
BYTE AV SPECIALKLUBB - Proposition till Svenska Kuvaszklubbens årsmöte 2023-03-26.

Historik

1969 registrerades den första kuvaszen i Sverige och 1973 bildades Föreningen Ungerska
Rashundar, SvkFUR, där kuvasz kom att ingå. Närmare 20 år senare kunde en egen rasklubb
bildas. Svenska Kuvaszklubben fick officiell status den 26 januari 1995 och kom efter några år
i Svenska Sällskaps- och Dvärghundsklubben (SSD) att fr.o.m. april år 2000 tillhöra nybildade
SBHK - Svenska Bergs- och Herdehundsklubben- tillsammans med maremma, estrela,
pvreneerhund och pyreneisk mastiff, alla utpräglade herdehundsraser.

Nuläge

Med tiden har ett stort antal raser av molosserkaraktär anslutits till special klubben, därav
det nya namnet Svenska Molosser- och Herdehundsklubben, SMHK. De flesta av de ingående
raserna tillhör FCl-grupp 2 (schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt
sennenhundar), medan kuvasz och ett fåtal andra numerärt små raser tillhör grupp 1 (vall-,
boskaps- och herdehundar). Utvecklingen mot molossser har medfört, att herdehundarna
fått en mindre framträdande plats.

Vi har under några år samarbetat kring utställningar med SvkFUR och känner stor
samhörighet med de ungerska raserna bland vilka vi har vårt organisatoriska ursprung. Vi har
även ett nära samarbete med Norge, där kuvasz är organiserad i den norska motsvarigheten
till SvkFUR, nämligen KUR - klubben för Ungarske Vakt- og Gjeterhunder, som också
organiserar mudi, puli, pumi och komondor.

Sammanfattning

Med hänsyn tagen till både historik, nutid och framtid, har Svenska Kuvaszklubbens styrelse
beslutat(§ 83, protokoll nr 7/2022) undersöka möjligheten att eventuellt byta special klubb.
Efter att ha meddelat SMHK vår avsikt, togs kontakt med SGVK, Svenska Gårds- och
Vallhundsklubben, som bl.a. organiserar ovan nämnda SvkFUR. SGVK ställer sig positivt till
att även organisera SvKK. Styrelsen överlåter åt medlemmarna att besluta i frågan.

Yrkande

SvKKs styrelse yrkar

att årsmötet röstar för att byta special klubb från Svenska Molosser- och Herdehundsklubben
till Svenska Gårds- och Vallhundsklubben.

På uppdrag av Svenska Kuvaszklubbens styrelse

Silvana Carlen, ordförande


