og dekker mange felt eks sjukdom, dårlig mental,
vanligste årsaken til tidlig død hos meg er dårlig jaktlyst.
Tittar man för mycket på statestik tex kullvärde så är det risk att man missa många fina
hundar för avel.
Jag tror det är svårt att värdera sådana enkäter som gäller egen hund. Har man dessutom
aldrig startat på jaktprov eller vet vad det innebär kan man nog räkna med svar som inte går
att mäta med ett jaktprov. Sedan undrar man ju hur många som kommer att svara. Jag tror
det är uppfödare måste uppmuntra eller ställa krav på valpköpare att gå prov så man får en
bedömning som är lika för alla. Jag ger tillbaka en tusenlapp om valpen är höftröntgad och
jaktprovsmeriterad innan tre års ålder tex
Svårt få ärliga svar
Finns många fullt fungerande icke meriterade hundar. Även fullmeriterade som av ngn
anledning aldrig kommer i avel. Tycker en del borde få 23 testkullar åtminstone och där har
avelsråden ett stort ansvar
Frågan är om folk är ärliga men en bra tanke
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Jaktprov är enda rätta vägen att gå.
Att skicka ut frågor där hundägaren helt subjektivt kan svara anser inte jag tillför något värde
för aveln.
Viktigt att man kontinuerligt jobbar med info, uppföljning. Varje år , varje valpköpare. Hitta
bra motiv till varför dör ökad förståelse
Resultatet får nog dock tas med en nypa salt då olika hundägare har väldigt olika
uppfattningar om vad som är en bra hund.
Kan man få koll på kullsyskonen även om dom inte fått prov
Hur stor sanninge skulle de va i de
Men hur når man ut med informationen till dessa hundägarne? De går nog knappast in på
hittaälghund spontant. Möjligen info via SÄK.
Likt våra hundar bör också köparna rigidteras vilka som går prov och inte. Hur många hundar
har de misslyckas med eller lyckats med mm.
det ska vara fakta bevisat att dom jagar
Ta bort utställningkravet så kommer fler hundar att startas
Det är bra om det är ovilja hos ägaren eller om hunden saknar någon av de egenskaper som
vi kräver. Det är viktigt om vi skall kunna avelsutvärdera jämthunden som jakthund.
Funkar bra inom stövarklubben.
I kombination med att förenkla för förare att gå utställning och jaktprov. Finns risk att förare
överskattar hundens förmåga att jaga så bra frågor behövs.
Tror många tycker dekänns bökigt att starta på prov då de är svårt att hitta reglerna för
proven.
Bra om lokalklubbar jobbar på att suga upp fler hundar. Alla klubbarna har gott om pengar i
onödan, använd dom😊
Många bra hundar som inte kommer till start pga ägarnas ointresse !
Man kan ge positiva omdömen i ett frågeformulär som i verkligheten kan vara en helt annan
bara för att kunna avla och det gynnar inte jämthundskollegiet när dom ska få fram en sån
bra och stabil jämthund utan fel på avelsgenerna.
De hundar som inte kommer på prov JAGAR INTE nog bra ......
Risk att ägaren förskönar sin hunds egenskaper.
Blir nog svårt att få svar, men kan vara ett bra iniativ att prova, svarar några så är det bättre
än ingen.
Kör samma upplägg som finnstövarna.Skicka ut ett formulär som hundägarna får fylla i,det
har fungerat ypperligt hos dom.
Bättre att ge bred information vid tex valpförsäljning om vikten av utställning och jaktprov.
Infobroshyr och utblidningar av älghundsklubbarna i länet
Borde iaf gälla vid tilltänkt avel
Bra att göra något iaf. Men ännu bättre att jobba för att fler går prov
Blir bara ljug och hörsägen helt oviktigt.
Hur tänker man sig kunna värdera svaren? Vikta mot vad?
Troligtvis blir det ytterst tveksam relevans på svaren då det knappast lär finnas någon hobby
med så mycket mytomaner som älghunderiet...
Då kan man lätt höja sin hund till skyarna. Ingen kvalitetskontroll finns.
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Om det inte förskönar egna hunden
ingen ide att hundägaren skryter om egen hund,
Kan komma in "saltade" svar som inte stämmer med verkligheten.
Bättre sjukdomsbild. Direkt dokumenteras av veterinär in till skk. Tex Diabetes och andra
eventuella ärftliga sjukdomar.
Man måste på något sätt få dessa hundägare på prov. Men hur?
Desto mer hundar som kommer på jaktprov ju lättare är det att se vilka som är bra avelsdjur,
kan det locka någon mer på prov är det bra.
Som uppfödare har jag märkt att folk har väldigt olik bild av hur en älghund ska jaga så
resultatet från en sådan enkät kan bli väldigt missvisande.
Risk att hunden förskönas
All information som man kan samla in är ju bra. Dock är det en subjektiv uppfattning av
hunden  jaktprov är mer objektiv bedömning. Utbilda fler domare, gör jaktprov mer
tillgängliga för alla  bra bemötande under proven viktigt.
Tanken är god men jag är tveksam till att älghundsägarna klarar av att ge en sanningsenlig
bild av sin hund. Risken finns också att relationen mellan uppfödare och valpköpare
påverkas. Tycker att det är viktigare att vi fortsätter jobba för att så många som möjligt
kommer ut på prov för att få en objektiv bedömning.
Det vore ju önskvärt att få veta varför man inte startar sin hund.
Fundera kring incitament (ekonomiska!?) för att få fler hundar till prov.
Ägarna till alla registrerade hundar över 5 år borde svara på en enkät, som sänds direkt till
ägaren. Bifogat frankerat svarskuvert!
Om man ska ha det så gäller det ju att ägaren kan svara ärligt! Annars kanske att en
jaktledare eller någon annan i jaktlaget kan intyga att hunden jagar osv.....
om det inte är en oberoende person som skriver om just den hunden kan det fela mycket
Kan bli ensidig bedömning av hunden men iden är god
Tror inte att folk är ärliga när de berömmer sin egen hund
Jag tycker att man skulle få ut frågeformulär i jaktpressen och där involvera andra raser för
att se vad folk tycker om den provverksamheten vi har idag,när man gör undersökningar i
rasklubbarna så är risken att man får lite felaktiga svar,man kanske kan öka intresset för
jaktprov om man kan få fler delaktiga i undersökningar?
En del ägare skryter upp hunden och vill inte erkänna fel och brister
Med alla medel öka intresset för jaktprov.Uppfödarna ökar kraven på jpr.start.
Om man är ärlig i sina svar kan det vara bra men det är ju svårt att veta. Jaktprov är det
enda sätt vi har att utvärdera våra älghundar med.
Ovidkommande information då ägaren gör en egen bedömning, jaktprov ger en rättvis och
objektiv bedömning
ingen säkerhet
Alla har olika åsikter om hur hunden ska jaga.vissa tycker kanske en timmas ståndskall
räcker o är jättenöjda o alla skulle nog inte vara helt ärliga.
Registrerins förbud på valpar efter omeriterade föräldrar. Likställ dom som blandras.då ökar
man pressen på folk.kan vara en metod.
Anser att samtliga uppfödare skall vara hårdare och mer selektiva vid valpförsäljning och
påtala att jaktprov är en förutsättning för ens vara aktuell som köpare.
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Alla hundägare tycker sin hund är bra, vad bra är relativt
Sätta press på valpköparna ,ett sätt kan vara att stoppa registrerig av valpar efter
omeriterade föräldrar.
Blir ingen rättvis bedömning av hunden
Bra men det får inte väga för tungt pga av partiskhet och olika bedömning
De är bra då får man bättre överblick i rasen
Man får kanske vara lite kritisk när man läser det då det ej är opartisk som bedömer
Det är för mycket omeriterade parningar. pengarna styr
Det är bra om man fick tag på de hundar som de inte kommer in info om. Men jag tror att det
är svårt att få de som inte är engagerade i prov, sjukdomar, avel etc att bli engagerade. Kan
man inte ha något samarbete med veterinärer och få in data från dem?
Men risken är att det blir många konstiga svar från jägare med dålig koll på hur en hund ska
jaga
Uppfödare kan få en roll att avrapportera svar på frågor enl ovan
Det är sannolik få med en duglig hund, köpt av en seriös uppfödare som upprätta avtal med
villkor, som inte startar på prov.
Tror en del hundägare tycker det är jobbigt att gå prov för att dom inte tror dom kan! Så man
skulle ju kunna förmå dom att låta någon annan gå med hunden tipsa om att det går att
starta omen dom inte går själva. ev någon jaktkompis eller liknande kan gå ett prov iaf.
Ägarens egna uppfattning är subjektiv och risk finns för överskryt av egen hund. Samtidigt
blir det läsbart för flera och svårt att ljuga upp nivån på egen hund. Jag tror det skulle tillföra
ytterligare underlag för framtida avel. Bra ide !
Tror att om vi skulle låta hundägarna starta till ett prisprov före att den ställs ut så tror jag
det blir fler starter och får man då ett pris så ser vi ju det i hitta älghund och kan ta
momenten med. Är ju ändå det jaktliga som vi vill utvärdera i första hand.
det skulle bli många oärliga svar
Man måste arbeta för att öka intresset för att meritera hundar,fler enkät undersökningar
gärna i tex jakt journalen då jag tror att många av ovanstående 70% inte går in på säk:s eller
jämhundklubbenshemsida.
Säkert svårt att få helt sanningsenliga svar.
Kan bli svårt
Gjør det myche enklare å komma på prov!
De svarar nog inte på enkäten heller, om de inte orkar starta på prov
Sällan man hör någon som tycker att hunden inte är bra.
Min önskan är att det skulle finnas en öppen sjukjournal på varje jämthund som all veterinär
aktivitet skulle skrivas in, då skulle vi fort kunna se hur mycket cancer, tarmvridning,
diabetes mm,mm, vi har i rasen. Nu kan vi bara se EP, AD och HD fel och det tycker jag är
för litet.
Dom bästa Jämtarna finns nog bland dom som inte startat!
Risk att det blir ett felaktigt intryck av en hun om den inte startat på jaktprov men ägaren
säger att den jagar bra, finns inget att mäta.
Ägaren skall inte fylla i hur "BRA" dennes hund är då verkligheten kanske är en annan.
Frågeformulär tenderar att bli subjektivt ifyllda
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De lär nog ljugas en hel del
Finns det ej prov eller utställning finns det ej resultat. Ägaren kan hitta på vad som helst vid
sådana frågor. Ska vara lika för alla. Ut på prov och utställning med hunden.
Det är bra, många tycker nog att det är "kostsamt" o kanske deras hundar inte är bra för
jaktprov. Får de en blankett o får en "status" för deras hund, kanske de vågar att göra
jaktprov. Fast är hunden bra så vill amn ju visa det.
Föds uppenbarligen för mycket valpar.
Gratis första start /hund
Kan ju vara bra och se hur hundarna funkar som inte visas upp på jaktprov !
Det fakta som finns ska vara objektiva, inte egna åsikter
Kan nog lätt bli en massa fabler om hur hunden jagar!
Svårt att få en likvärdig bedömning av olika hundägare.
De hundar som är med där ska vara dokumenterad av opartiska domare för att kunna vid
behålla en bra kvalité.
Fördelen med jaktprov är den objektiva bedömning/prövning som görs. Om ägarna själva
ges tillfälle att bedöma hundens förmågor finns en uppenbar risk för varierande svar
beroende på ägarens egna preferenser. Enligt min mening fyller en sådan bedömning inte
någon funktion.
Många har ju ingen självinsikt och får dom då själv säga så är det ju världens bästa hund
dom äger.
Ägare kan ha en väldigt felaktig syn på hur hundarbete å lydnad bör vara
Anser att jakthundar bör bedömas av domare. Egna ord leder lätt till att alla av dessa hundar
som inte testas anses som duktiga älghundar
Om man får in ärliga svar från ägarna och inte överskattar sin hund
Kolla lite på Finnstövarföreningen och gör något liknande deras unghundsgranskning.
Hundeeiere som er uinteressert i jaktprøver har neppe interesse for å følge opp
avlsstatistikker på andre måter heller
Om ni frågar ägarna till dom 70 % så jagar säkert hundarna bra. Tyvärr är folk inte tillräckligt
kritisk till sitt eget material. Finns bara ett sätt att bedöma en jakthund,det är på prov av
opartisk domare.
Blir inte trovärdigt. Är oftast hundar som aldrig startats som ägaren sejer är bäst. En del
anser ju att en hund som driver /förföljer kort osv är optimal för den skjuts det mycket älg i
pass för. Nej prov skall det vara.
Spelar ingen roll det enda utvärdering vi har är jaktprov.
Har ört om många hundar som varit kungar i skogen då ägarna beskriver dem och när man
jagat med dem har det inte varit något att ha. Tror ej att det ger något för aveln
Blir ju väldigt partiska svar då
Det är bra information men skall inte redovisas på Hitta älghund. Detta är ju ingen fakta som
man kan bygga avelsarbete på utan ger mer en känsla av hur rasen utvecklas i mörkertalet.
Det bästa vore om alla uppfödare engagerade sig bättre för att få ut valpköparna på prov.
Dessa folk är ofta ointresseraden i jaktprov eller dåliga hundförare.
Tycker inte att enbart ägarens omdöme blir trovärdigt
lite tveksam då många har en tendens att inte se dåliga sidor hos sina hundar
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Tyvärr finns många älghundsägare som inte vet hur en bra hund ska arbeta och många
hundar hamnar hos jägare som inte har tid eller intresse att jaga så mkt som krävs. Jag tror
att en enkätundersökning skulle ge för "positiva" svar då hundägare i gemen har svårt att se
sin hunds brister. Den opartiska bedömningen hunden får vid prov och utställning är enda
som kan tas för en rimlig sanning. Risken är också att ägare med svalt intresse för jaktprov
ser enkäten som en lösning för att inte behöva starta. Jag tycker att SÄK och rasklubbarna
ska propagera/informera ännu mera för att få ut hundar på prov, utställningar, mentaltester
mm. Utställningar och prov är ju också en viktig motor i klubbarnas verksamhet som vi inte
vill vara utan.
Måste finnas någon form av kvalitetssäkring
Denna info blir helt betydelselös/ "min hunn jager så in i h...."
både bra och dålig men många kan ju överdriva hur bra hunden egentligen är
har ingen kvaliteteskontroll

Hur viktigt är det att valpen placeras hos rätt ägare för att den skall bli en
pristagare på jaktprov? ( inte viktigt  mycket viktigt)
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Om man kunde placera alla Jämthundsvalpar hos framgångsrika hundförare som
jagar 100 dagar om året och har obegränsade möjligheter att jaga in hunden och
dessutom är mycket jaktprovsintresserade. Hur stor pristagarprocent skulle vi då
nå tror du?
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Hur kan vi utveckla Jämthunden jaktligt och exteriört?
Utbilda egna exteriör domare. Så skulle det minska lotto effekten. Ställa högre krav på % på
föräldrar. För mer än 3 parningar. 35% upp till 5 parningen 40. Över 10 parningar minst 45%
Mer träning
Höja kraven på mom5. Krav på att ett prov har minst 6 p för att bli jch
Jaktligt, att dämpa det överdrivna förföljande som jämtarna har fått!
mer tävlingar och mer utställningar
Fokus på kötthundar. Överdrivet förföljande och noll kontakt och återgång bör straffa sig i
jaktprov. Nedslag på sotighet.
Bättre sök och lydnad!
Bli hårdare med vilka individer som de paras på. Finns många idag som parar för pengarnas
skull. Dom skiter i hur hunden jagar och ser ut så länge dom får in pengar. Tex en tik som
gått mer än 6 prov för å bli färdig champion skall det inte paras på. Men de finns dom som
tar 34 kullar på en sånn hund. Å de är bara för pengarnas skull. Och inte för rasens skull.
Förbättra sökets tempo och förlänga förföljandet
Fantastiska hundar. Tyvärr för populära så dåliga hundköpare inte kommer till start.
Man kan ju söka på en ägare nu för att se vilka hundar den ägt! Mkt bra för uppfödare så de
kan se om de har startat på prov.
Tycker mig stöta på fler och fler jämthundar med ett underligt beteende mentalt, har en själv
som hetsar väldigt mot andra hundar och är inte att lita på, har inte den erfarenheten av
jämthundar drt verkar vara generellt i kullen, och vad jag förtått kommer det från faderns håll
som tillåtits fortsätta i avel.
Avla på de hundar med de bästa antagen för just de ändamål vi är ute efter
Av alla mina jämtar jag haft sedan valp har samtliga blivit bra jakthundar, så det finns inte så
mycket mer att utveckla.
Bättre tempo i söket över lag
avla på de egenskaper så som de beskrivs i den jaktliga standarden. Tuffare bedömning på
orena färger, dåliga vinklar och individer med svag typ. Se till att budskapet om att VG är
mycket bra. Alla hundar ska inte har Ex bara för att ägaren ska bli glad.
Få alle ut på prøve
Avla på jaktprovsmeriterade hundar
Hög kullvarde och kombinasjoner med hög egenskapsindex
ALLA Jämthundar ska ägas av jägare som jagar med sina hundar.
Inte avla på jaktidioter som aldrig ger sig utan håller i tills de stupar av utmattning. Sedan att
parningar som sker på hundar som ej har very good eller bättre ej bör ske.
Genom att inte försöka att överdriva rasen och hela tiden avla på dom hundarna som är
överdriven i det jaktliga, aveln är inte så enkel och enformig att man skall stirra sig blind på
de värsta hundarna alltid utan man måste se till viktiga egenskaper hos individerna för att nå
framgång i aveln och få tillbaka hundar med normala sök och kontaktsökande hundar
Högre krav på jaktprovsregler där man i första han bedömer hundens förmåga att arbeta med
älg. Lydnad som är väldigt miljöbetingat i andra hand.
Fokusera på klokt jagande hundar inte bara tidigt jagande. Bedöma lynnet på hundar hårdare
på utställningar.
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Mera lugna hundar, som har lätt för att ställa i upptaget. Och söker kontakt med föraren.
Som det görs idag.
Få fler att starta sina hundar på prov samt utställning
Jakt och Jakt och Jakt/Hälsa/Exteriör i den ordningen.
Mentaltester av avelsdjur
Fokusera mycket mindre på exteriör. Jaktligt bör man poängsätta färre egenskaper när man
bedömmer hundarna.
Jämthunden är idag för populär varför det paras på dåliga hundar. Det gäller att öka
kunskapen om avel och att sätta tydliga krav/mål på vad som bör vara uppfyllt hos en hund
innan parningen görs.
Avel på friska linjer, vad gäller nyare sjukdomar och mentalitet
Flera avelsråd på varje ort som kan hjälpas åt. Mycket flera träffar per år. Som det nu är är
det jävligt långt mellan gångerna. Större krav på uppfödarna innan man kan börja avla,
Uppfödar utb(skk). En egen utbildning (jämthund) hur man läser listor ,index,sjukdomar,mm.
En certifiering av kenneln. Höj kraven på hundar som används i aveln och som ska
annonseras på jämthundklubben. Uppfödarträffar på olika orter i Sverige varje år gärna med
inslag av tex utställningsdommare . Avelsråden kan gärna åka ut och träffa enskilda
uppfödare .
Fokusera på att endast använda meriterade hundar i avel.
Japp. Mindre och mer samarbetsvillig
Minska användningen av jaktklena tikar i aveln.
Bättre tempo i sök
Bremse forfølgelse og premier hunder som kommer til bake for å fortsette å jage med
føreren.
Minska förföljandet för att få effektivare jakthundar. Idag förföljer för många jämthundar
skenälg på tok för långt.
Få fler gå prov och utställningar
I största möjliga mån avla på jaktstarka individer samt minst VG på utställning
Konsekvent avla på hundar med lugn mentalitet med rejäla sök och snabba upptag samt
grovt bra skall. De skall även vara samarbetsvillig. Exteriört: Vara rädda om och bevara
Jömthundens genuina kännetecken. Vältecknad med klara färger, grov benstomme och
utmärkta rörelser.
Se till historien
Mer focus på lydnad,återgång och samarbete
Inför ett mentaltest istället för älgspårprovet
Få hund ägarna att förstå varför man ställer ut och går jaktprov. Att allt har ett syfte,
utseende och funktion .
Avla med större fokus på kvalité, ståndegenskaper etc.
Lätta smidiga hundar.
Utvecklingen ligger nog i att kunna utveckla, hantera och tillvarata de underlag som finns i
databaserna. Utveckla kunskaperna om arvbarhet och genetik. Sträva efter att hålla en jämn
och bred avel. Noterar att många hundägare med med en jaktmeriterad tik sätter stort fokus
på att hitta den rätte hanhunden till tiken. Men vad är det som säger att det är tiken är
ämnad för den utvalda hanen? Om avkommorna inte blir som förväntat är det oftast
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hanhunden som döms som den skyldige. Vi måste vara vaksamma på både tikarna och
hanarna när vi bedömer och mäter aveln.
Ställa högre krav på tikarna i aveln bör gå igenom en utvärdering likt hanarna innan kull 45
tas på dom.
BLUP, flere hannhunder i avl, større variasjon og færre matdorer
jaktlig rasstandard är bra
Genom att inte driva det jaktliga framåt mot jaktidioter och att se till att utställningarna
premierar rätt hundar
Den har blivit mindre samt alldeles för ljus grå. En Jämthund ska vara mörk med vita tecken
Jaktligt: Mot att få hundar som inte bara är pristagare utan också fungera bra praktiskt.
Lägg vikt vid hur arvbart egenskaperna är med hjälp av forskning/genetiker. Tycker att det är
olyckligt med nya provregler där det blir lättare att bli JCH, gynnar inte aveln. För att reglerna
ska kunna vara jämförbara mellan länderna ska de vara standardiserade, det räcker inte med
att ha samma poängsystem. Tror att många jakthundsägare inte förstår vikten av utställning,
att hunden har en exteriör som håller i 10 år.
Att man tar hänsyn hur hunden arbetar med älgen. Om man nu tittar på alla hund kamera
filmer så är jag rädd för att vi håller på att få älgfösare, då hundarna går bakom älgen och
skäller. För rasens utveckling är det inte bra.
Mindre fokus på tidig jakt och rovviltskärpa, mer fokus på mentala egenskaper (lugn, trygg)
Få fler valpköpare intresserade av jaktprov och utställningar. Endast använda de bästa
individerna i avel.
Inte avla på allt. Upplever att det avlas på för mycket oseriösa hundar och det finns för
många lycksökare och det blir bara pengar med.
Genom noga utvald parning.
Fortsätta på samma väg trägen vinner
Sluta att tro att frälsningen kommer Öster ifrån.Lita till det svenska tänket,vi har fött upp
ståndhundar i många år.Finnarna har inte rätt etik och jaktkultur för att förvalta Jämthunden.
förbjuda exteriördomare att ha för mycket egna åsikter, man ska följa rasstandarden till 90%.
Idag åker hundägare runt och letar domare som de vet dömer till fördel för just deras hund.
Det måste bli mer lika bedömning, Det kan inte skilja från excellent ned till good på 2
utställningar med bara några veckor emellan. Där anser jag att det största felet ligger.
Ni sköter d bra!
Går för mkt mot gråhund just nu. Jämtar som håller i friska skenälgar miltals
Avla på friska individer med bra jaktlust/exteriör =kroppen bör hålla för påfrestningar i
skogen.
ex lägst 1a jp för att regga valpkull.
Sluta avla på jaktsvaga tikar
Avla mer på hundar som är bra på att ställa i upptaget mer hanhundsprägel på hanhundar
samt sluta använda idiotförföljare i aveln
Mät hunden EN gång och då riktigt. Nu är höjdmätningen en parodi. Kan diffa flera cm
mellan olika utställningar med 3v mellan. Godkänn veterinärintyg för höjden. Var hårdare mot
hundar med sotiga färger, usla svansar och magert och skrangligt utseende. Jämthundar
ska se ut som Hotags King. Inte som nån bastard mellan vinthund och gråhund.
mycket bra
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Starta på jaktprov outställning
Öka aveln på utställnings och jaktchampions
Hårdare krav för att bli jaktchampion. Hårdare krav på att avla på friska hundar som inte har
klippkort hos veterinären.
SLUTA AVLA PÅ FINN HUNDAR.
Avla på hundar så nära ras standarden som möjligt.
Högre utställningskrav för att få ut jaktschampionat. Större krav på den exteriöra delen av
hunden för att få registrera valpar. Då minskar vi mängden "sämre" jämthundar. Jaktprovet
bör också ses över, hundföraren bör få veta direkt vilken domare han blivit tilldelad. Så att
provet inte blir liggande. Bättre turordning av proven. Alla ska få möjlighet att göra första
provet innan andra börjar delas ut, likaså med tredjeprovet.
Striktare krav där endast A samt UA är gdk i avel
Mer hundar ut på jaktprov och utställningar.
För många som avlar på för jaktlikt dåliga hundar. Värdera mom 5 högre.
utbilda uppfödare, ställa högre krav på att ta en kull valpar, rekommendera vilka moment
som är viktiga att avla på, det är alldeles för lätt att bli jch i dag, det skulle vara krav på
minst 6 p på moment 5 på alla championatgrundande prov.
Avla på jakt och extriör
Avla på hundar med tidig jakt, mycket jatklust och ståndegenskaper. Hundar med bra
grundexteriör bör premieras, små fel ska man inte haka upp sig på, grunden är viktig.
Behålla mer av urtypen jag tycker det blir för mycket jakt idioter och att framförallt hanarna
blir för tunna exteriört
Utopin är att samtliga hundar som föds startas på prov. Då får vi svar på var jakten finns!
Det absolut viktigaste är att vi satsar på att använda mentalt starka individer i aveln.
Jaktlusten finns i princip varje jämthund idag. Jämthunden är redan generellt sett mentalt
stark men är det något det brukar falla på så är det ändå modet.
Jaktligt: Mkt bra m Hittaälghund så utveckla denna ytterligare. Exteriört: Kanske även här
använda ekonomiska incitament för fler starter och bättre avelsutvärdering (t ex klubben
betalar 1:a startavg el att uppfödaren återbetalar viss summa på valppriset).
Separata prov för JCH och omeriterade hundar; billigare startavgifter (i Finland) 
startavgiften sjunkit tack vare kenneldistriktsproven, där man kan starta med en dags varsel
om hunden är omeriterad ; möjlighet att hyra domare; Handbok för jämthundsägare bör
utvecklas, nya / oerfarna kan förstöra sin hund som har fina jaktanlag pga. felbehandling av
hunden;
vet ej
Nöja oss med tre kullar innan avelsutvärdering, för att fler unga hanar ska provas. Blir det
inte bra resultat efter 3 kullar, är det ingen bra avelshane.
Ingen bakåtsträvare men idag saknas väl inte jaktlust så fokus kanske skall släppas från
"jaktidioter" och läggas på att få/få tillbaka jaktkloka hundar. Vet inte om den rastlöshet/
överspändhet som en del hundar uppvisar idag har att göra med att det avlats på "jaktidioter"
eller inte men det bör vara en icke önskvärd mentalitet! Prioritera trygga, lugna hundar med
pondus, hundar som har vett att släppa skenälg och som letar sig tillbaka till föraren.
Mera lika bedömning på utställning och under jaktprov.Jag vet att vi som jaktprovdommare
har alldeles för ojämn bedömning av hundar kanske inte lokalt men mellan lokalklubbar.
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Nu avlas det på ett litet avels material titta bakåt och ta med matrial som är genuin svensk
försöka att genom olika sammankomster lokalt (med intressanta teman) öka intresset för jpr.
o.utst. Ställa bestämda krav på att provreglerna fyller våra krav på funktionella hundar.
Inte avla på hundar som förföljer miltals och har dålig kontakt under sök
Avla på rätt djur..
Hårdare följa rasstandard på utställning, samma på jaktprov,tex lydnad,misslyckas inkallning
ska det dömas därefter,med tvekan osv kan inte ge höga poäng som det görs nu.skarvas i
regler ibland hör man talas om
Vet ej
Genetiskt samarbeta i Norden
Fortsätta på den väg vi är
Mer möjligheter att starta på jaktprov, tex utan utställningskrav. utbilda massor av domare så
att många fler kan gå prov. Låt domaraspiranter själva provdöma ett gratisprov på hund som
annars inte skulle komma till start.
Följa en tydlig rasstandard för både elit och bredd inom aveln
Ett ben i varje hörn bara huvudet och kroppen fungerar
Jaktligt är det ju att man går prov och får dem bedömda samt att de läggs ut som det gör
idag på hittaälghund. Exteriört gäller ju detsamma som proven. Men där att domarna dömer
tillsammans och mot samma rasstandard. Det gäller ju att alla engagerar sig att få ut
hundägarna att göra detta med sina hundar. Uppfödare kanske skickar med info om vars
blivande valpköpare kan hitta info om prov och utställningar, rasstandard och fakta kring
jämthunden. samt kanske håller i kurser som utställningsträning, lydnad, miljö, spår etc och
håller kontakt om hur det går för valpköparen med hunden. Man kanske kan locka med att
betala valpköparens första utställning och prov för att få igång dem. Det finns en massa
Idéer. Sen finns det ju alltid de som inte vill ställa eller gå på jaktprov utan bara jaga med
sina hundar.
ta bort alla varg så blir det bra när det gäller jaktprov
någon form av bidrag första gången man ställer ut och startar på prov. typ 30% av
kostnaden.
Jag önskar en tillägginformation vid jaktprov där hundens beteende vid upptag beskrivs. Med
dagen pejlsystem kan vi se hundar som står länge hos älg innan första skallen kommer.
Detta beteende bör premieras ! Dagen jaktprov med mom 5 Ståndskall på upptagsplats
säger inget om hur hunden egentligen betett sig vid upptaget. Det kan lika gärna vara
älgindividen som tål en hård uppvaktning av hunden som avgör poängsättningen på mom 5.
Följa rasstandarden på utställningarna och den jaktliga standarden.
Gämnare bedömning både på utställning och jaktprov ,jag är själv jaktprovdomare och ser
att det är stora olikheter i bedömningen mellan lokalklubbar.
sluta avla med finska hundar "långtradare"
Genom utbildning och information till hundägare, uppfödare och avelsråd. Genom att arbeta
med samt utveckla provverksamhet och statistik. Vara noga med publiceringen /
tillgängligheten av statistik.
Utvekla och anvenda BLUP som ett verktyg. Som på andra husdjur. Løser inte alla
utmaningar, men ville bli ett lyft.
Ett gratis jaktprov till alla,
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Det viktigaste är att inte bara titta på prisprocent utan att dom hundar som lyckas ta pris ska
också ha som minst rassnitt på jaktliga index per moment.Det finns inget egenvärde i
prisprocent om inte kvaliten är nog bra.
vet ej.
Höja kunskapsnivån på valpköparna. Valp efter omeriterad ska inte gå att sälja.
Genom att ta fram mer data på våra jämthundar. Det är jättebra idag men allt går att
förbättra.
Para på starka stora hundar, med stor jaktvilja
Inte förhasta jaktstarten, låta valpen och unghunden få en bra mognad för att möta älgens
motstånd. Vi måste ha tålamod, injagning och jaktlig mognad måste få ta tid. Viktigt med
god extriör för hållbara hundar även högre upp i åldrarna.
Jaktlag, stånd på upptaget, inga som springer tills älgen själv stannar, hunden ska få den till
att stanna
Se på hur man bedriver provverksamhet i Finland som är en förebild
Prioritera riktiga ståndsanlag , och döm ut dom hundar som jagar skenälg i flera timmar, jag
vill ha hundar som är tillbaka till inom en timme. Då har man en effektiv hund, som man har
mycke nytta av i skogen.
avelnnejej
seriös avel
Minska mängden avelsdjur då det förstunden födda för många valpar av omeriterade
föräldrar ökar risken markant för att man avlar på individer med sjukdom, ick rastypiska eller
fördåliga jaktliga egenskaper.
Hålla hårt på exteriörkraven och fokusera på ståndegenskaperna inte förföljandet och hur
långt bort hunden tar upp det är förmågan att ställa älgen som är viktig vid praktisk jakt.
inte avla på hundar med dålig kontakt
öka värdet i jaktproven på stånd uptplats samt ställa flyende älg. Premiera tidig jakt, tikar
bör få paras 2 gånger i låg ålder, därefter utvärdering av dessa valpars jaktliga egenskaper
och om de uppnår bra % på jaktproven kan tiken paras en 3e gång. Detta skulle få
uppfödare att ligga på än hårdare för att prov genomförs. Idag paras generellt en JCHtik 3
gånger snabbt utan utvärdering därimellan.
Sluta avla på "jaktidioter". Med vargläget måste vi se till att få mer kontakt och
inkallningsbara hundar.
Avla på jaktstarka individer med god exteriör
Noggrannhet vid val av valp köpare. Hjälper nog mycket jaktlag i alla fall.
ej utställnings krav enbart jakt
Jaktligt skulle vi kunna ha ett tvådagars prov för championatet alternativ kräva en barmarks
etta för championat
Jaktprov och utställning samt nytänkande
Bara det finns jakt i föräldrarna så kommer dess avkomma att jaga. Alla hundar blir dock
inte bra ståndhundar.
Fler och fler jämthundar blir sjuka i tidig ålder och dessa kommer aldrig på prov! En sjuk
hund skäller inte älg, detta påverkar jaktprovs starterna väldigt mycket då många ägare
tappar sugen redan innan unghunds året är över!
Sänk priserna på valpar.
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics

64/81

20170114

Jämthundklubbens / SÄKs RAS enkät 2017  Google Formulär

värna ståndegenskaperna och det lugna arbetssättet som kännetecknade jämten förr , låt
andra mer passande raser jaga gris o björn
Jakten finns nästan för mycket den måste kunna begränsas till dom 5 timmar som står på
rasstandarden och kanske fokusera mer på exeriör och rörelser
Fortsätta på inslagen väg.
avla på hundar som följer ägaren och håller ras standard

Utvärdering RAS
Nej
nej
Nej.
Antal kejarsnitt och livmoderinflammationer.
Sen sammanfattning av exteriördommarnas uppfattning av utvecklingen. Kanske fråga de
som dömmer inom SÄK vilka exteriöra delar som är dåliga/bra.
Har inte följt det tidigare
Nei
Skulle vilja kunna se vilken stam som har ensamjagande hundar så att man kan välja bort
dem när man letar valp
Ingen åsikt
Sammanställning av alla sjukdomar
Levealder
Mentalitet, objektiva test. För få som gör dessa test
Utvecklingen av längden på påhänget. Noteras ju vi alla jaktprov.
Det finns det säkert.Men jag kan inte komma på det nu
Om ägare är uppfödare, domare då det klart syns fördelar för dessa.
Int som ja kom på nu!
vet inte
Ej så insatt.
Det mesta är med
Inte som jag kan komma på nu
Jag tycker att stånd i upptag är en viktig del som bör belysas! Är tämligen glest mellan
hundarna med den egenskapen. Älgintresset har aldrig varit bättre inom rasen!
Det jobb ni gör är jättebra och det utvecklas hela tiden.
nei
Vet ej.
Sjukdomsbilden. Hur många hundar tas bort pga sjukdom, och varför.
Nej
Sjukdomsbilden bilden presenteras idag ingenstans så vi vet ju inte om de hundar som vi
parar på är friska eller sjuka!!!
hur återgången är och hur den har gott till
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Övrigt
Har du haft någon annan älghund än jämthund ?

Ja Norsk Älg…
Ja Laika
Ja Hällefors…
Ja Karelsk B…
Vit Älghund
Nej jag har a…
Övriga
0

100

200

Ja Norsk Älghund Grå

249

31.2 %

Ja Laika

71

8.9 %

Ja Hälleforshund

21

2.6 %

Ja Karelsk Björnhund

45

5.6 %

Vit Älghund

25

3.1 %

Nej jag har alltid haft Jämthund

409

51.3 %

Övriga

66

8.3 %

300

…

Vilka av dessa alternativ tycker du är bra för att höja pristagarprocenten?
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Certifiering…
Öka uppföd…

Certifiering av kennlar

127

16.1 %

Öka uppfödarnas engagemang

199

25.3 %

Bättre avel…

Bättre avelsrådgivning

142

18 %

Bättre avel…

Bättre avelslistor

55

7%

Lättare jakt…

Lättare jaktprovsregler

20

2.5 %

Svårare jak…

Svårare jaktprovsregler

43

5.5 %

Ta bort uppfödarlistan

10

1.3 %

Rangordnad uppfödarlista

53

6.7 %

Mer fokus på tidig jakt

90

11.4 %

Ta bort upp…
Rangordna…
Mer fokus…

Snabbare generationsintervall

55

7%

Snabbare g…

Utbilda valpköpare

289

36.7 %

Utbilda valp…

Bättre konsumentupplysning

55

7%

Bättre kons… Öka valpköparnas intresse för jaktprov

612

77.8 %

Möjlighet att starta på jaktprov utan utställningsmerit

357

45.4 %

Övriga

50

6.4 %

Öka valpkö…

Möjlighet at…
Övriga

Vad blir nästa
?
0 älghund
150

300

450

…

87,9%

Jämthund

706

87.9 %

Norsk Älghund Grå

21

2.6 %

Laika

15

1.9 %

Hälleforshund

11

1.4 %

Karelsk Björnhund

9

1.1 %

Vit Älghund

1

0.1 %

Tänker inte skaffa någon mer älghund.

17

2.1 %

Övriga

23

2.9 %

Har du någon idé hur vi förbättrar pristagarprocenten.
Möjlighet att starta på jaktprov utan utställningsmerit
Prov utan utställnings krav
Utbildning, samt att ni slutar mobba folk
Bjud på Först anmälningsavgiften.
Nej inga ideer
Bättre engagemang från uppfödare och valpköpare
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ge valpköparna en liten morot så att dom startar (nästan mer eller mindre tvinga anser jag)
Få igång mera yngre domare.
Mer tävlingar. Bättre ersättning till domare.
Svårt antingen är man intresserad eller inte. Har varit svårt att få tag på domare i söder. ta
bort alla tävlings moment
Jobba för att få bort oseriösa uppfödare och sånna som bara gör de för pengarnas skull. De
paras på för många skit hundar idag.
Uppfödare utger en ersättning för prisprov, belöningar
Möjliggör för att det ska vara enkelt att gå prov. Tycker man ska kunna anmäla en unghund
fram till och med 15/12 oavsett vart i landet man är och endå få gå prov. Bättre sammarbete
mellan klubbar för att få ut unga hundar. Norrbotten måste utbilda domare... I en klubb kan
man gå 7prov en säsongn en skillnad som måste försvinna.
Nej, inte för pristagare. Däremot kan jag tycka att det i dag är för lätt att få championat, jag
har jagat med hundar som har championat men håller inte måttet när det verkligen gälker.
Jag har sett vid flera tillfällen man valt att släppa på "halvtama" älgar som är vana
människor på prov. Jaktlag har valt att spara " provälgar" för jaktprov till exempel,
personligen försöker jag välja valp ur kullar som har föräldrar som ställt upp i klubbkamp eller
liknade där det inte är lika lätt att påverka.
Högre krav på vilka man säljer valparna till.
Mycket beror på vem som förvaltar hunden!
Fler domare dvs enklare att gå prov , fler tävlingar
Det skulle vara krav på jaktprov. Typ 1 prov om året i tre år
Ta bort utställnings kravet innan jaktprovstart
avdramatisera jaktprov så att fler känner sig trygga med att starta. Få bort elittänkte och
tävlingshetsen. Jktprov är för att utvärdera avel samt få fram nya avelsdjur. Gäller att få ut
det budskapet bättre.
vet flera duktiga hundar som utan problem skulle kunna prestera pris på jaktprov som aldrig
blivit startade, försöka öka intresset för att starta hundarna, Hur man ska lyckas med de har
jag inget bra svar på men de skulle ju öka pristagar procenten, man kanske som uppfödare
ska ställa högre krav på valpköparna
Första jaktprovet gratis, tillgång till domare, provmark mm.
Tycker nog att det är rätt bra nu tror det blir svårt att höja det.
Att uppfödarna betalar tillbaks en summa pengar efter att hunden är meriterad.
Varför är det viktigt? Öka tillgänglig prov mark i kusten. Öka hellre andelen bra älghundar
Det är en mycket svår fråga som kanske inte har något svar men någon anledning måste
det finnas till varför kända uppfödare har lättare att få valpköpare att starta? Jag kan ha en
kull med nästan identisk stamtavla och hittar i mina mått mätt bra valpköpare som lovat guld
och gröna skogar men ingenting händer på jaktproven?
Mer tävlingar, få fler att bli domare som att dom som dömer idag inte behöver döma lika
många prov. Dom flesta tycker det är kul med jaktprov. Det gäller bara att få ut dom och få
folk att inte ta det personligt. Det är hunden vi bedömer, inte ägaren.
Hårdare krav på valpsäljare och uppfödare
Sälj till rätt folk. Det mesta jagar ju.
Få fler att starta sina hundar på prov samt utställning
https://docs.google.com/forms/d/1A8Ckn_CTRwQMmuoarCjC68N7NKKexDLl2Ns1IB3Mxs0/viewanalytics

68/81

20170114

Jämthundklubbens / SÄKs RAS enkät 2017  Google Formulär

Sänk åldern till 9mån och låt starta utan utställning .. de kan göras senare för att få ut sin
titel.
Utbilda fler domare. Och anordna flera tävlingar för unghundar
Uppfödarnas krav / motkrav på valpköpare, återbäring /rabatter på valpar om de startar inom
23 år i belopp som köpare bryr om 2000 kr. Alternativt ett till två jaktprov som uppfödare
betalar för. Ta bort utställningskravet för dessa.
Domarna ska ha tystnadsplikt om hundarna. Ogillar när domare pratar skit om andra hundar.
Kan bli ganska dyrt att gå prov. Älghundklubben skall tillhandahålla chipläsare. Det är inte
bra att hundägare själva väljer provmark .
Ge varje planerad parning en ranking (typ 110) beroende på jaktprov, utställning, sjukdom,
mentalitet m.m. Det blir då lättare att få bort de dåliga parningarna.
Få fler att starta på jaktprov. Utveckla provverksamheten. Utbilda valpköparna.
Öka rekommendationerna för att få avla på en tik. Minst jch på hundar över 2,5år och under
det okej med J.
Info. till valpköpare. Det ska vara roligt att gå ett jaktprov!
Öka antalet hundförande ungdomar
Rasspecifika jaktprovsregler för jämthund
Göra det lättare att starta på prov.
Försöka få fram att det inte är så svårt att få ett j är och att det inte gör nått om man missar
på nått prov!
Uppfödare och hanhundsägare till valpar måste uppmuntra köpare till jaktprov och följa upp
så att hundarna kommer ut.
Mer motion hela året.
Lättare regler så klart...allt åt alla!
Att öka intresset för jaktprov
Att kunna starta utan utställning kommer att ge resultat. Utbilda fler domare.
Fler tävlingar
Avlar på duktiga individer som minst är jch framförallt!
Tror det är svårt att öka den jättemycket. Är ju trots allt stor del av hundägarna som inte har
intresse för prov.
Halvera antalet födda valpar så skulle valparna hamna hos bra valpköpare. De är största
problemet idag.
Avla på hundar med stor jaktlust, (långa förföjlningar, långa skalltider och tidig jakt)
Låter kanske konstigt men jag tror att det föds för många valpar i förhållande till
jakprovsintresseade "kunniga" hundägare/jägare. Hör ofta de sägas; Jo men jag/han har
hunn bara för att jaga med och inte gå prov o utställning o sånt där. Typisk dålig
bortförklaring. Vem fan har skaffat jämhund för att inte jaga med, brukar jag kontra. Att gå
nåt prov innebär ju inte att man är mindre intresserad av att jaga och skjuta älg för sin hund.
Utvärdering av tikar. En tik skall minst ha lämnat 30% meriterade avkommor på kull 1 och 2
innan kull 35 rekomenderas.
Öka arbetet och utbildningen på valpköpare. Spelar ingen roll hur mycket vi arbetar med att
ta fram bra hundar om inte vi får valpköparna att gå prov. Det händer att köpare försöker
använda statistiken som genväg till en bra hund utan egna andsträngningar. De är även
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många köpare som inte har eller haft möjligheten att lära av en duktig och erfaren
hundförare.
enklaste sättet att höja pristagarprocenten är ju att göra lättare provregler ,, men hundarna
blir ju ionte bättre av det utan enbart statistiken
Mindre focus på unga pristagare och öka focus på att starta äldre hundar.
Større krav til avlshunder, tidlig jakt og kullverdi
Hålla koll på att dom regler för utvärdering av hund och tik följs och att man inte tar en kull
bara för att man vill ha en kull efter sin tik (hane) bara för att man själv tycker den är bra.
Bättre utbildning av våra avelsrådgivare!
Tycker jag har tyckt till på en föregående punkt.
Få fler valpköpare intresserade av jaktprov.
Ett gratis provtillfälle. Som är obligatoriskt som valpköpare.
Fler jaktprovsdomare, jaktprov utan utställning (utställning måste dock vara ett krav om man
ska avla på hunden) Anledningen till att jag inte gått jaktprov är främst att jag tycker
utställningarna känns jobbiga.
Få starta minst på 3 prov utan utställningskrav, samt underlätta för unghundar att få starta
prov ( förtur )
Genom att fortsätta vårt tålmodiga arbete mot ståndhundar och inte falla för alla
nymodigheter från Öst.
Som svar innan: Öka lydnaden på hundarna
Om man bjuder på första jaktprovet för en unghund så tro ja d skulle bli fler som bli
intresserade av å gå! Många som ja ha prata "törs" int gå för dom e rädd å misslyckas! Ja
va å litte nervös vid första gången men d e ju snudd på roligare än en jaktdag sa ja! Å när d
gå bra så e d väldigt kul å hör från nån annan att, du ha en väldigt bra hund!
Gör en avdramatiserad film om hur ett jaktprov går till. Inte bara förstapris utan även hur ett
0pris kan se ut tex. Från anmälan t kollegie. Många går ej prov för de vet knappt vad d
innebär
möjlighet för hundar att jaga mer
Obligatoriskt jaktprov om hunden skäller älg
Avla på enbart meriterade föräldrar. Minska utbudet på valpar. Nu ska ju alla som har en tik
ta en kull. Dels kan man knappt jaga med älghund, kan än mindre om avel, men ändå ska
man para. Detta leder till att kreti och pleti kan köpa valp. Folk som inte ska ha hund öht i
många fall. Tråkig utveckling. Vi borde starta en insamling så vi kan skicka matpaket åt
dessa som har det så klent ställt så kanske vi räddar rasen på sikt...
mer domare
Mycket svårare att motivera valpköpare att starta prov än vad jag trodde. Finns flera bra
som vi fött upp men som ändå inte kommer ut .. tror att många är rädda att misslyckas, för
mycket prestige än att göra det för sin skull o h hunden . Okunskap tyvärr
Tycker det är för hårt fokus på pristagarprocenten. Viktigare att se till att rasen inte förstörs
av att den blir sjukligare.
Jämthund produceras i stor kvantitet runt om i landet, det är och har varit ett överutbud i
flera års tid. Det säger sig självt att det inte finns "bra" valpköpare till alla. Jag tror att det är
bara de mest intresserade som har intresset att leta fram det "bästa" i valpväg. Övriga tar
kanske det som är närmast eller av kompisen, mer fokus på kvalitet tror jag på.
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Varför måste den förbättras? I min värld är det hundarna som skall bli bättre på att ställa älg
på ett lungt o bra sätt, som det har blivit nu med aveln så jagar i stort sett alla avkommor
älg, men! det är bara ca 5% som kan kallas ÄLGHUND resten95% är hundar som skäller
älg.
Nej
Kunna starta på jaktprov utan utställning.
Göra det enklare att gå prover.
Hur och varför man ska gå jaktprov bör ingå i jägarexamen.
säk ska bjuda på första provanmälningsavgiften för hundar under 2,5 år.
Utbilda fler domare, gör det lättare att starta på jaktprov. Bra bemötande under jaktprov.
Utbilda valpköpare i jaktprovsregler, hur det går till att gå jaktprov. Gör det billigare att gå
jaktprov. Ta bort utställningskravet för jaktprov  ge möjlighet att meritera hund innan man
måste gå jaktprov, speciellt unga hundar. Det arrangeras för få utställningar under hösten så
att unga hundar kring året har svårt att få utställningsmeriten. Ta bort spårprovet; tar tid från
de få domare som finns på vissa områden.
Lika enkelt som svårt; att få ut valpköparna på prov!
Så låg tröskel som möjligt för att komma till jaktprovsstart. Måste det verkligen kosta 250 kr
eller mer i anmälningsavgift t ex? Jobba på att rekrytera fler jaktprovsdomare.
Ekonomiska incitament till 1:a start och/eller att komplettera datastatistiken så att det även
går att söka på hundägare (antal älghundar och provstarter) som hjälp till uppfödare inför
försäljning (men det kanske strider mot PUL!?). Prioritera 1:a starter ej JCH!
En egen Facebooksida för nya jämthundsjägare, där besserwissermänniskorna portförbjuds
dvs. fula anmärkningar, personliga påhopp censureras
Fler tävlingar. Unghundsmästerskap
tycker det är för lätt för hundarna idag att få 1:a pris
Försöka att få fler att känna sig delaktiga i framtagande av jaktprovregler ,öka möjligheten
att starta hundar utan utställnings merit på prov.Sedan kan man ha registerings förbud på
eventuella avkommor innan utställning och jaktprovsmerit.
Sälja valp till rätt köpare, dvs jaktprovs intresserade
Ev. att de skapas en enklare film för olika medier, som visar älghundens utv. o. vikten av
utst o. jpr för att skapa framtida dugliga hundar o.intresse för jpr.
Enklare tävlingar, få fler jaktprovsdomare, avdramatisera jaktproven nolla är ok på prov
Iaf en start utan utställning, vissa startar nog då den gången iaf,förhoppningsvis gillas det o
husse/matte fortsätter.
Stoppa registrering av valpar efter omeriterade hundar.
Vet ej
Man måste få hundägare tycka att det är roligt att starta hundar på prov,stoppa maktkapen
innom säk,repektera medlemars röstning innom lokalklubbar öka rasklubbarnas inflytande i
säk.Registrerings förbud av valpar efter omeriterade föräldrar.Möjlighet att starta hundar på
prov utan utställnings merit.
Ta bort utställningskravet,även en hund med sloköra,för hög,för låg etc ska kunna starta för
att få upp kull värden,gör som i Finland,el iafall så att man får gå ett prisprov
Utveckla tävlings verksamhet
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Fler starter genom att föra in ett bredare fokus, provet är oxå ett kvitto på hur bra jag lyckats
utveckla materialet läs valpen till färdig jakthund
Få stopp på omeriterade parningar
Utställning på vintertid. Då det oftast är en dö period på åren och många hundar som kanske
hinner meriteras på prov under senhösten men inte kan plocka ut championatet för att det
inte finns någon utställning att åka på fören till våren. Då skulle vi nog se mer tidigt
jaktmeriterade hundar. Man kan ju kolla med domare och lokaler som folketshus, ridhus,
tomma industrilokaler etc.
Unghundsklass för hundar under 24 månader, en anlagsklass.
Är det meriterade föräldra djur så anser jag att Uppfödaren inte ska sälja valp utan löften om
jaktprovstart ifall hunden fungerar!
Jag tror att många bra avelsdjur ur ett jaktligt perspektiv aldrig får chansen till avel pga höga
krav på exteriören. Finns en risk att vi tappar jakt pga det.
Start vid nio månader och utan utställningsmerit. Max ett prisprov.
Det är upp till var och en att arbeta för att öka intresset för jakt prov,möjlighet till att starta
hundar utan utställnings merit.
Det måste bli lättare att starta på jaktprov. Fler domare. Ta bort älgspårprovet.
Gör omfattande kampanjer om jaktprovsverksamheten  bjud in till lokala prov där det blir
billigare för omeriterade hundar att starta.
Gjør det mer lettsamt å få gå prov, klubbarna maste jobba aktivt för å få hundar som jagar
tils å gå prov.
En del domare har hög prisprocent en del låg, kan inte vara en slump.
vi måste göra riktigt bra hundar unika.Det är alldeles för stor skillnad i kvalite mellan sjch
hundar.Men dom har samma titel, inte bra.
För många som avlar för pengar.
Omöjligt att registrera valpar där båda föräldrarna är omeriterade.
Fortsätta jobba med att det är viktigt att starta på jaktprov, kanske lägga in större tävlingar
med ett ordentligt prisbord.
Ägaren skall inte få välja provplats tycker jag! Det höjer nog inte pristagarprocenten, men vi
får "ärligare" pristagare
Fler domare
göra prov tillgängliga och välkomnande, bjuda med nya hundägare att gå med domaren på
prov samt att ha debutantprov där man pedagogiskt förklarar de olika momenten och guider
hundägaren genom provet. Dessa prov bör inte vara gällande för jaktchampionat. En öppen
attityd!
valparna måste hamna hos rätt folk som tränar och jagar mycket ,och att man avlar på rätt
hundar.
Tvång på minst tre jaktprov på varje individ innan 7 års ålder
Att vid första godkända prisprov få tillbaka startavgiften eller att när valpen köps så får en
viss summa på valpavgiften gå in till jämthundsklubben T.ex och återbetalas efter första
start och stegras upp till fullt belopp vid 1:a pris eller nått sådant. Samma gällande röntgen
Prioritera riktiga ståndsanlag, och döm ut dom hundar som jagar sken älg flera timmar.
Avla på hundar med 5 i samarbete och 4 i lydnad.
nej
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var rädd om älgen
Fler domare lättare att få tag i provmarker där hunden har chans att hitta en älg jagar själv
på älgglesa och björntäta marker med en avskjutning på ca 1,5 älg /ha.
föräldrarna ska vara champions före avel
Högre krav på tikar
Sätta en Max gräns på hur många gånger man får starta och ej gå till pris. Gynna individer
som är lite äldre vid första starten 3 år för att få stabilare jaktliga egenskaper. Startar man en
unghund 12 år ska man komma i håg att det är en unghund och de är ostabilt i början. Vilket
sig bör.
Få fler att gå på prov. I grund och botten tycker jag personligen inte att proven är särskilt
roliga att gå då jag hellre jagar. Samtidigt anser jag att det min solidariska "plikt" att göra
detta, då jag likt många andra tar del av den data som erbjuds via databaserna vid val av
framtida valpar. Jag tror att det är viktigt att informera hundägarna om fördelarna med att fler
går på prov och provens betydelse för rasens framtida utveckling.
Avel på rätt hundar med ståndhundsegenskaper.
Tror den ökar för snabbt men inte med kvalitet det måste vara kvalitet framför kvantitet som
ledord.
anordna helgtävlingar på lokal nivå, ett gäng domare och provområden samlas på ett ställe
och fri anmälan.
Utbilda fler domare samt göra mer reklam för jaktprov
Bättre valp köpare.= noggrannare uppfödare.
enklare att starta utan allt onödigt krångel
Gemensamma prov och tävlingar
Information och utbildning
Det största problemet jag tror de flesta älghundsägare har är möjligheten att kunna jag på
rätt sätt. Det vill säga att älgarna i huvudsak skjuts på stånd. Eller i alla fall att möjligheten
till att skjuta på stånd finns. På många ställen så är septemberjakten absolut ingen bra tid
för hundjakt, små såter, små marker och mycket folk. Det är på efterjakten den riktiga
hundjakten börjar. Alltså på något sätt måste man skapa en större förståelse för hur jakt
med hund ska gå till.
Underlätta starter på "provmarker" alltså marker som lokalklubbarna har tillgång till som har
god älgtillgång och då blir det lättare för hundägare som har tex ren,varg eller dålig älgstamm
att starta
Jobba med Domarorganisationen, se till att det blir lättare att gå jaktprov. Domare måste
finnas.
Få fler hundar till start
Friska hundar jagar så enkel är det!!!! Sjuka hundar startar inte på prov!
Valpköpet vilkoras med minst en provstart
Morot till valpköpare, tex att uppfödaren betalar tillbaka en del av valppriset då hunden gått 3
prov.
Redovisa sjukdomarna och alla veterinär besök i hitta älghund! Detta måste ske omg,
Pristagar procenten skulle sänkas avsevärt om utvalda provområden skulle ges. Förbjud
prov på kustälgar som står för vilken hund som helst.. En etta ska vara svårt att få. Många
hundar idag med ettor skulle inte ens få ihop till ett tredje pris på vissa områden.
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Värva fler domare, många hundar kommer inte ut på prov pga domarbrist. Skippa
länskamper och SMuttagningar som tar tid från ordinarie provverksamheten.
Tycker den har för mycket förstapris tagare som älgrallare lyckas få

Feedback
Var det för många frågor ?
Nej

662

82.8 %

Ja

138

17.3 %

17,3%

82,8%

Feedback
Rätt spår
Bra
Bra jobb av er
Bra initiativ.
Bra att man bryr sig.
Avelsråden bör våga säga ifrån vid sjukdomar. Men då bör det finnas material och statistik
som styrker deras ifrågasättande.
Mycket bra
På rätt spår👍
Ja jag tycker ni är på rätt spår
fråga mer vad folk tycker om jämthundens sök och lydnad "i skogen"
Rätt spår
Tycker ni jobbar i "rätt riktning"
Bra frågor med tillräcklig bredd. Hur manga jagar 100 dagar per år? Det kan inte vara manga.
Hundutställningar är inte rättvisa för stort fokus på vem som visar hunden.
Önskar mer fokus på färdig hund än rådande tidigjakthysteri. Jämtlhund utan följsamhet icke
önskvärt. Tror ökat fokus på tidig jakt får högre andel jaktidioter utan samarbete, följsamhet
och lydnad.
Bra initiativ, höj bara standarden lite för er egen skull. (T.ex. Är det självklart att meriteringen
ökar med "lättare prov" och minskar med "svårare prov"...) De som fyller i missuppfattar
garanterat frågan och svaren blir oanvändbara eller ännu värre används i fel syfte...
Bra frågor
Jag tror det är bra att det styrs upp på det här sättet som ni beskrivit
På vissa frågor saknar jag alternativt vet ej.
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Ni generaliserar för mycket och tar inte hänsyn till hundars egna förutsättningar för att
lyckas. Tex vid vilken ålder man ska släppa på älg
Bra jobbat!
tycker ni verkar vara på rätt spår
Lite knepigt formulerade en del frågor
Saknar frågor om jämthundsrasens generella mentalitet. Det är en viktig faktor eftersom en
hund i många fall också är en familjemedlem. Lugna jämthundar som inte hoppar och
sprätter (som en terrier) är en viktig faktor och ett viktigt rastypiska drag som är värt att avla
på. Detta lugn ger inte sämre jakt!! Märker att fler börjar avla på mer sprättiga terrierliknande
drag.. Detta tar bort jämthundena karaktär och (för mig) även dess dragningskraft. En
jämthund ska vara kool och kunna vistas med folk i alla åldrar med lugn och trygghet.
Ja det var många bra frågor!
Rätt spår!
Mycket bra initiativ, stor eloge till de som sammanställt detta
En fundering under jaktprov. Avståndet till upptag platsen är ju rena lotteriet (ingen kan ju
veta vart älgen står).Skall det verkligen bedömmas? Tack för mig Mvh Johan E
All diskussion är positiv. Det kan alltid kläckas nåt intressant och bra.
I stort sett bra. Kan inte komma med någon bra idé till förbättringar.
Bra jobba.
Mkt bra intiativ
Jag upplever (utan att ha kollat statistiken) att andelen hd och ed fel har ökat de sista åren.
Därför anser jag att 5 kullar på en hane innan utvärdering är för mycket, 3 kullar känns mer
rimligt.
Mer frågor om ensamjagande hundar som inte har någon kontakt med föraren, tror att
uppfödare som avlar på sådana individer kommer att förstöra jänthundsrasen på sikt
Intressanta frågeställningar
Helt rätt spår! Ni verkar också uppmärksammat att hundarna springer vägarna allt mer och
har 0 kontakt med ägaren. Dessutom anser jag att det skall vara lite koll på jaktproven så
man ser om man går prov på "äppelälg", då kan vilket urdålig hund som helst bli champion
men har egentligen inte gjort rätt för det och aveln kommer drabbas, en tanke?
Många frågor är otroligt vinklade för att få det svar frågeställaren söker. Men annars ok.
Jättebra att någon tar reda på vad älghunds Sverige egentligen tycker!
Är nog på rätt spår
Viktigaste momentet : Förmåga att finna älg.
Gör man fler enkäter bör man ta ner antalet frågor och rikta in sig på någon enskild fråga.
Avels och egenskapslistor är bra. Vore värdefullt att utveckla mentaltestning. Ta bort
spårproven, de tillför inget
Vissa av frågorna vet man inte svaren på som hundägare och då kommer många svara vad
de hört och tror. Inte hur de erfarit.
Bra med någon form av frågeformulär till ostartade hundar. Lite luddiga frågor, jag jagar på
två marker om sammanlagt 8000ha tex
Mycket bra!
Helt rätt
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Bra sätt att fram synpunkter från jägare/hundfolk.
Utveckla med frågan om varför man har valt jämthund oc hur man kommit i kontakt med
rasen? Är övertygad om att många jämthundsvalpar har hamnat hos personer som inte har
en aning om vad en jämthund är ämnad för vilketvkan vara en delförklaring till lågt
provdeltagande? Sociala mediers inflytande/ påverkan på valpköpare bör även undersökas.
Om en hund saknar tänder som diskvalificerar championat på utställning , hur kan det då
vara möjligt att vid en senare utställning ( där domaren slarvar ) få championat.
Helt klart ett bra initiativ! Gärna ngn form av mönstring både exteriört och jaktligt. Men....är
allvarligt oroad över jämthundens framtid!
Ni är på rätt spår. Värdera den gamla mytologin högt!
Största hotet som jag ser det är att förutsättningarna för bra ståndhundsjakt minskar. Mindre
såtar med flera hundar i såtarna och ägare som inte förstår att förutsättningarna för hunden
blir obefintliga.
Kommentarer till svaren
Saknar frågor om sök. Bl a sökets fart, i fart är jämtarna närmare gråhundar än laikor
Är nyfiken om någon har haft problem med en hund med nu så kallad AD sjukdom, har aldrig
hört någon som fått problem med sin hund och dens armbågar. Så vitt jag förstår så blir väl
armbågen förstärkt med brosk? Men till frågan är det samma attityd i hela norden angående
AD hundar? Och får hunden aldrig nå bekymmer av "AD problemet" men är en grym
ståndhund då är det svårmotiverat att inte använda en sådan hund i avel! Hört att stort sett
alla travhästar har AD men dom travar rätt obehindrat ändå.. Nånting att tänka på kanske?
På rätt spår. Utlys också ett antal priser för att man deltar. Måste dock se till att de som är
funktionärer ute i lokalklubbarna absolut får se o ta del av samt ge synpunkter på svaren.
Hur många hundar har du haft
Ett bra sätt att höra vad vi "vanligare" jägarna tycker som har glesa älgmarker och inte kan
skjuta allt vi ser men endå vill hålla på med jämthund
Köparansvars frågor.
mycket bra
Bra initiativ.
På rett spor
Ni är på rätt spår
Uppfödar ansvar samt hundägar ansvar.
Ja Bra intiativ
Bra upplägg!
Har en jämte på 10 år o en unghund på snart 1år så för lite erfarenhet för o svara
Många frågor är märkligt formulerade, enkäten bör testas på ett antal provpersoner innan den
släpps ut.
för mycket ovesentligt.
De avelsråd som nu är tillsatta fyller inte så stor funktion. När det skall paras kontaktar man
istället personer som har god kunskap om de linjer som kan tänkas passa ihop. Dessa
personer har en lång erfarenhet av vad som historiskt varit bra eller mindre bra, både vad det
gäller det jaktliga, mentala och "medicinska". För det mesta är de större uppfödarna seriösa,
de vill ju inte såga av sin egen gren. Tyvärr finns det sedan dom som absolut skall ha en
kull ur sin egen hund/tik oberoende på kvalitet. Sedan säljs såna valpar ut till låga priser
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som lockar dom mindre seriösa jägarna. Inte sällan startas också såna hundar på prov, ofta
med dåliga resultat, men dom kommer med i statistiken. Denna avelsutveckling skulle man
försöka begränsa på nåt sätt.
Kanonbra😁...hoppas fler raser hakar på👍
Bra men kan säkert bli bättre.
Rätt spår !!
Vi är definitivt på rätt spår har haft jämthund i 40år och dagens hundar är 40 gånger bättre!!
Kommer inte på något jag saknar, verkar vara på "g" åt rätt håll
Lydnad!!!!
veldig bra
Ni gör ett ypperligt jobb me denna ras, därför kom ja alltid köra på jämte!
Jättebra gjort. Lämpligt många frågor
Mer fokus på valpköpare/uppfödare och stöttning av dem för att lära sig och våga ställa ut
och starta på jaktprov
Bra att sånthär görs.
Bra frågor.
Tror nog det är bra att försöka engagera hundägarna, gärna på detta sätt
Helt ok
Jättebra början
Mer fokus på hur frisk rasen är. Tycker man hör fler och fler som springer hos veterinären
med jämthundar.
Jag anser att jämthunden är i samma fas som gråhunden var på 80talet. Många hundar i
omlopp där fler och fler är extremförföljare (lullar efter) och skäller väldigt långa tider, hundar
som inte går att jaga med mer än en dag innan det måste vilas eller är halt och lytt det är
helt värdelöst. Det kommer att krävas omtag tror jag där man kliver tillbaka några steg och
börjar om, lite överdrivet att population kraschar.
Varför inga frågor om det så kallade nordiska samarbetet, hade varit ett ypperligt tillfälle att
påvisa att SÄK hade fullkomligt fel när dom drev igenom skiten.
Bra jobbat😄
Detta är ett mycket bra initiativ vi måste ta chansen att vara delaktiga alla.
👍
Saknar frågan vad som behöver förbättras på provreglerna för att gynna jämthunden, där
anser jag att det är fruktansvärt som det är nu att de kan förfölja i 2 timmar utan skall i
upptaget och ändå skälla ihop en etta och bli jch, skulle vara krav på minst 6 p på moment 5
på samtliga championatgrundande prov, ni är på rätt spår
Bra frågor
Ja det tycker jag
Uppfödarna har ett väldigt stort ansvar hur framtidens Jämthund skall utvecklas. Här gäller
det att dom tar sitt ansvar.
Fint att denna enkät tagits fram  hur ska den nå fler jämthundsägare? Hoppas att även
Finland blir intresserat av jaktstandarden. Hos oss i Finland beundrar man "sega hundar"
dvs. dem som inte fattar att den älgen aldrig stannar, samt olydnad hos hund vid inkallning =
"den har så stort viltintresse". Galopperande älghundar är idealet hos oss trots att jag själv
som domare vid provbedömning bara stött på en galoppör av 50 travande.
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Mycket bra frågor
det var många frågor om att höja pristagarprocenten vilket i min mening inte är lika relevant
som att få fram ännu bättre hundar... tycker att jaktprovreglerna borde skärpas
Tycker det här är ett bra initiativ där alla får chansen att göra sin röst hörd.
Kommer säkert flera frågor när man skickat in .Kanonbra det här är något som man skulle
ha gjort innan man antog (nya) regler och tagit med samliga raser.
mycket bra enkät, vilket skall vara vägledande i framtida diskussioner.
Ja
Vet inte egentligen men vissa uppfödare måste ha lite mer självkritik,både vad gäller det
jaktliga deras tik ger o sjukdomar.stoppa i tid,lägg av eller skaffa nåt nytt material o börja om
även om det blir tungt. Bara en tanke att få med
Tycker att enkäten är bra.
Kanske någon om hur man ska få till ett likvärdig bedömning ang röntga höfter
Detta var en riktigt bra enkät, hoppas bara på att det görs någon utvärdering av den så man
får se hur alla svarade. Sen skulle det vara kul om man får veta hur ni tänker jobba vidare
med alla svaren. Antar att ni har ett syfte och ett mål med detta?
det blir nog bra
Alla älghundraser bör granskas inte bara jämthundar.
Mer frågor om mentalitet. Jämthunden blir svagare i psyket. Sen är jämthunden för populär
vilket innebär att dåliga jägare skaffar jämthundar.
Enkel fråga om hur en jämthund ska jaga
Kanonbra !! Skulle gärna kunnat lämna mitt namn för ev följdfrågor på delar av mina svar...
Spåret är bra men tycker championatet med 3 ettor är lite billigt. två ettor och sen
tvådagarsprov där vi ser att vi har hundar som klarar av två dagar. Finns idag hundar som
skäller 10 timmar och därmer och är i mina ögon värdelösa som älghundar då de vill ligga på
sofflocket andra dagen.
Ja vi är på rätt spår men höj kraven på jaktprov utbilda valpköpare ställ krav på de som
köper valpar, det kanske börjar att produceras för många valpar håll valppriset på rimlig nivå
Tycker mentaliteten är en viktig fråga som glöms bort, man tittar bara på tidig jakt och
glömmer allt annat.
Sakna nogot om BLUP indeksar. Det er viktigaste verktyg i all annan avl av husdjur. Kunne
bli det i avl av hundar med.
bra frågor,
Säk bör lyssna mer på sina medlemmar.Det finns både kunskap och rutin som går förlorad.
Blir intressant att se resultatet.
Skitbra!
Jag tycker det ser mycket bra ut, jämthunden har utvecklads mycket dom sista 20 åren. det
enda jag är orolig för är sjukdomsbilden vilket är ett stort jättestort mörkeltal eftersom det
finns så lite data att tillgå.
Mer fokus på proven i skogen! Som det är nu så fuskas det fram för många champions
genom att ägaren själv får "leta reda på älgarna åt hunden". Sen skall provreglerna ses över
tycker ja!
Bra med enkäter.
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Tycker absolut att ni är på rätt spår
Har min första hund och har tagit den till champion innan 2år ,5månader enkäten är mycket
riktad till de som haft hund ett helt liv. Finns många förstagångsköpare också. Tycker
kenneln borde ha ett större ansvar med information gällande rasklubbar och jaktprov m,m
Jag tycker att vi ska bevara en här gamla Jämthunden, med stort huvud och ett riktigt
jämthundsskall, jag har haft Älghundar 23 gick ifrån gråhund i början av 90talet blev
tjurskallar som jagade skenälg som galningar, och nu är vi där med Jämthunden, sämre
skall och jagar skenälg som gråhundarna på 80talet inte bra, där måste vi få ordning på.
Hunden ska släppa skenälg inom ett 1timme och komma tillbaks till sin ägare då har man en
ståndhund som fungerar 👍
Avel skall bedrivas på hundar som tidigt jagar och är extremt envisa. Avelshundar skall
aldrig uppsöka ägaren under ståndskallsarbetet.
ni är på rätt spår
avla på stark jaktlust
I vilken del av Sverige jag jagar
Om Jaktlusten. Jämthundar som driver.
Det var någon fråga man inte förstog vad ni ville ha svar på.
Bevara lungn mentaliteten som jämthunden besitter. Detta är grunden till rasens framtida
lycka. Tryck hårt på lydnad och mentalitet så är många av enkätfrågorna lösta
Fokusera mer på ståndegenskaper, samt avla på hundar som har höga kullvärden
Ni är på rätt spår men vissa svarsalternativ blir fel/felformulerrade.
Kan nog bli bra😜👍
INGEN uppfödare skriver i annonsen att köparen skall röntga unghunden. Det borde vara lika
självklart som att man kräver att "säljes endast till jaktprovsintresserade". Hur skall hunden
kunna jaga om den har ont? Vi kanske skulle få högre procent meriterade hundar om alla är
anatomiskt friska. Jag tror även att inköpspriset har en avgörande roll om man har råd att
kosta på en röntgenundersökning. Det är alldeles för mycket pengar och inbördes beundran
som styr avelsverksamheten!!! Är du inte med i de rätta,tuffa kretsarna så har du inte en
chans. Vad skall vi avla på i framtiden? Det är ju snart samma blod i ALLA.
Bra initiativ ,utvecklingen måste gå framåt
På rätt spår
Bra!
En ruta för ingen åsikt bör finnas till varje fråga.
Jag ty ker mig se ökat focus på stort förföljande och sämre ståndhundar, oroväckande. Inte
minst från de finska linjer som varit populära, blir ineffektiva älghundar
Bra frågor. Som sagt tror jag att vi måste hitta de hundar som jagar älg under hela året med
att kräva minst ett prov på barmark. Ytterligare krav kan vara ett tvådagars prov för att se
jämnheten i jakten. Sedan bör man kolla över om inte ett prov skall ske på en mark som inte
hundägaren väljer själv. Givetvis en mark som det är gott om älg. Väldigt många hundägare
spårar älg flera dagar i sträck under snösäsongen för att hitta rätt ekipage att starta på samt
väldigt färska spår. Man släpper på dessa spår som procentuellt sätt leder till fler prisprov
utan att man bedömt och sett hundens förmåga att själv vilja söka upp älg. På detta vis
tappar man många viktiga moment och en älghund kan bli champion utan att någonsin bli
bedömd på dessa moment på rätt sätt.
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Bra frågor, ganska omfattande men det behövs. Har tyvärr inte möjlighet att plöja genom den
jaktliga rasstandarden.
Lägg mera fokus på sjukdomarna, det är flera hundar som är sjuka än ni inom
jämthundsklubben vill erkänna för er själva!?!?
Helt klart rätt spår! Vill skicka med att avelsråden bör utbildas. Har vid flera tillfällen blivit
uppmanad att para med någon av avelrådens hundar trots att de inte haft de bästa
egenskaperna. Vi måste också sluta se till den egna hunden och istället titta på hela rasen
för att lyckas med aveln!
På rätt spår absolut, saknar diskussionen om skalltätheten.
Tycker du att din hund har ett bra skall?
Detta är.mycket bra men hur bra jaktprovs regler och utställningar vi än har så skäller inga
sjuka hundar älg eller andra vilt heller för den delen,
Tycker man ska titta mer på vart proven är gjorda..
Jämten är en älghund och det ska den användas till ,allround hundar finns det redan . tror att
gris men framförallt björn ställer till det för jämten med avel på hetare hundar m ihärdigare
förföljanden . det finns speciella hundar för alla slags vilt . när ska vi skjuta fågel och rådjur
för jämten ? Brome och gubbarna vänder sig nog i graven när torra lätta jämtar sträcker
miltals effter skenande älgar när det står flera kvar på den egna marken . lek med tanken att
pejlen försvann och vi ska jaga med dagens hundar , då fick nog hundarna skälla sig hes
innan vi hittade dom .
Helt klart på rätt spår men jag tycker även att man borde sätta in lite regler som ska uppnås
innan man får göra en parning tex jaktchampion och utställningschampion för att få bort all
jävla skit parningar med omeriterade hundar, det finns många hundar som uppfyller kraver
men endå används omeriterat, vilket borde va förbjudet, borde även vara så att ska man
avla på sin hund tex 2016 ska hunden ha gått ett prisprov samma år eller kanske inom 2 år
men i den stilen, tycker som det är nu att Jämthunden dyker som en sten i vattnet vid
avelsarbetet
Helt klart på rätt spår! Hälsningar från en jaktprovsdomare.
Mycket bra då man får säga sin personliga åsikt utan att skrattas ut på
provgenomgångarna/träffarna. Där dom som varit med ett tag dumförklarar folk som har nya
åsikter.
ni skulle kolla på att få bort hundar från avel som hakar på sken älgar alldeles för långt utan
kontakt med älgen och få fram dom med bättre återgång. och få tillbaks moment 5 det är på
väg att försvinna i dagens älghundar kolla bara norrbotten tror det var två hundar i år som
hade 10 på den....
Sjukdomar kanske! Hur många jämthundar har bortopererade halsmandlar tex.
Om vi verkligen ska ha våra älghundar raser på vildsvin. Det är döden åt älghunden
Hur gör vi för att få en bättre lydnad på våra hundar nu verkar det som att fler och fler närmar
sig det man kan kalla jaktidioter vilket visar sig på prov där hunden oftast finns kvar vid
älgen efter avslutat prov vilket visade sig inte minst vid SM för älghundar Kanske inte en
fråga om lydnad utan det handlar om hur vi bedriver aveln.
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