
SKK / JhK nr 1-2009 

Justerat protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 29 januari 

2009, på SKKs kansli i Spånga 

Närvarande: Kjell Bräster ( tf. ordf.), Paul Andersson, Curt-Christer Gustafsson, Willy Gustavsson, 

Tomas Larsson, Uno Olsson. 

 

Anmält frånvaro: Hans Anderson 

 

Adjungerad: Thomas Eriksson, Svenska Älghundklubben, Hans von Essen, Svenska 

Jägareförbundet (Sv JF) 

 

Vid protokollet: Ann-Sofie Flygare 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Hälsade ordförande ledamöterna välkomna till ett nytt verksamhetsår. Ett särskilt välkomnande 

riktades till Thomas Eriksson som presenterade sin bakgrund med jakthundar.  

 

§ 2 Val av justerare 

Utsågs Willy Gustavsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

SKK/JhK 3/2008, 2008-10-24 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

SKK/JhK 2/2008, 2008-09-18 

Gjordes ett tillägg till protokollet angående att Svenska Stövarklubben tilldelats rasansvar för 

foxhound. 

JhK 2/2008, § 36 - Viltspårprov - torkad skank vid spårläggning. 

Förelåg verksamhetschefens svar på en inkommen skrivelse, varpå ärendet lades till handlingarna. 

 

§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

JhK 3/2008, § 45 - Seminarium på Öster-Malma 2008-12-11 - Vildsvinet - ett gemensamt ansvar. 

Lämnade ordförande och Curt Christer Gustafsson en utförlig redogörelse för seminariet. Påtalade 

också ordförande det utomordentliga samarbete som JhK under 2008 haft med Sv JF och Svenska 

Yrkesjägareföreningen (SYF)  

 

JhK 2/2008, § 26 - Vildsvinsfrågan 

Konstaterade JhK att de slumpvis utvalda besök på jaktprov för fågelhundar ur grupperna 7 och 8 

avlöpt utan några som helst anmärkningar avseende berörda klubbar och jaktanordnares 

fågelutsättning.  

Konstaterade JhK tillsammans med Hans von Essen att den nu föreliggande policyn bör revideras, 



speciellt en precisering av vad som kan anses vara "utsättningsburar".  

Beslutades att uppdra åt Kjell Bräster och Hans von Essen att utarbeta och presentera ett förslag. 

 

§ 5 Information från ordföranden 

Lades den ekonomiska rapporten till handlingarna med ett konstaterande att JhK följt sin budget. 

Informerade ordföranden om arbetssituationen på SKKs kansli, bland annat genom de tre stora 

utställningsarrangemang som genomförts under de senaste 13 månaderna. Utöver detta 

informerade Kjell Bräster att Tävlingssekretariatets Brith Andersson genom en halkolycka på 

Möllans parkering ådragit sig en lårbensfraktur. Detta medför att Tävlingssekretariatet måste 

omfördela arbetsuppgifterna, vilket bland annat innebär att Kjell Bräster, efter dagens möte, 

tillfälligt kommer att tjänstgöra som JhKs sekreterare 

 

§ 6 Information från ledamöterna 

Informerade Kjell Bräster att Svenska Jägareförbundets ordförande Torsten Mörner vid ett möte 

med Nils Erik Åhmansson tagit upp problemet med att mårdhunden börjat etablera sig efter kusten 

i Norrbotten och med stor sannolikhet även kommer att etablera sig ner efter norrlandskusten. 

Härav presenterades en skrivelse som Kjell Bräster tillställt samtliga jakthundklubbar med 

uppmaning att ta kontakt med Svenska Jägareförbundets länsjaktvårdskonsulenter i Norrbottens-, 

Västerbottens- och Västernorrlands län för att utarbeta en strategi för att rapportera förekomst av 

spillningsspår samt andra tecken på att mårdhundsetablering förekommer. 

Hans von Essen informerade om att SvJF fått i uppdrag av Naturvårdsverket (NV) att utarbeta en 

policy för jakt på mårdhund. Sv JF har äskat extra medel för denna uppgift samt att Sv JF ansåg 

att eftersom mårdhunden är en absolut ovälkommen art i Sveriges borde Miljödepartementet 

tillskjuta medel för att förhindra artens utbredning i Sverige.  

 

§ 7 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK/DK 

Protokollsutdrag från SKK/CS 

a) Honnörsdomare äger endast rätt att döma prov som inte stambokförs (inofficiella). 

Noterade JhK, CS beslut samt att det överensstämmer med JhKs tidigare beslut. 

b) Protokollförd redovisning av Kjell Bräster angående den vildsvinsförvaltningsplan som JhK 

utarbetat tillsammans med Sv JF, SYF, LRF samt Jordägareföreningen. SKKs del i projektet är 

naturligtvis hundanvändning och hundföraretik vid jakt på vildsvin. 

c) Kjell Bräster redogjorde för de framgångar som Sverige haft vid Europa- och världsmästerskap 

genom 1:a och 2:a placering vid Europa Cup för Drivande hundar, samt E-Cup titeln både 

individuellt och i lag för spaniels och VM vinst både individuellt och i lag för stående fågelhundar. 

Till detta kunde också noteras framgångar i 2008-års S:t Hubertustävlingar.  

 

Protokollsutdrag från SKK/DK 

d) Catharina Linde Forsbergs skrivelse angående exteriördomaren Lars Widén. 

JhKs konstaterade att vid aktuellt tillfälle är dispens ansökt i laga ordning samt har JhK funnit att 

jaktbrott inte är begånget. Vid utnyttjande av den dispensrätt som Naturvårdsverket (NV) givit 

SKK att släppa hund vid domarutbildning som ligger utanför den jakttid som gäller för respektive 

viltslag, föreskrivs att hund som ska driva hare eller räv ska vara rådjursren. (Dock ska betonas att 

aktuell dispensen inte föreskriver att hunden/arna måste ha RR-intyg). 



 

§ 8 Rapporter från SKK FCI-representanter  

Förelåg rapport från Marina Bengtsson avseende möte i Kroatien med FCIs kommitté för stående 

fågelhundar.  

Förelåg rapport från Lars Johnsson avseende möte i FCIs kommitté för retriever.  

Förelåg rapport från Curt-Christer Gustafsson avseende FCIs kommitté för drivande hundar.  

Tackade JhK samtliga ovan nämnda FCI representanter för välskrivna och intressanta rapporter. 

Lades rapporterna därefter till handlingarna. 

Vidare framförde JhK ett "maltdoftande" extra stort tack till Curt-Christer Gustafsson för ett 

föredömligt och väl genomfört arrangemang som det som Europacupen för drivande hundar på 

Öster Malma 2008-11-08, utgjorde. Speciellt konstaterade JhK att arrangemanget givit ett visst 

ekonomiskt överskott. JhK tar för givet att detta överskott tillfaller de svenska ekipage som ska 

representera SKK vid framtida Europacuper för drivande hundar.  

 

§ 9 Regelfrågor 

Behandling och analys av remissvar angående obligatoriskt Hägntest för hundar ämnade för 

vildsvinsjakt. 

Uppdrogs åt Kjell Bräster att färdigställa bestämmelser för Hägntest för Vildsvinshundar utifrån 

remissens förslag och inkomna remissvar och att presentera förslaget i god tid inför JhKs möte 

2009-04-16 

Konstaterade JhK att en implementering av ett obligatoriskt Hägntest för vildsvinshundar är 

fortsatt vilande då det ännu bara finns ett godkänt testhägn. 

 

Nuvarande bestämmelser för vildsvinsprov  

Under arbetet med olika regelverk för Vildsvinshundar har konstaterats att det både i Svenska 

Wachtelhundsklubbens (SWK) och Svenska Älghundklubbens (SÄK) bestämmelser, saknas vissa 

skrivningar som föreskrivs i SKKs Allmänna bestämmelser för prov, tävling och utställning. 

Uppdrogs åt Kjell Bräster att kontakta aktuella klubbar i denna fråga. 

Tekniska hjälpmedel vid drevprov 

Väckte Curt-Christer Gustafsson frågan om att nuvarande bestämmelser för drivande hundar inte 

klart föreskriver vad som gäller avseende att använda fortskaffningsmedel/motorfordon för att följa 

en provhund vid pågående drev. 

Beslutade JhK att diskutera policy och regelskrivning, vad som ska gälla för tekniska hjälpmedel vid 

drevprov, i samband med kommande regelrevidering. 

 

§ 10 Seminarium på Öster-Malma våren 2009 

Beslutade JhK att årets tema för JhK ska vara hundanvändning vid jakt/jaktträning och 

viltförvaltning samt etik vid detsamma. 

Start med JhK möte torsdag 16 april kl 10.00 fram till lunch fredagen den 16 april.  

Start för seminarium med jakthundklubbarna blir som sedvanligt fredag 17 april klockan 13 och 

avslut lördag 18 april efter lunch. 

 

§ 11 Svenska Vorstehklubbens (SVK) anmälan - angående händelse under jaktprov - 

Öland 2008-10-11-12 

Förelåg en anmälan från SVK angående en deltagares uppträdande vid prov på Öland samt även 

agerande i samband med ett prov i Alingsås 2007. 



Beslutade JhK enhälligt att lämna över ärendet till SKKs CS med en rekommendation att anmäla 

deltagaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs Allmänna bestämmelser för prov, Tävling 

och Utställning samt mot Grundreglernas 1:4 och SKKs stadgar § 14 Mom 1.2 

Uppdrogs till Kjell bräster att sammanställa underlag för anmälan. 

 

Paragrafen är omedelbart justerad 

 

§ 12 Rapport - remiss för jaktprovsbestämmelser för Drivande hundar ur FCIs Grupp 6 

Rapporterade Kjell Bräster att remiss angående Jaktprovsbestämmelser för Drivande hundar ur 

FCIs grupp 6 skickats ut till berörda rasklubbar, rasrepresentanter samt Sv JF och SYF 

Remisstid fram till 17 mars 2009. 

Uttalade JhK ett önskemål att Kjell Bräster presenterar en sammanställning vid JhK möte 16 april 

2009 för att om möjligt fastställa att bestämmelserna ska kunna gälla från och med  

2009-10-01. 

Uppdrogs åt Curt Christer Gustavsson att planera för en domarutbildning som ska hållas under 

augusti 2009. 

 

§ 13 Ansökan om bidragsberättigad jaktprovsdomarkonferens - Svenska Stövarklubben 

(SvStK) 2010 

Beslutade JhK att bevilja SvstK att arrangera en bidragsberättigad domarkonferens under januari 

månad 2010, men samtidigt påminna SvStK att ansökan om bidragsberättigad domarkonferens ska 

vara ansökt minst 18 månader i förväg. 

 

§ 14 Redovisning av JhK VU 

a) SKK JhK VU har 2008-10-17 fattat följande beslut med anledning av förfrågan från SvStK: 

Domare på SvStK jaktprov äger inte rätt att döma hund av annan ras, samtidigt som han/hon själv 

startar sin hund vid samma internationella jaktprov för stövare. Hänvisade JhK till bestämmelser 

för "Internationella Jaktprov - CACIT punkt 2. Rätt att deltaga: I provet får ej deltaga a) hund som 

tillhör tjänstgörande fullmäktige eller domare"  

Uttalade JhK VU vidare att frågeställningen först bör diskuteras vid SvStK Fullmäktige och därefter 

om frågan vinner gehör, begära en förändring i samband med nästa regelrevidering. 

b) SKK JhK VU har efter begärd komplettering av ansökan från Specialklubben för Skällande 

Fågelhundar inkommen till SKK 2008-10-07, beviljat konferensbidrag i enlighet med gällande 

regler om 75 % av kostnaderna, dock högst 75.000:-, för genomförd jaktprovsdomarkonferens 17 

- 18 maj 2008 i Sollefteå. 

c) SKK JhK VU har beviljat ansökan från Svenska Wachtelhundklubben inkommen till SKK 2008-10-

10 avseende utbetalning av konferensbidrag i enlighet med gällande regler om 75 % av 

kostnaderna, dock högst 75.000:-, för genomförd jaktprovsdomarkonferens 2008-08-08 på Öster-

Malma. 

 

§ 15 Information från FCI  

a) Förelåg protokoll från möte med FCIs kommitté för Drivande hundar 2008-11-07 på Öster-

Malma. Protokollet noterades och lades till handlingarna. 

b) Förelåg inbjudan till Spring European Cup för Kontinentala fågelhundar i Spanien 2009-02-19. 

Noterade JhK informationen varefter underlagen lades till handlingarna. 



c) Förelåg kallelse till möte med FCIs kommitté för Grythundar 2009-02-08 i Dübendorf. Noterade 

JhK informationen varefter underlagen lades till handlingarna. 

d) Förelåg en skrivelse, daterad 2008-06-18, från FCI med ett beslut som tagits av FCIs styrelse på 

ett möte i början av april 2008. Skrivelsen gav besked om att ett working class certificate till hund 

kan utfärdas av samtliga medlemsländer, oavsett i vilket land hunden är registrerad, eller var 

ägaren har sin hemvisst. 

JhK uttalade sin stora förvåning över att ett sådant beslut har fattats av FCIs styrelse utan att det 

förekommit någon som helst remissbehandling av medlemsländerna, samt inte minst att ett beslut 

som har en så oklar datering, som "i början av april 2008", sänds till medlemsländernas 

kennelklubbar först den 18 juni 2008.  

JhK tar för givet att SKKs styrelse kommer att påpeka den bristfälliga handläggningen till FCIs 

styrelse 

 

§ 16 Övriga frågor 

Skrivelse från Arne Thorn angående ändring i championatbestämmelser för brittiska fågelhundar. 

Beslutade JhK att bestämmelserna är "låsta" fram till och med 2012 

Ärende gällande domare XX 

Förelåg skrivelse daterad 2009-01-28 från drevprovsdomare XX angående domarkollegiets 

agerande i samband med ett drevprov hösten 2007, arrangerat av Jämtland/Härjedalens Taxklubb.  

JhK anser det nödvändigt att uttala för Jämtland/Härjedalens Taxklubb att det tillhör både praxis 

och god etik att inte ändra en domares prissättning utan att denne givits tillfälle att yttra sig. 

Vidare konstaterar JhK att det är arrangörens absoluta ansvar att omedelbart meddela hundägaren 

att domarens preliminära pris ändrats av kollegiet. 

Vidare konstaterar JhK att Jämtland/Härjedalens Taxklubb vidtagit en form av "bannlysning" 

gentemot domaren XX, som inte ryms under SKKs stadgar eller den delegation som Taxklubben 

givits av SKKs styrelse. Då det inom Taxklubben såvitt JhK känner till, är respektive lokalavdelning 

inom klubben som utbildar respektive auktoriserar drevprovs- såväl som viltspårdomare har 

klubben därigenom också rätt att avauktorisera domare. Däremot kan JhK inte finna utrymme för 

att uttala en "bannlysning" som bevisligen skett i detta fall. 

Beslutade JhK att begära ett yttrande dels från Jämtland/Härjedalens Taxklubb, dels från Svenska 

Taxklubbens styrelse över den, enligt klubbens delegation, disciplinära åtgärd som skett i detta fall. 

 

§ 17 Nästa sammanträde  

Beslöt JhK att datum för nästa sammanträde blir 16 - 17 april 2009 i samband med Temadagarna 

på Öster-Malma 17 - 18 april.  

 

§ 18 Mötets avslutande 

Tackade ordföranden de närvarande samt överlämnade Kjell Bräster ordförandeskapet till Curt-

Christer Gustafsson i enlighet med centralstyrelsens beslut 2008-09-03. 

Förklarades mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Ann-Sofie Flygare 



 

Justeras: 

 

Kjell Bräster 

Willy Gustavsson  

 

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

föremål för ändring av SKK/CS. 

 


