
SKK / JhK nr 3-2008 

Justerat protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 

oktober 2008, på SKKs kansli. 

Närvarande: Kjell Bräster (ordf.), Hans Anderson, Curt-Christer Gustafsson (§ 39 - 44), Willy 

Gustafsson, Tomas Larsson, Uno Olsson. 

Anmält frånvaro: Paul Andersson 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

  

§ 39 Mötets öppnande 

Hälsade ordföranden Kjell Bräster, ledamöterna välkomna till dagens telefonmöte. Förklarades 

mötet öppnat. 

§ 40 Val av justerare 

Utsågs Curt-Christer Gustafsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 41 Föregående mötesprotokoll 

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

Lades protokollet med godkännande till handlingarna. 

§ 42 Reviderade Regler för viltspårprov 

Förelåg inför dagens telefonmöte förslag till reviderade Regler för viltspårprov.  

I samband med den senaste revideringen av SKKs Utställnings- och championatbestämmelser samt 

jakthundklubbars provregler har vissa justeringar gjorts i de Allmänna bestämmelserna samt, har 

som komplement till viltspårsreglerna, införts Domaretiska regler och anvisningar. I konsekvens 

med ovan nämnda har ett förslag till reviderade Regler för viltspårprov framtagits.  

Beslöt JhK att efter smärre justeringar av ovan nämnt förslag samt tillägg med förtydligande av § 

13 Provformer; Ordinarie viltspårprov och Rörligt viltspårprov i enlighet med SKK JhK protokoll 

2/2007, § 8, att fastställa Regler för viltspårprov att gälla från och med 2008-11-01.  

 

 

§ 43 Fastställande av Domaretiska Regler och Anvisningar för Viltspårdomare 

Förelåg förslag till Domaretiska Regler och Anvisningar för Viltspårdomare. 

Gick JhK igenom förslaget. Beslöt JhK att fastställa Domaretiska Regler och Anvisningar för 

Viltspårdomare i enlighet med ovan nämnda att gälla från och med 2008-11-01.  

§ 44  Remiss – Hägntest för vildsvinshundar 

Förelåg för JhK, framtaget remissförslag till Hägntest för vildsvinshundar.  

Nämnda förslag till bestämmelser är framtagna att gälla för officiella hägntest som anordnas av 

Svenska Kennelklubbens jakthund-/rasklubbar som även arrangerar prov för hundar ämnade för 

vildsvinsjakt. Utöver nämnda bestämmelser gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar samt 

bestämmelser som utfärdats av myndighet.  



Beslöt JhK att efter smärre justeringar av ovan nämnt förslag att godkänna bestämmelser för 

Hägntest för vildsvinshundar, samt att skicka förslaget på remiss till berörda SKKs jakthund-

/rasklubbar.  

Beslöt JhK att uppdra åt Kjell Bräster att med Svenska Jägareförbundet och Sveriges 

Yrkesjägareförening i samband med möte kommande fredag, före remissen sänds ut till berörda 

jakthund-/rasklubbar, diskutera förslaget avseende av JhK godkända justeringar. 

§ 45 Seminarium på Öster-Malma  – Vildsvinet – ett gemensamt ansvar 

Informerade Kjell Bräster om det seminarium på Öster-Malma med temat Vildsvinet – ett 

gemensamt ansvar som hålls 11 december 2008 i samverkan med Svenska Jägareförbundet, 

Sveriges Yrkesjägareförbund, Sveriges Jordägareförbund, LRF och SKK. Till seminariet är ett 

begränsat antal särskilt inbjudna från SKKs berörda jakthundklubbar. 

Noterade JhK informationen.   

 

 

§ 46 Nästa sammanträde  

Beslöt JhK att fastställa datum 29 januari 2009 för nästa JhK möte. 

 

 

§ 47 Mötets avslutande 

Tackade ordföranden ledamöterna samt förklarades mötet avslutat. 

  

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

Justeras:   

Kjell Bräster                                              

Curt-Christer Gustafsson 

 

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

föremål för ändring av SKK/CS. 

 


