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SKK/JhK nr 3/2012 

§ 46 - 71 

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den  

5 - 6 september på Thoresta 

Närvarande:  Henrik Barnekow, ordförande                                                               

  Christoffer Schildt, vice ordförande                                                                             

  Hans Andersson                                                                                                  

  Willy Gustavsson                                                                                                                                                                                                  

  Göran Johansson                                                                                                                  

  Tomas Larsson                

                        Adjungerade:               Kjell Bräster                                                                                              

   Hans von Essen, Sv. Jägareförbundet                                                            

   Kjell Svensson, SKKs kansli   

Anmält förhinder:  Conny Jakobsson   

Vid protokollet:         Kjell Bräster 

§ 46  Mötets öppnande 

 Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 47  Val av justerare 

 Utsågs Göran Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 48  Föregående mötesprotokoll 

 SKK/JhK 3/2012 den 12 - 13 april  

 Lades protokollet med godkännande till handlingarna. 

 

§ 49  Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Förelåg fråga från Ulf Uddman om vilka Jakthundsklubbar som översatt sina 

jaktprovsbestämmelser till engelska för att därigenom möjliggöra för SKK att kunna 
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ansöka hos FCI om att arrangera Internationellt jaktprov hos FCI för respektive 

provform. 

Konstaterades att en uppmaning i denna fråga tidigare tillställts samtliga specialklubbar 

för drivande hundar, till Specialklubben för Skällande Fågelhundar samt till Svenska 

Älghundklubben. 

Såvitt JhK kunde konstatera har ingen av ovannämnda klubbar ännu tillställt JhK en 

sådan översättning, varför kommittén uppdrog till sekreteraren att åter tillskriva aktuella 

klubbar med en ny uppmaning om de framgent önskar arrangera Internationella jaktprov.  

Samt i denna skrivelse förklara att respektive klubbar inte äger rätt att arrangera 

Internationella jaktprov förrän FCI mottagit och godkänt aktuellt regelverk. 

 

§ 50  Information 

 Förelåg ekonomisk rapport för JhK för mars – juli 2012 vilken därefter lades                      

 till handlingarna. 

 Informerade ordförande om JhKs närvaro på Jaktmässorna Tullgarn, Fäviken samt 

 Bosjökloster. I stort har närvaron varit positiv, men samtidigt visar vunna erfarenheter att 

 om denna närvaro ska permanentas så behövs en vidareutveckling av konceptet. 

 Beslutades att ordförande ska ta upp frågan med SKKs CS. 

 Vidare informerade ordförande, Christoffer Shildt och sekreteraren från ett möte med 

 SvSHK angående att alpenländische dachbracke (ADB) ska kunna införa stambokförda 

 drevprov på klövvilt för kortdrivande hundar. Enades mötet om att SvSHK/ADB ska 

 utföra testverksamhet under  jaktsäsongen 1 oktober – 31 januari samt att även undersöka 

 möjligheten med ett prov på vildsvin. 

 Informerade Hans Andersson och Kjell Bräster om ett telefonmöte med NKK avseende 

 träningsverksamhet för stående fågelhundar i respektive land. Vid mötet beslutades att 

 Kjell Bräster ska utarbeta en lathund för de avtal som undertecknats mellan NKK och 

 SKK. 

 Informerade Hans von Essen om att Svenska Jägareförbundet genomfört en utredning 

 om att revidera den grundläggande hundutbildning som förbundet har i sin verksamhet. 

 Förslaget kommer att presenteras för Förbundsstyrelsen 2012-09-26. 

 Informerade Tomas Larsson och sekreteraren om att de i samarbete med Svenska 

 Jägareförbundet, genomfört en förevisning på Öster Malma av ett Grytanlagsprov för 

 tidningen Svenskt Djurskydds redaktör. 

Informerade Kjell Svensson om att arbetet med en elektronisk resultatrapportering för 

Drivande hundar nu har ned prioriterats av SKKs IT-avdelning, genom beslut av CS, 

med anledning av att SvStK och SvTK lämnat arbetet med gemensamma 

provbestämmelser för drivande hundar.  
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Med anledning att enstaka individer av raser som till exempel porcelaine, bosanski 

ostrodlaki gonic-barak samt deutsche bracke registrerats i SKKs stambok meddelade 

Kjell Svensson att SKKs FK beslutat att enstaka individer av för SKK helt nya raser 

initialt inte kommer att tilldelas specialklubbstillhörighet.   

Informerade sekreteraren om att Landsbygdsdepartementet beslutat att inte genomföra 

den utredning avseende jakt med lös hund som Djurskyddet Sverige och 

Rovdjursföreningen begärt. 

Vidare informerade sekreteraren om SKKs remissvar gällande Rovdjursutredningens 

betänkande Mål för rovdjuren SOU 2012:22 samt den del av betänkandet för Översyn  

av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll SOU 2011:75 som berör jakt och 

jakthundar. 

Informerade sekreteraren från seminarium med Nationella Viltolycksrådet (NVR). Vid 

seminariet uttalades att Polismyndigheterna inom NVRs regionala råd efterlyser 

representanter från SKK i de regionala råden. Av denna anledning redovisade 

sekreteraren att han efter samråd med JhKs VU arbetat med att presentera sådana 

representanter. Därvid har, förutom för Västernorrlands och Västerbottens län, utsetts 

representanter. Uppdrogs till sekreteraren att fullfölja arbetet genom att utse 

representanter för de båda resterande länen. 

Presenterade sekreteraren SKKs remissvar avseende Rikspolisstyrelsens förändrade 

föreskrifter för trafikeftersök. 

Informerade sekreteraren om att två pointrar, Furukollens Sir Kilroy samt Furukollens 

Sir Cognac avstängts för en tid av 2 år, varefter en ansökan om omprövning kan ske, för 

att de förföljt och rivit tamren.  

Konstaterade JhK att det endast i SKKs provbestämmelser för Vallhundar finns reglerat 

när hundar visar Oacceptabelt beteende mot annat än människa eller hund. 

Beslutade JhK föreslå SKKs CS att se över SKKs Allmänna regler så att Oacceptabelt 

beteende innefattar även tamdjur. 

Informerade sekreteraren om att han, tillsammans med Svenska Jägareförbundet, 

Riksförbundet Sveriges Jägare, Inga Ängsteg, Viltskadecenter samt forskaren Jens 

Karlsson medverkat vid ett möte på SLUs forskningsstation på Grimsö avseende framtida 

möjligheter att minimera dödade eller skadade hundar i samband med vargangrepp. Den 

bakomliggande orsaken till mötet var att Grimsö förväntas få ett uppdrag av 

Naturvårdsverket att göra en utredning av eventuella åtgärder. Mötet utarbetade en 

förteckning över åtgärder som bör utredas, utifrån en bruttolista som forskarna tagit fram. 

Informerade sekreteraren om att at NKU Jakthundskommitté ska ha ett möte den 31 

oktober 2012. 
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§ 51  VU- beslut JhK 

 SKKs Jakthundskommittés VU har den 15 maj 2012 fattat nedanstående 

 beslut gällande överklagan rörande Svenska Vorstehklubbens (SVK) 

 Mellansvenska avdelnings beslut att avstyrka Norsk Münsterländerklubbs 

 ansökan om att bedriva fågelhundsträning på Dylta/Örebro 2 – 5 augusti 

 2012. 

 Förelåg överklagan till SKKs Jakthundkommitté från Norsk Münsterländerklubb 

 mot SVKs Mellansvenska avdelnings beslut att avstyrka Norsk Münsterländerklubbs 

 ansökan om att bedriva fågelhundsträning på Dylta/Örebro  2 – 5 augusti 2012. 

 Med anledning av det avtal som gäller mellan Norsk Kennelklubb (NKK) 

 och Svenska Kennelklubben (SKK), krävs att den Specialklubb/avdelning, 

 som berörs av arrangemangets geografiska placering ska tillstyrka 

 detsamma. Detta med anledning av att den berörda avdelningen i samtliga 

 fall har det fulla ansvaret för att SKKs Regler och Riktlinjer för utsättning 

 av fågel följs, vilket regleras i det avtal som upprättats av NKK och SKK.    

 Med anledning av att SVKs Mellansvenska avdelning uttalat följande;                                                       

 Tyvärr kan vi ej tillstyrka några träningar hos privata arrangörer där 

 klubben ej är delaktig i arrangemanget.                                                                                                                                                  

 Med Vänliga Hälsningar                                                                                                                               

 Kristina Söderström                                                                                                                                                                                                      

 ordförande SVK Mellansvenska, 

 så finner SKKs JhKs VU ingen möjlighet att tillstyrka överklagan. 

 Mot denna bakgrund har JhKs VU beslutat att avstyrka Norsk Münsterländerklubbs 

 överklagan. 

 Beslutade JhKs VU att fastställa ovanstående. 

 Henrik Barnekow                Hans Andersson Kjell Bräster                            

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SKKs Jakthundskommittés VU har den 22 maj 2012 fattat nedanstående 

beslut; 

Hemställan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) om att revidera 

Jaktprovsbestämmelserna för start i elitklass på A och B-prov retriever.   

Enligt nu gällande bestämmelser krävs att hunden är utställd eller exteriörbeskriven       

före start i Elitklass. Detta krav syftar till att dokumentera vår svenska 

retrieverpopulation. 
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SKK ser dock ingen anledning att påtvinga ägare till hundar som är utlandsägda detta 

krav, dels därför att värdet av ett sådant krav på dessa hundar måste betraktas som ringa, 

dels för att kravet medför betydande praktiska problem för utlandsägda hundar då 

motsvarande krav inte finns i något annat land. 

Mot denna bakgrund Beslutade JhKs VU att bevilja SSRK att genomföra denna 

revidering av jaktprovsbestämmelserna under regelperioden 2012-01-01 - 2016-12-31 

Beslutade JhKs VU att fastställa ovanstående. 

Henrik Barnekow                Christoffer Schildt Kjell Bräster 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

  

 Med anledning av Svenska Älghundklubbens (SÄK) ansökan om ekonomiskt 

 bidrag till regelkonferens inför nästkommande jaktprovsbestämmelser har 

 JhKs VU fattat nedanstående beslut 2012-05-30  

 SÄK har inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag till en 

 regelkonferens gällande de jaktprovsbestämmelser som ska gälla för SÄKs 

 jaktprov från och med 2013-07-01. Klubben äskar bidrag för konferensen  

 enligt den delegering som SKKs JhK har från SKKs styrelse för konferenser. 

 Dock säger denna delegering klart att sådant bidrag endast medges till en 

 ordinarie domarkonferens, varför SKKs JhKs VU i enlighet med 

 kommitténs delegeringsordning från SKKs styrelse, beslutat avslå SÄKs 

 begäran. 

Beslutade JhKs VU att fastställa ovanstående. 

 Henrik Barnekow             Christoffer Schildt                  Kjell Bräster 

 Beslutade kommittén fastställa VUs beslut. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 SKKs Jakthundskommittés VU har den 21 juni 2012 behandlat nedanstående 

 ärende med anledning av beslut i SKKs Centralstyrelse (CS) 2012-06-12. 

 Svenska Vorstehklubben (SVK) har till SKKs CS ansökt om att de 

 jaktprovsbestämmelser som gällt för SVK under tiden 2007-01-01 - 2011-

 11-31 fortsatt ska gälla till och med 2016-12-31 
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 Då SKKs CS beviljade SVKs ansökan beslutar härmed SKKs JhK att de 

 jaktprovsbestämmelser som gällt för SVK från och med 2007-01-01 till och med                      

 2011-12-31förlängs och ska gälla från och med 2012-07-01 till och med 2016-12-31. 

  I enlighet med SKKs CS beslut konstaterar SKKs JhK att de hundar som startat 

  på jaktprov under tiden 2012-01-01 - 2012-06-31 och är bedömda i enlighet med 

  de regler som gällde från och med 2012-01-01 till och med 2012-06-31 ska 

  behålla sina provresultat. 

  SKKs JhK har dock reviderat SKKs Allmänna regler för Prov, Tävlig  

  och Utställning i enlighet med SKKs CS tidigare beslut för den nuvarande 

  regelperioden.  

  Mot denna bakgrund beslutade JhKs VU att fastställa SVKs Jaktprovsbestämmelser 

  för perioden 2012-07-01 - 2016-12-31. 

  Beslutade JhKs VU att fastställa ovanstående. 

 Henrik Barnekow               Christoffer Schildt Kjell Bräster 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 SKKs Jakthundskommittés VU har den 16 augusti 2012 fattat nedanstående beslut; 

 Ansökan från Svenska Stövarklubben om generell dispens för att arrangera 

 Rörliga prov i Elitklass under regelperioden 2012-07-01 - 2017-06-30. 

 Förelåg ansökan från Svenska Stövarklubben (SvStK) om generell dispens för att 

 arrangera  Rörliga prov i Elitklass under regelperioden 2012-07-01 - 2017-06-30. 

 Bakgrunden till ansökan är att denna provform innebär ett, för startande hundar, säkrare 

 sätt att genomföra jaktprov med tanke på den alltmer problematiska rovdjurssituationen 

 Mot denna bakgrund Beslutade JhKs VU att bevilja SvStK att genomföra Rörliga prov 

 i Elitklass under regelperioden 2012-07-01 - 2017-06-30 

  Beslutade JhKs VU att fastställa ovanstående. 

 Henrik Barnekow               Christoffer Schildt Kjell Bräster 
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§ 52  Protokollsutdrag fån SKKs CS samt dess kommittéer 

 Förelåg justerat protokollsutdrag från SKKs CS 2012-04-25 

 § 36 Protokoll SKKs JhK nr 1/2012 

 a)  SSF - Begäran om överprövning av beslut från SKKs Jakthundskommitté  

  Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) begär i brev till CS om  

  överprövning av beslut taget av SKKs Jakthundskommitté . Ärendet gäller  

  bedömning av hunden Våtsjöbergets Isa vid jaktprov 2011-11-02. 

  CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och beslutade återremittera  

  ärendet till SKKs Jakthundskommitté. 

  CS beslutade uppdra till SKKs JhK att se över till vilka och hur många instanser ett 

  ärende ska kunna överklagas. 

 Konstaterade JhK efter ytterligare noggrann genomgång av tidigare handlingar samt av 

 den skrivelse som bifogats från Thomas Persson, SSF i samband med begäran om 

 överprövning av ärendet att något tekniskt fel inte hade begåtts, varför JhK beklagade 

 att kommittén tidigare fattat ett felaktigt beslut. 

 Då provet gällde uttagning till Skallkungen 2011 finns ingen möjlighet att förändra 

 konsekvensen av JhKs felaktiga beslut. 

 Avseende uppdraget till JhK att se över vilka och hur många instanser ett ärende ska 

 kunna överklagas konstaterade JhK att en sådan regel alternativt tillämpning bör vara 

 gemensam för all prov,- utställningsverksamhet inom SKK. Av denna anledning föreslår 

 JhK att SKKs kansli bereder frågan för att CS med detta som grund kunna fatta ett beslut 

 som gäller all prov-, tävling- och utställningsverksamhet. 

 

§ 53 Redaktionell ändring av Jaktprovsbestämmelserna för Skällande fågelhundar  

 Förelåg påpekande från Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) att ett 

 redaktionellt fel uppstått i samband med revideringen av jaktprovsbestämmelserna för 

 perioden 2012-07-01 – 2017-06-30, varför SSF anhöll om att detta fel ska rättas till. 

  Felet har uppstått att det under punkten 4.1 Förföljandets längd;                                                       

 Kort står Förföljande är under 100 meter och i tid 45 sekunder. 

 Den riktiga skrivningen ska vara; Kort Förföljande är under 150 meter och i tid under 45 

sekunder. 

  Beslutade JhK att med omedelbar justering tillmötesgå SSFs begäran. 
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§ 54 Fastställande av Svenska Älghundklubbens (SÄK) Jaktprovsbestämmelser 

 (löshundsprov). 

 Förelåg förslag från SÄK om att fastställa reviderade Jaktprovsbestämmelser för 

 löshund.  

Efter sedvanlig granskning beslutade JhK att uppdra till sekreteraren att kontrollera med 

SÄK angående koefficienten, punkt 13.9.1 gällande tempo under söket. Antingen 

föreligger det ett redaktionellt fel, eller bör koefficientangivelsen tas bort ur 

bestämmelserna då den koefficient som finns angiven i förslaget på inget sätt kan påverka 

poängsumman i momentet.  

Efter att ha inhämtat ett klarläggande gällande 13.9.1 från SÄK beslutade JhK fastställa 

SÄKs Jaktprovsbestämmelser för löshund. 

 Tillsammans med regelförslaget framförde SÄK en begäran om att aktuella bestämmelser 

 endast skulle fastställas bestämmelserna för perioden 2013-07-01 – 2014-06-30. 

 Med anledning av denna begäran har JhK mottagit en besvärsskrivelse från Norrbottens 

 Älghundklubb. JhK beslutade att inte beakta denna skrivelse, varför den lades till 

 handlingarna. 

 Den bakomliggande orsaken till SÄKs styrelses begäran är att styrelsen avser att vid 

 nästkommande Fullmäktige åter förelägga fullmäktige ett förslag om att införa 

 gemensamma Nordiska jaktprovsbestämmelser för älghundar. 

 I denna fråga konstaterade JhK, dels att en sådan åtgärd skulle förenkla arrangerandet av 

 Internationella jaktprov, dels att både SKKs CS och NKUs AU uttalat önskemål att så 

 långt som möjligt ha liktydliga bestämmelser för de specifikt nordiska jakprovsformerna, 

  så att möjligheten till att dra nytta av respektive lands databaser optimeras. 

 Med anledning av ovanstående beslutade JhK att fastställa SÄKs jaktprovsbestämmelser 

 för löshund att gälla från och med 2013-07-01 till och med 2014-06-30.  

 

§ 55 Förfrågan från Svenska Älghundklubbens (SÄK) angående att inför jaktprov på 

 frilevande björn. 

 Även om JhK har viss förståelse för vikten av att införa ett  sådant prov, är JhK för 

 närvarande inte beredd att ta ställning i frågan. 

 Orsaken till detta är att JhK kan konstatera att de stora rovdjuren intar en särställning i 

 svensk viltförvaltning, då jakten i flera avseenden påverkas av EU-direktiv. 

 Vidare anser JhK att frågan om jaktprov på frilevande björn måste analyseras mer 

 ingående ur såväl formella som jaktpolitiska skäl.                                                                        

 Därmed lades frågan tillsvidare till handlingarna. 
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§ 56  Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRK) förslag till fastställande av 

 Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) samt hemställan att dessa 

 funktionsbeskrivningar ska börjas stambokföras under en prövotid på tre år. 

 Diskuterade JhK huruvida denna funktionsbeskrivning med anledning av att 

 den omfattar vissa mentalbeskrivningar som kan anses mer allmänna än rasspecifika.  

 Härigenom uppstod frågan om Funktionsbeskrivningen faller under JhKs eller 

 Kommittén för Hundars mentalitets (KHM) ansvarsområde. 

 I detta sammanhang informerade Kjell Svensson att KHM ifrågasatt om inte de mera 

 allmängiltiga mentalbeskrivningarna i moment 1 och 11 bör "lyftas ur" konceptet. 

 Vidare önskade JhK, om möjligt, någon form av utvärdering av hundar som genomgått 

 funktionsbeskrivningen samt även startat på retrieverprov.  

 Härmed beslutade JhK att återremittera frågan till SSRK, samt bordlägga densamma. 

 

§ 57 Bidragsberättigade Domarkonferenser  

 Förelåg redovisning från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)  

 Jaktprovsdomarkonferens för Retrieverdomare 2012-03-24-25.  

 Efter att tagit del av föredömligt upprättat konferensprotokoll, jämte ekonomisk 

 redovisning lades konferensen med godkännande till handlingarna. 

 Beslutade JhK att i enlighet med bestämmelserna bestrida 75 % av totala kostnaden om                   

162 492 kronor, med det maximala domarkonferensbidraget 75 000 kronor.  

  Efter beslut om omedelbar justering uppdrogs åt SKKs Kansli att utbetala 75 000 

 kronor till SSRK. 

 

 -------------------------------------------------------- 

 Förelåg redovisning från Svenska Grythundklubben (SGK) för Jaktprovsdomarkonferens 

 för Grytprovsdomare domare 2012-04-28-29.  

 Efter att tagit del av föredömligt upprättat konferensprotokoll jämte ekonomisk 

 redovisning samt en begäran om att JhK tar ställning till nedanstående tolkningsanvisningar 

 Förelåg en begäran från SGK att JhK ska fastställa domaranvisningar för;  
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 Jaktprov sprängare                                                                                                                              

 Hunden är färdigbedömd när samtliga moment är bedömda. Flera arbeten under 

 provdagen får sammanräknas. 

 Jaktprov förliggare                                                                                                              

 Domaren avgör när nedslaget ska påbörjas. 

 Anlagsprov                                                                                                                

 Hunden ska släppas från ingång 1. Gång 1. ska initialt vara plåtad. 

 För kvalitet 1 måste hunden arbeta minimum 8 minuter i minst en gång samt att 

 ärlighet prövas i gång som är plåtad.  

 Efter beslut om ovanstående lades konferensen med godkännande till handlingarna. 

 Beslutade JhK att i enlighet med bestämmelserna bestrida 75 % av totala kostnaden                             

om 143 119 kronor, med det maximala domarkonferensbidraget 75 000 kronor.  

  Efter beslut om omedelbar justering uppdrogs åt SKKs Kansli att utbetala 75 000 

 kronor till SGK. 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Förelåg redovisning från Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) 

Efter att tagit del av föredömligt upprättat konferensprotokoll, jämte ekonomisk 

redovisning noterades att SSF medtagit en kostnad av 12 720 kronor för 

jaktprovsböcker. 

 Konstaterade JhK att denna kostnad inte ryms inom de förutsättningar som gäller för 

 en bidragsberättigad domarkonferens. 

 Beslutade JhK att i enlighet med bestämmelserna bestrida 75 % av totala kostnaden om                   

80 883 kronor, summa 60 662 kronor.  

  Efter beslut om omedelbar justering uppdrogs åt SKKs Kansli att utbetala 60 662 

 kronor till SSF. 

§ 58   Bidragsbelopp för jaktprovsdomarkonferenser 

 Diskuterade JhK att bidragsbeloppet för jaktprovsdomarkonferenser under en lång tid av 

 år varit maximerat till 75 % av den totala kostnaden, dock högst 75 000:- 

 Med anledning, dels av inflation, dels av att ett flertal jakthundsklubbars provverksamhet 

 ökat i omfattning och därmed kräver ett högre antal domare, så uppdrog JhK till ordförande 

 och vice ordförande att föra frågan till centralstyrelsen. 
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 § 59   Domarärende SSRK  

 Förelåg förfrågan från retrieverjaktprovsdomare Peter Nordin avseende handläggning 

 samt tolkning av SSRKs beslut gällande den avstängning som berör denne som 

 jaktprovsdomare. 

 Av handlingarna framgår att SSRKs styrelse fattat beslut enligt 2011-09-10-11 § 309 att 

 Peter Nordin avstängs att tjänstgöra som jaktprovsdomare under en period av                                                 

 12 månader samt ska kallas till nästkommande preparandutbildning. Detta beslut 

 justerades omedelbart. 

 Vidare framgår av svarsskrivelse från SSRK, till SKKs JhK, daterad 2012-06-29, att Peter 

 Nordin  är berättigad att åter inträda i tjänst som jaktprovsdomare efter den 11 september 

 2012, samt  att Peter Nordin framgent kommer att erbjudas en särskild vidareutbildning. 

 Härmed beslutade JhK att efter omedelbar justering lägga ärendet till handlingarna. 

 

§ 60  Skrivelse från Labradorklubben angående SSRKs handläggning av  

  Retrieverprov i Blekinge 22 april 2011. 

 Efter att ha tagit del  av Labradorklubbens skrivelse samt de uppgifter och svar som JhK 

 mottagit från SSRK fann JhK att SSRK handlat efter de regler och riktlinjer som är 

 beslutade av SSRKs HS för anordnande av retrieverprov. 

 Beslutade JhK därmed lägga ärendet till handlingarna. 

 

§ 61  Ytterligare synpunkter på Viltspårregler och provprotokoll  

 Förelåg ett antal ytterligare förslag till ändringar i provbestämmelserna för Viltspårprov. 

 Beslutade JhK att de bestämmelser som nu är fastställda fortsatt gäller varför dessa 

 synpunkter lades till handlingarna.   

 Förelåg även förslag till ändringar i nu gällande protokoll för viltspårprov. Efter att ha 

 tagit del av förslagen beslutade JhK att nu gällande protokoll inte kommer att 

 genomgå några redaktionella ändringar. Utöver detta beslutade JhK uppdra till SKKs 

 kansli att "lägga ut" nu gällande protokoll på SKKs webbsida som en ifyllbar pdf-fil.   

  

§ 62 Angående Svenska Beagleklubbens (SBlK) resultatrapportering 

 Efter att tagit del av ytterligare skrivelser i ärendet beslutade JhK att överlåta att utreda  

 händelseförloppet och eventuella åtgärder till SBlK.  
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§ 63  Skrivelse från Svenska Bassetklubbens (SBaK) Lokalavdelning Östra 

 Förelåg skrivelse från SBaKs Lokalavdelning Östra med ett antal frågor gällande 

 domarfördelning vid klubbens drevprov. 

 Konstaterade JhK att SBaKs Lokalavdelning Östra har att förelägga SBaKs styrelse 

 frågeställningarna. Om det sedan råder meningsskiljaktigheter mellan SBaK och 

 lokalavdelningen kan JhK komma att pröva ärendet. 

 Med anledning av ovanstående beslutade JhK lägga skrivelsen till handlingarna. 

 

§ 64  Utsättning av fältfågel i samband med träning av stående- och stötande  

  fågelhundar 

 Förelåg skrivelser och mejl angående träning på utsatt fältfågel med stående- och 

 stötande fågelhundar före den 16 augusti, arrangerade av medlemmar inom SKK-

 organisationen, utan att arrangören beviljats dispens för sådan träning från SKK. 

 Informerade sekreteraren att han efterhört medberörda länsstyrelser om de 

 utfärdat någon dispens för träning inom sina respektive län. Handläggarna på dessa 

 länsstyrelser har meddelat att de endast beviljat dispens för SKK. 

   Då JhK fortsatt ser mycket allvarligt på att medlemmar inom SKK-organisationen 

 uppenbart inte följer § 16 Jaktförordningen, samt med stor sannolikhet negligerar 

 Svenska Kennelklubbens Riktlinjer och Råd för utsättning av fågel inför jaktprov 

 och träning med Apporterande-, Stående- och Stötande Fågelhundar samt 

 bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov uppdrogs till sekreteraren att 

 tillskriva aktuella arrangörer med en hemställan om att få ta del av de 

 tillstånd/dispenser som träningen baseras på.  

  Presenterade Hans Andersson ett förslag om ett framtida certifieringssystem, både vad 

gäller utsättning av fågel och vilthägn, som därigenom skulle vara till gagn för en 

kvalitetssäkring av denna verksamhet. 

  Vidare att ett sådant system, benämnt Fair Game, skulle kunna vara tillämpligt även för 

markägare/jakträttshavare. 

  Informerade Hans von Essen om att Sveriges Jordägareförbund, genom Peter Hillve, för 

närvarande arbetar med att utveckla ett likartat system. 

  Tackade JhK för en mycket intressant idé och presentation samt uppdrog till Hans 

Andersson att kontakta Peter Hillve för att undersöka möjligheterna till ett samarbete. 
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§ 65  FCI 

 Förelåg av FCI fastställda Internationella provregler för kontinentala stående fågelhundar. 

 Förelåg medlemslistor för FCIs kommittéer för British Pointers, Retrievers samt Spaniels. 

 Lades denna information till handlingarna. 

 

§ 66 Instiftande av Jakthundskommitténs funktionärsstipendium 

 Förelåg ett beslut om att SKKs CS avsatt medel för att JhK årligen ska kunna dela ut ett 

 stipendium i enlighet med nedanstående;  

 Regler för Jakthundskommitténs funktionärsstipendium  
 

 Stipendiets ändamål  
 Stipendiet har tillkommit med ändamål att uppmärksamma enskilda funktionärer och att 
 därigenom ge tillfälle till att fortbilda sig inom jaktprovsverksamheten i eller utanför Sverige.  
 Jakthundskommittén (JhK) har av SKKs centralstyrelse tilldelats ett belopp att fördela såsom 
 stipendier.  
 JhK kan antingen utbetala tilldelat belopp till en person eller fördela detta på flera sökanden.  
 Beloppets storlek fastställs av JhK i samband med att inkomna ansökningar behandlas.  
 

 Förutsättning för att ansöka om stipendium:  
 • Den sökande ska vara aktiv som funktionär inom den jaktprovsverksamhet som 
  arrangeras inom SKK-organisationen sedan minst 3 år.  
 • Den sökande ska ha stort intresse för jaktprovsverksamheten samt på något sätt aktivt 
  bidragit i verksamheten inom organisationen.  
 • Den sökande ska inneha medlemskap i någon av SKKs jakthundsklubbar.  
 

 Av ansökan ska framgå:  
 • Kort personlig presentation av den sökande inklusive referens.  
 • Beskrivning av på vilket sätt den sökande har varit, och är, aktiv som funktionär inom 
  jaktprovsverksamheten.  
 • Syfte med ansökt stipendium, samt på vilket sätt detta kommer att bidra till den 
  sökandes fortbildning inom jaktprovsverksamheten.  
 • Vilken summa ansökan avser.  
 • När i tid stipendiet avses att nyttjas.  
 

 Redovisning inför utbetalning av stipendium  
 Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaten avlämna en 
 rapport till JhK, varefter utbetalning av tilldelat stipendiebelopp sker.  
 

 Sista ansökningsdag:  
  2013-03-31 
 

 Ansökan skickas till:  
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 Svenska Kennelklubben  Jakthundskommittén                                                                                                                                                        
 163 85 Spånga 

Beslutade JhK att Regler för Jakthundskommitténs funktionärsstipendium ska publiceras på   

SKKs hemsida samt att protokollsutdrag ska tillställas SKKs Jakthundklubbar. 

  

§ 67 Skrivelse från Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) 

 Förelåg en framställan från SSDVs styrelse om att det inom det närmaste året bör 

 arrangeras en domarkonferens för klubbens jaktprovsdomare. 

 Fann JhK med anledning av att provverksamhet nu bedrivits under flera år framställan som 

 ytterst skälig. 

 Vidare konstaterade JhK att det fortfarande är kommittén som ansvarar för regler och

 domarauktorisationer att ansvaret för att genomföra en sådan konferens åligger JhK. 

 Uppdrogs till sekreteraren att undersöka de praktiska förutsättningar som krävs, samt att 

 målsättningen är att konferensen ska kunna arrangeras under oktober månad 2013. 

 SSDV önskade också att JhK ska se över det regelverket som styr att proven ska dömas av  

 2 tjänstgörande domare. 

 Härvid beslutade JhK att de domare som fullgjort två domaruppdrag, inom 2-

 domarsystemet, från och med 2012-10-01 äger rätt att åta sig att döma prov med endast       

 en tjänstgörande domare. 

 Vidare önskade SSDV att en domare ska ha möjlighet att använda sig av observatörer  när 

 endast en domare tjänstgör och när provområdet är överblickbart. 

 Beslutade JhK att medge detta, under förutsättning att domaren tar ansvaret för att 

 observatörerna har nödvändig kompetens, samt att observatörens information inte får vara 

 helt avgörande för bedömningen 

 Med anledning av att samtliga nu auktoriserade domare ännu inte fått tillfälle att döma något 

 prov uppmanade JhK provansvarig inom SSDV, att så långt som möjligt, tillse att samtliga 

 auktoriserade domare får nödvändig erfarenhet av att döma prov. 

 

§ 68 Skrivelse från Hans Åberg angående ett jaktprov för stövare år 2006 

 Konstaterade JhK att enligt SKKs vedertagna regler, så behandlas inte provresultat äldre 

 än två år. 
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 Med hänvisning till detta beslutade JhK lägga skrivelsen till handlingarna. 

 

§ 69 Svenska Jägarförbundets och JhKs seminarium med jakthundsklubbarna 2013  

 Efter samråd med Svenska Jägarförbundet beslutade JhK att 2013-års seminarium 

 avhålls i samband med Elmia Game Fair i Jönköping 10-11 maj. 

 Uppdrogs till sekreteraren, att i samråd med Svenska Jägarförbundet och Elmia starta 

 planeringen av seminariet  

§ 70 Nästa sammanträde 

 är sedan tidigare beslutat att ske 2012-11-21 på Möllan. 

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan     

protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats  

 JhK beslutade att beslut som inte är omedelbart justerade inte ska offentliggöras innan 

protokollet är justerat.    

 

§ 71  Mötets avslutande 

 Avtackade JhK  Hans von Essen med anledning av att Hans i och med sin 

 pensionering avgår från sin tjänst som Riksjaktvårdskonsulent på Svenska 

 Jägareförbundet. Hans medverkan i JhK har varit ovärderlig, dels genom hans breda 

 kompetens på samtliga Dianas stigar, dels genom sina insikter i departementens och 

 myndigheternas snirkliga korridorer, samt sist men inte minst, hans stora 

 jakthundsintresse. 

 Därefter tackade ordförande för ett väl genomfört möte. 

 Vid protokollet 

                                                                                                                
 Kjell Bräster 

 Justeras:   Justeras:   

 

 Henrik Barnekow Göran Johansson 

 ordförande  

 Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 

dock bli föremål för ändring av SKK/CS 


