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SRHP-rasen
vinnermark
Slovakian Rough-Haired
Pointer – SRHP – kallas
lite slarvigt strävhårig
weimaraner. Men SRHP
är en helt egen ras som
vinner allt mer mark ute
i Europa. Idag finns tolv
individer i Sverige och
slovakerna börjar visa
framfötterna på jaktproven.

E

n av de allra nyaste av
de kontinentala stående
fågelhundarna är en
grå, eller gråbrun strävhårig hund från Slovakien. Med
början på 1950-talet avlades
rasen fram genom korsningar
med tre mentalt och jaktligt bra
hundraser: Korthårig weimaraner, czesky fousek och strävhårig
vorsteh för att producera en
hundras i särklass. Resultatet
blev The Slovakian Rough-Haired Pointer – SRHP.
Syftet med denna nya hundras
var att få en hund som kunde bli
hanterad även av jägare som inte
hade några som helst erfarenheter
att dressera hundar.
Vi citerar den man som benämns som rasens grundare; Koloman Slimák:

En av de allra nyaste av de
kontinentala stående fågelhundarna är en grå, eller
gråbrun strävhårig hund från
Slovakien.
Foto: RolF RybERg

”Vi vill ha en hund som kan bli
hanterad av en jägare som är
nybörjare. Det enda som ska
behövas är att ta med sig hunden
ut på fältet och presentera dem
för jaktbara fåglar. Resten lär de
sig själva.”

Började med en valp
Men låt oss börja från början.
Under tidigt 1950-tal föddes
några ovanliga valpar i flera kullar czesky fouseks i Slovakien.
De hade samma strävhåriga päls
som sina föräldrar men var grå
till färgen.
En av dessa valpar parades

SRHP-rasen avlades fram med början på 1950-talet genom
korsningar med tre mentalt och jaktligt bra hundraser – korthårig weimaraner, czesky fousek och strävhårig vorsteh.
Foto: RolF RybERg
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senare med en österrikisk weimaranertik och senare avlades även
strävhårig vorsteh in. Embryot
till en ny hundras var fött.

Först en weimaraner
Till en början registrerades den
nya hundrasen som strävhårig
weimaraner. Men under 1970talet stod det klart att rasen inte
var en variant av weimaraner och
att den behövde ett nytt namn.
Den fick namnet Slovenský Hrubostý Stavac´– The Slovakian
Rough-Haired Pointer.
Dock ville FCI inte godkänna

rasen vid det tillfället utan en
större avelsbas.
Det skulle dröja fram till 1983
innan det var dags. Då hade slovakiska uppfödare över 400
SRHP-hundar registrerade och
hade utvecklat tre olika linjer.
Sedan dess har rasen blivit en
relativt populär jakthundsras i
Slovakien och har rönt intresse
i såväl Frankrike och Storbritannien som Nederländerna och
USA.
I Sverige är den fortfarande
mycket liten, men på frammarsch.

Hunden kallas lite slarvigt strävhårig weimaraner men är en
helt egen ras som vinner allt mer mark ute i Europa. Det
handlar om SRHP – The Slovakian Rough-Haired Pointer.
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Jobbarpåattstabiliserarasen
Majoriteten av alla SRHPhundar, mellan 30 och 50
valpar varje år, föds i Slovakien. Det finns också
uppfödare på andra håll i
Europa, framför allt i
England och någon i USA.

Majoriteten av alla
SRHP-hundar, mellan
30 och 50 valpar årligen, föds i Slovakien.
Foto: RolF RybERg

T

anken från början var
att kombinera kvalitéerna hos weimaranern, strävhårig vorsteh
och czesky fousek i en enda ras.
Och 60 års arbete har lönat sig.
Uppfödarna har lyckats producera en hund som inte bara är en allsidig stående fågelhund utan
också en nationell ras för Slovakien.
Det återstår dock en hel del
arbete, som hela tiden måste fortgå. Den största utmaningen för

uppfödarna just nu är att stabilisera färg, pälskvalitet och hälsa
och se till att man får en enhetlig
ras.

Därför tillåts det, i Slovakien
och ingen annan stans, till viss
del att korsa rasen med de raser
som SRHP är sprungen ur.

Den största utmaningen för
uppfödarna just nu är att stabilisera färg, pälskvalitet och
hälsa och se till att få en enhetlig ras.
Foto: RolF RybERg

Storalikhetermedweimaraner
SRHP-hundar liknar i
allra högsta grad weimaraner med strävhårig
päls, skägg och mustasch.
Utöver det har de samma
storlek och är lika atletiskt byggda. Dessutom
föds SRHP-valpar med
svarta streck. De är zebrarandiga på ryggen och
har blå ögon som sedan
ändrar färg, precis som
weimaraner.

D

en ideala pälsen hos en
SRHP är en kort fin
underull, täckt av en
liggande överpäls som
är ungefär fyra centimeter tjock.
Hunden har också en välutvecklad mustasch, skägg och ögonbryn. Öronen har en kort och
mjuk päls. Svansen är, om hun-

den kommer från Slovakien,
kuperad till halvlängd.

Varierande päls
Pälskvaliteten varierar och
inom aveln arbetar uppfödarna
hårt med detta.
Färgen varierar från ljus silvergrå till mörkare gråbrun skimmel,
som varierar i skuggningar där
vita tecken kan förekomma.
Dessa kallas för ”Grey Roan”.
Storleken är mellan 62 och 68
centimeter för hane och för tik 57
till 64 centimeter.
Det här är en frisk ras. Dock
skall ägare se upp för tandproblem samt hudsjukdomen alopecia, som gör att hunden tappar sin
päls.
Alopecia har drabbat vissa linjer i Slovakien och England. Det
var linjer som genast plockades
bort ur aveln.

Vänd

En Slovakisk hund med
färgen ”Grey Roan”.
Foto: RolF RybERg

Dessa SRHP-hundar på jaktprov i
Slovakien uppvisar
olika typer av färg
och hårlag.
Foto: RolF RybERg

STHP-hunden
har också en
välutvecklad
mustasch,
skägg och
ögonbryn.
Foto: RolF RybERg
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Anlagförfågelstånd
Den typiska SRHPhunden har ett fältsök
som liknar weimaranerns. Den rör sig mellan
80 och 100 meter ut från
föraren på öppna ytor
och trängre när det en
rör sig på mark med mer
vegetation.

R

asen har en stark
instinkt att stå för
fågel, som brukar
utvecklas i tidig ålder
även om det finns individer som
tar längre tid än så på sig.
I vuxen ålder är ofta SRHP en
hund som står fast för fågel och
som naturligt respekterar den
resta fågeln.

Vill gärna apportera
Efter skottet är SRHP en stark
och arbetsvillig hund. Många har
en mycket stark apporteringslust
som utvecklas tidigt.
Vissa individer är dock hårda i
munnen även om det inte är
särskilt vanligt.
En av anledningarna till att man
korsade in just weimaraner var
deras förmåga att spåra. Det verkar ha gett resultat. SRHP är
generellt sett mycket god spårhund med en välutvecklad nos.
Rasen är också en stark vattenhund, som tycker om att simma

redan i tidig ålder. Den dubbla
strävhårspälsen ger också ett gott
skydd i kallt vatten.
På jaktprov bedöms SRHP som
weimaraner.

Populär sällskapshund
I vissa länder, kanske främst i
Storbritannien, ses SRHP som en
sällskapshund mer än som jakthund. Även om det inte bådar
gott för rasens framtid som jakthund i just det landet visar det att
rasen har en vänlig personlighet
och en vilja att vara till lags. Trots
att det finns mycket weimaranerblod är det inte en ras som gärna
vaktar.
Den är väldigt lättlärd och har
blivit känd som en hund som lätt
kan tränas till en bra jakthund
även av en amatör.
Det finns cirka 1 300 SRHPindivider i hela världen. Rasen är
vanligast i Europa, främst i Slovakien och England.
I USA finns några hundar av
rasen och SRHP betraktas som en
utmärkt jakthund. Den är inte
godkänd av dem amerikanska
kennelklubben, men det finns
omkring 20 individer och en uppfödare. I Norden förekommer det
tre individer i Finland, tre i Norge
och tolv här i Sverige, varav sex
är små valpar fortfarande.
Källa: Pointing dogs, Volume
one: The continentals av
Craig Koshyk.

Rasen har en stark instinkt
att stå för fågel som brukar
utvecklas i tidig ålder. Valpen Morra är bara nio veckor på den här bilden när hon
ställer en tryckande fasan.
Foto: RolF RybERg

I vissa länder, kanske främst i Storbritannien, ses SRHP som
en sällskapshund mer än som en jakthund på grund av dess
vänliga personlighet och vilja att vara till lags.

Stormdancer ställer orre.
Foto: RolF RybERg

Den typiska
SRHP-hunden har ett
fältsök som
liknar weimaranerns.
Classic Dreams Sea
Eagle, tio veckor gammal. Han exporterades
till Norge och kallas
Varg.
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Foto: RolF RybERg

SRHP är generellt sett en
mycket god spårhund med
en välutvecklad nos. Jorky
efter ett lyckat viltspår.
J&J 12 2012
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Uppfödarnaälskarfågeljakt
Första svenska valpkullen
från Classic Dreams-uppfödningen föddes 2011.
Pernilla och Rolf Ryberg
är aktiva jägare med sina
hundar. Det som ligger
dem varmast om hjärtat
är all slags fågeljakt på
fält, i skog samt i fjällen.

D

e använder dessutom
sina hundar på eftersök. För att visa upp
rasen, och få en avelsutvärdering på bästa vis, är de
aktiva på jaktprov samt i utställningsringen, där de har rönt stora
framgångar med både sina weimaraners och sina två SRHPtikar.
Redan 2003 på Världsvinnarutställningen i Dortmund såg Pernilla en SRHP för första gången.
– Jag blev störtkär, säger hon.
Rolf var mer skeptisk.
– Jag tyckte nog att den mest
såg ut som något ur den där barnserien fragglarna, kommenterar
han.
Trots det började de fundera att
ta in rasen. Men eftersom det
vare sig fanns någon rasbok eller
avelsprogram gick det inte.
Men när FCI reviderade rasstandarden några år senare öppnade sig möjligheterna.

Slovensk kontakt
Paret Ryberg kom i samspråk
med Michal Urban, som är en av
rasens stora förespråkare i Slovakien.
– Han ville att vi skulle ta in

Pernilla och Rolf Ryberg
tog in den första SRHP-hunden till i Sverige 2008 och
hade en valpkull 2011. Idag
har de två SRHP-hundar,
Oona och Jorky.
rasen till Sverige och skulle hjälpa oss med att hitta rätt hund,
berättar Pernilla.
Det gick inte länge innan han
ringde och tipsade om en kull
valpar i England.
”En riktig superkombination
där ni får välja först”, var beskedet.
Tolv veckor gammal kom alltså
”Oona” J, SE VCH, SE V-09,
FIN V-09, NO V-09, NORD V09, SE V-10, WW-10, NO V-10,
NORD V-10, FR CH-11, WW-11
Stormdancer a Classic Dream till
Sverige.
När hon var ett år gammal åkte

Pernilla och Rolf till Slovakien
för att starta Oona på rasmönstring-jaktprov. Tiken blev premierad på sin första start med ett
mycket hedrande förstapris.
– Det var fantastiskt att få vara
med och tävla i rasens hemland,
säger Pernilla.

Fick hem en till
Sedan dess har det blivit flera
turer till Slovakien och så sent
som i våras kom åtta månader
gamla Jorky.
– Det var en kupp av Pernilla.
Vi hade varit hemma hos Michal
Urban i Slovakien och jag såg ju

att de pratade om valparna. Men
det var först när vi var på väg
hem som hon berättade att ytterligare en SRHP skulle flytta hem
till oss, säger Rolf.
Vintern 2011 hade Classic Dreams kennel sin första SRHP-kull.
Oona parades med den slovakiska hannen WW-11 INT CH Dix
Olichov.
Det blev åtta valpar, tre tikar och
fem hanar. Tre av valparna blev
kvar i Sverige, medan två exporterades till Italien, en till Holland
och två till Norge.

Vänd

Första svenska SRHPvalpkullen föddes vintern 2011.
Foto: RolF RybERg

Första SRHP
i Sverige var
Oona.
Foto: RolF RybERg
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NyvalpkullföddiÅkersberga
Henrik backlund i Åkersberga hade tidigare weimaraner som han jagade
mycket med. Det fungerade bra även om han
tyckte att hunden var lite
väl frusen av sig.

Henrik Backlund med sin
SRHP-tik Pia som importerades 2009.

N

är det blev dags att
skaffa ny hund ville
han därför ha något
motsvarade, men med
strävhårspäls. Valet föll på en
SRHP.
2009 kom tiken hem från England – Stormdancers Sweat Pea.
Tiken kallas Pia till vardags.

Blev nöjd
Henrik blev inte besviken.
– Det är otroligt charmig och
personlig hund och den typ av
kontinentala fågelhundar som
håller sig unga länge.
– Hon är väldigt rolig att jaga
med för det är en hundras som
verkligen är jätteallround. På
eftersök kan hon plocka ned skadat vilt plus att hon är duktig på
fågel. SRHP är en bra representant för sin grupp, tycker Henrik
Backlund.

En familjehund
Även om Pia är en jakthund tillbringar hon ändå 95 procent av
tiden hemma och är en familjehund.
– Vi har vårt barnbarn på två år
som bor hemma och det är aldrig
några problem. Inte ens nu när
Pia har valpar.
Just nu finns sex SRHP-valpar

hemma hos Henrik och hans
familj.
De föddes i september och är
undan Pia och efter den slovakis-

ke hannen Portos Kaicul. Valparna hoppas husse ska bli minst lika
bra jakthundar som Pia.
– Egentligen borde jag väl stäl-

la upp på lite jaktprov också, men
jag är ganska dålig på sådant. Jag
jagar mest praktiskt, kommenterar Henrik Backlund.

Sex SRHP-valpar
i Åkersberga väntar
på nya ägare.
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