
Förtydligande om varför frågan om specialklubbstillhörighet har väckts  

 

Som framkommit av styrelsemöte och medlemsmöte har styrelsen i SVKK lagt fram ett 

förslag att byta specialklubbtillhörighet från SMHK till SGVK. 

Anledningen till att frågan väckts är, att det till nuvarande specialklubb som SVKK tillhör har 

enligt SVKKs styrelse, lagts mer och mer fokus på nya raser av molosserkaraktär, varpå 

Kuvasz som redan är en underrepresenterad ras kommer ännu mer i skymundan.  

Information har inhämtats från Norge och Finland och denna omvärldsbevakning visar att 

dessa grannländer har en organisatorisk uppbyggnad som påminner om den som ett byte till 

SGVK skulle innebära, dvs att man samlar dom ungerska raserna i en klubb och därmed inte 

enbart fokuserar på rasen som herdehund/vakthund. I Danmark finns i nuläget ingen aktiv 

kuvaszklubb och i skrivande stund ingen känd kuvasz registrerad.  

Det framgår av information från Finland att man har ungerska raser i samma organisation 

(komondor, kuvasz, mudi, puli, pumi) som tillsammans bildar Ungerska 

herdehundsföreningen. Man har representanter för varje ras i styrelsen samt i 

avelkommittén.  

Även i Norge har man denna organisatoriska uppbyggnad och ser fördelarna med att ha 

ungerska raser samlade då man lättar kan få domare till utställningar som är specialiserade 

på just de ungerska raserna.  

För ha en samsyn kring rasen i de nordiska länderna förespråkar därför styrelsen att en 

specialklubbstillhörighet i Sverige bör efterlikna andra nordiska länders organisatoriska 

uppbyggnad.  

En liknande organisatorisk uppbyggnad i Sverige skulle gagna rasen både nationellt och 

internationellt då det bland annat är lättare att rekrytera domare som är specialiserade på 

de ungerska raserna. Detta skulle i sin tur öka kvaliteten på bedömningen av just Kuvasz vid 

utställningar anordnade av specialklubbar med ungerska raser.   

En liknande organisatorisk uppbyggnad skulle också främja samarbetet med övriga länder då 

man kan bygga upp en samverkan utifrån gemensamma grunder.  

Information har även inhämtats från SGVK som uppger att man anordnar 8 utställningar per 

år. SMHK anordnar 5-6 utställningar per år och skillnaden mellan SGVK och SMHK är att i 

SVGK är rasklubbarna ansvariga för utställningarna och att eventuell vinst delas. Vidare har 

SGVK fullmäktigemöte varje år jämfört med SMHK som har vartannat år. Ytterligare en 

skillnad är att en klubb av vår storlek har två representanter på SMHKs fullmäktige men bara 

en på SVGKs.  

 

 

 



Skrivelse till SGVK (publicerad inför medlemsmöte) 

Som ett led i att undersöka specialklubbsbyte har SVKK sänt följande skrivelse till SVGK: 

Angående specialklubbstillhörighet. Svenska Kuvaszklubbens styrelse har sedan en tid 

diskuterat vår specialklubbstillhörighet och är osäkra på om Svenska Molosser- och 

Herdehundsklubben är rätt klubb för oss. Våra blickar har riktats mot Svenska Gårds- och 

Vallhundsklubben sen vi fick veta att SvkFUR anslutit sig till er. Historik 1969 registrerades 

den första kuvaszen i Sverige och 1973 bildades Föreningen Ungerska Rashundar, där kuvasz 

kom att ingå. Närmare 20 år senare hade rasen vuxit så pass, att en egen rasklubb kunde 

bildas. Svenska Kuvaszklubben fick officiell status den 26 januari 1995 och kom så 

småningom att tillhöra nybildade SBHK – Svenska Bergs- och Herdehundsklubben- 

tillsammans med fem andra herdehundsraser.  

Nuläge  

Sedan vi anslöt oss, har SBHK förändrats. Klubben har – inte utan anledning - bytt namn och 

ett stort antal raser av molosserkaraktär har anslutits. De flesta av de ingående raserna 

tillhör FCI-grupp 2, medan kuvasz och några andra numerärt små raser tillhör grupp 1. 

Utvecklingen mot molossser har medfört, att vi känner oss tveksamma till vår nuvarande 

specialklubbstillhörighet. Vi har under några år samarbetat kring utställningar med SvkFUR 

och känner större samhörighet med de ungerska raserna än med molosserraserna. Vi har 

även ett nära samarbete med Norge, där kuvasz är organiserad i den norska motsvarigheten 

till FUR, nämligen KUR – klubben för Ungarske Vakt- og Gjeterhunder, som också organiserar 

mudi, puli, pumi och komondor. Svenska Kuvaszklubben SvKK är en liten men stabil klubb. 

Medlemsantalet är per dagens datum 69 st, medlemsadministrationen sköts av SKK. 

Ekonomin är god och vi ordnar varje år en officiell utställning för egna rasen samt en mycket 

välbesökt inofficiell utställning för alla raser. I styrelsen finns såväl män som kvinnor, 

nybörjare och erfarna, uppfödare och valpköpare, alla med olika yrken och erfarenheter i 

livet och som tillsammans arbetar för det som förenar oss – vårt intresse för hundar i 

allmänhet och vår egen ras kuvasz i synnerhet. Klubbtidningen Kuvaszbladet ges ut två 

gånger per år och kompletteras med elektroniska nyhetsbrev. Besök gärna vår hemsida 

www.svkk.se Vi finns också på facebook; Svenska Kuvaszklubbens sida samt en grupp för alla 

som är intresserade av rasen; SVKK Svenska Kuvaszklubben.  

Sammanfattning 

På styrelsemötet den 10 november beslutades att undersöka möjligheterna för byte av 

specialklubb (§83, protokoll nr 7/2022). Vi undrar därför, hur SGVK skulle ställa sig till att 

organisera SvKK? Vi har varit i kontakt med SKKs föreningskommitté för att få vägledning 

inför ett eventuellt byte. Det är av yttersta vikt för oss att vi är öppna mot vår nuvarande 

specialklubb och än mer viktigt att vi är öppna mot våra medlemmar. 

 

 

 

 


