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SKKs JhK nr 1/2011 

 

§ 1– 23 

Protokoll fört vid möte på SKKs Kansli 20 januari 2011 

 

Närvarande:   Curt-Christer Gustafsson, ordförande                        

Henrik Barnekow, vice ordförande                                                        

Göran Johansson                                      

Thomas Eriksson                      

Tomas Larsson                                                                                    

Willy Gustavsson    

Adjungerade:  Kjell Bräster                                                                                            

Kjell Svensson, SKKs kansli 

Frånvarande: Hans Andersson                                    

  Hans von Essen, SJF                                                                                                                  

Vid protokollet:  Kjell Bräster 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av justerare 

 Utsågs Henrik Barnekow att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Godkändes justerade  protokoll SKKs JhK 5/2010, SKKs JhK 6/2010 samt SKKs 

JhK 7/2010  och lades till handlingarna. 
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§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Förelåg en skrivelse från Svenska Stövarklubben (SvStK) angående tolkning av 

jaktprovsbestämmelsernas § 8, vilken också tillställts SvStKs Lokalklubbar. 

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna. 

 

 § 5 Information 

Genomgicks den ekonomiska redovisningen för JhK. Detta kan härledas till den 

extra domarutbildning för Drivande Vildsvinshundar som genomförts samt till de 

kontroller av prov med utsatt fågel som genomförts under 2010. Därefter  lades 

redovisningen till handlingarna. 

Rapporterade ordförande att 2011-års Europa-cup för drivande hundar kommer att 

arrangeras i Norge den 9 september. Ordförande ombesörjer att inbjudan sänds ut 

till berörda specialklubbar. Vidare rapporterade ordförande att han omvalts för 

ytterligare en period som ordförande i FCIs kommitté för drivande hundar. 

Informerade vice ordförande om att Svenska Specialklubbben för Drivande 

Vildsvinshundar (SSDV) kommer att avhålla ett första årsmöte i samband med 

Elmia Game Fair 2 – 5 juni. 

Informerade Kjell Svensson om att SKK anställt Bengt Pålsson som ny IT-chef. 

Vidare informerade Kjell Svensson om att överläggningarna avseende 

Jordbrusverkets föreskrifter om förordnad veterinär medverkan, vid vissa SKK 

arrangemang, fortsätter. Kjell Svensson informerade även om att SKKs CS vid sitt 

nästkommande möte kommer att besluta om smärre ändringar i SKKs Allmänna 

bestämmelser för Prov, Tävling och Utställning. Uppdrogs åt SKKs Kansli att 

meddela samtliga jakthundklubbar om förändringarna så fort dessa beslutats av CS. 

Informerade sekreteraren om att en uppmaning om förslag inför stundande 

revideringen av Grytprovsbestämmelser samt Viltspårsbestämmelser tillställts 

respektive specialklubbar. Vidare Informerade sekreteraren om att SKK nu invalts 

som medlemsorganisation i Nationella Viltolycksrådet (NVR).                                  

Beslutade JhK att sekreteraren tillsvidare ska representera SKK i NVR. 
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Förelåg för kännedom NKUs Jakthundsgrupps minnesanteckningar från möte 

2010-09-14. Meddelade sekreteraren att SKKs ordförande och JhKs sekreterare, 

samt representanter för de brittiska stående fågelhundsklubbarna och Svenska 

Vorstehklubben, ska ha ett möte med Norsk Kennelklubb och motsvarande norska 

specialklubbar. Avsikten med mötet är att diskutera undvika ”kollisioner” mellan 

SKKs arrangemang och norska klubbars organiserade träningar under ripjakten. 

  Vidare informerade sekreteraren att ansökan om att SKK under tiden 2011 – 2015 äger 

rätt att utfärda dispens gällande; att med stöd av § 18 Jaktförordningen - att utan hinder 

av § 6 Jaktlagen, medges att arrangera jaktprov och arrangerade träningar med 

jakthundar under "hundförbudstiden" 1 mars - 20 augusti till samtliga 21 Länsstyrelser. 

14 Länsstyrelser ha till dags datum svarat och samtliga av dessa har beviljat dispens. 

Beslutade JhK att uppdra till sekreteraren att under mars månad påminna de 

Länsstyrelser som eventuellt ännu inte meddelat beslut.   

  Vidare informerade sekreteraren att ytterligare en uppmaning skickats till Sveriges 

Jordägareförbund och LRF om det stora behovet av möjligheter till provmarker för 

vildsvinsprov 

  

 § 6 VU-beslut JhK 

 VU har den 22 oktober 2010 fattat nedanstående beslut; 

Med anledning av förfrågan från Svenska Wachtelhundklubben gällande 

huruvida utländska meriter kan ingå i ett SE JCH för wachtelhund har JhKs VU 

fattat följande beslut; 

I enlighet med den praxis som gäller inom NKUs medlemsländer så kan ett 

resultat från ett likvärdigt prov, erövrat i annat nordiskt land ingå som merit i ett 

SE JCH. Dock ska minst två av i championatet ingående meriter vara erövrade i 

Sverige.  

VU har den 15 november 2010 fattat nedanstående beslut; 

JhKs VU beslutade tillstyrka Svenska Taxklubbens begäran om dispens fram till 

2012-06-30 avseende Drevprovsbestämmelsernas § 12. Punkt 2. Beslutet innebär 

att följande gäller; Tax får starta på drevprov, utan att vara utställd, intill dess att 

pris på drevprov erhållits.  

  Beslutade JhK att fastställa ovanstående VU-beslut. 
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VU har den 12 januari 2011 fattat nedanstående beslut; 

Beslutade att medge SSF bidragsberättigad konferens för                                                          

jaktprovsdomare 2012-05 -19-20 . 

SKKs regler för bidragsberättigad provdomarkonferens är att konferenskostnaden 

ersätts med 75 % dock högst 75 000 kronor. 

Beslutade JhK att fastställa ovanstående VU-beslut.      

 

 § 7 Revidering av provmeriter för respektive Jakthundsklubbs sär- och   

championatsbestämmelser från och med 2012-01-01 

För raser med drevprov som championatskrav sker inga förändringar till 2012 då                        

rasernas specialklubbar har dispens att ändra sina provregler att gälla från och med          

2014-07-01.                                                                                                                                               

Dock ska alternativ 2; 2:a pris på särskilt rävprov på spårsnö utgå som merit för 

beagle att delta i jaktklass på utställning. 

           För taxar utgår kravet för SE J(d)CH om att minst ett 1:a pris ska vara utdelat på 

 ordinarie prov. 

Förelåg förslag från de rasklubbar/raser som ingår i Svenska Specialklubben för 

Drivande Vildsvinshundar (SSDV).                                                                                                                  

Då förslaget innehöll ett flertal skillnader mellan raserna, diskuterade JhK huruvida 

det finns kynologiska skillnader mellan de krav som ska gälla för provmeritering 

för de aktuella raserna.                                                                                              

Beslutade JhK med anledning av att det ännu inte finns tillräckligt underlag för att 

besluta om en sådan diskrepans, samt att en varaktig revidering av 

jaktprovsbestämmelserna för drivande vildsvinshundar ännu inte kunnat 

genomföras, så kommer championatsbestämmelserna för SSDVs raser att vara 

likalydande under kommande ”låsningsperiod”. 
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Vidare konstaterade JhK att eftersom kommittén fortfarande har centralstyrelsens 

uppdrag att svara för regler och bestämmelser för SSDV att ytterligare en gång 

rekommendera SKKs Föreningskommitté, att de för SKK nya raserna;  

 grand griffon vendéen                                                                                                       

petit bleu de gascogne                                                                                                                

black and tan coonhound                                                                                               

blueticked coonhound                                                                                                                         

plott                                                                                                                                                                                     

ska ha sin specialklubbstillhörighet i Svenska Specialklubben för Drivande 

Vildsvinshundar. 

JhK beslutade att med ovanstående beslut och rekommendationer meddela SKKs 

UtstK att följande ska gälla för SSDVs raser från och med 2012;                                                                                                                       

Deltagande i jaktklass på utställning; Godkänt anlagstest i vildsvinshägn eller                              

 Pris på jaktprov på vildsvin med drivande 

 hund.  

Svenskt Utställningschampionat; Tre certifikat i Sverige utdelade av minst 

 två domare. Minst ett av certifikaten ska 

 ha utdelats efter att hunden fyllt 24 

 månader samt lägst 2:a pris på jaktprov på 

 vildsvin med drivande hund. 

 Svenskt Jaktprovschampionat; Tre 1:a pris på jaktprov på vildsvin med 

drivande hund samt lägst good eller 2:a 

pris på officiell utställning, erövrat efter 

15 månaders ålder. 

 Svenskt Viltspårschampionat;           Tre 1:a pris i öppen klass utdelade av 

minst två domare på viltspårprov i 

Sverige. Intyg om godkänd testikelstatus. 

 

Svenska Vorstehklubben begär följande förändringar; 

 För samtliga av klubbens raser gäller även för deltagande i jaktklass pris på  

 Fullbruksprov. 

För samtliga av klubbens raser ska som provmerit för SE UCH gälla ett 1:a pris i 

öppen klass på jaktprov i något nordiskt land eller ett 2:a pris på Fullbruksprov. 
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För SE JCH för samtliga av klubbens raser, stryks alternativet eller lägst 3:e pris på 

viltspårprov i Norge. 

För stående kontinentala fågelhundar (continental pointers) görs ett tillägg i reglerna för 

International Working Champion C.I.T (motsvarar tidigare Int JCH) i enlighet med FCI 

regler. 

Tilldelas hund som erövrat två CACIT alternativt ett CACIT och två R-CACIT i två 

länder av minst två domare samt lägst very good eller 2:a pris i kvalitetsbedömning på 

internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i jaktklass eller öppen klass. 

  

 Svenska Spaniel och Retrieverklubben begär följande förändringar; 

Spaniels                                                                                                                                        

För samtliga raser gäller för deltagande i jaktklass godkänt Nybörjarprov A. 

SE UCH för engelsk springer spaniel ändras kravet på provmerit till 3:e pris i 

öppenklass. 

SE UCH för övriga spaniels ändras kravet på provmerit till godkänt Nybörjarprov A 

SE JCH samtliga spanielraser ändras till; två första placeringar i segrarklass, varav en 

vid parsläppsprov eller en första plats och två placeringar i segrarklass, en av meriterna 

ska ha erhållits vid parsläppsprov, samt lägst good eller 2:a pris på utställning erövrat 

efter 15 månaders ålder. 

SE J(j)CH två första placeringar i segrarklass, varav en vid parsläppsprov, eller en första 

plats och två placeringar i segrarklass, en av meriterna ska ha erhållits vid parsläppsprov. 

Intyg om godkänd testikelstatus. 

Retriever                                                                                                                                         

SE JCH samtliga raser; alternativet 1:a pris i öppenklass på danskt A-prov utgår. 

SE J(j)CH samtliga raser; alternativet 1:a pris i öppenklass på danskt A-prov utgår. 

SE J(t)CH nytt championat.                                                                                                                    

Tre 1:a pris i elitklass på tollingjaktprov i Sverige, utdelade av minst två domare. Ett 1:a 

pris kan utbytas mot ett 1:a pris i elitklass på Danskt Tollingjaktprov.                    

Betyget godkänd på praktiskt tollingjaktprov (merit från praktiskt prov gäller från och 

med 2011) Lägst good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på 

utställning i något nordiskt land. 
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Svenska Schweisshundklubben begär följande förändringar 

För alpenländische dachsbracke, bayersk viltspårhund och hannoveransk viltspårhund ska 

som provmerit för SE UCH gälla 1:a pris på SvSHK elitspårprov i Sverige eller 1:a pris 

på brukspröve i Norge. 

För SE JCH för ovanstående raser ska gälla ett 1:a pris i öppenklass på viltspårsprov i 

Sverige samt tre 1:a pris på SvSHK elitspårprov utdelade av minst två domare. Lägst 

good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning på utställning i något nordiskt land efter 15 

månaders ålder. 

 

Svenska Wachtelhundklubbens ansökan om förändringar i sär- och 

championatsbestämmelserna återremiteras till klubben för en del klargöranden. 

Beslutade JhK om omedelbar justering av § 7, samt att tillställa SKKs FK och UtstK ett 

protokollsutdrag. 

 

§ 8 Protokollsutdrag från SKKs CS 

Förelåg protokollsutdrag från centralstyrelsens möte 2010-09-08-09 avseende 

konsekvenser av bestraffningar inom SKK-organisationens auktoriserade domare. 

Tog JhK del av protokollsutdraget och beslutade därmed att notera CS beslut inför 

eventuella framtida ärenden.  

 

§ 9 Förelåg ”Praxisförteckning” från SKKs Disciplinnämnd 

  Tog JhK del av förteckningen och lade därmed densamma till handlingarna. 

 

§ 10 Förelåg beslut från Svenska Schweisshundsklubben (SvSHK) 

Förelåg skrivelse från SvSHK angående § 52/2010 och § 71/2010. I skrivelsen 

konstaterade SvSHK att de båda aktuella domarna auktoriserats som viltspårdomare 

av annan klubb.                                                                                                                    

Dock konstaterade SvSHK att domarna har auktorisation för att döma SvSHKs 

Elitspårprov varför SvSHK, på grund av händelserna vid viltspårprovet i Väne-

Rhyr/Vänersborg 2010-05-01, beslutat tilldela Inger Skoglund och Roger 

Skoglund en erinran i deras egenskap som auktoriserade spårdomare inom SvSHK. 



8 

 

 

§ 11 Inbjudan till Svenska Jägareförbundets och JhKs seminarium på                     

Öster Malma 2011-04-08-09 

Traditionsenligt inbjuder härmed Sv JF och SKKs JhK till det årliga seminariet på 

Öster Malma. I likhet med tidigare år äger respektive jakthundsklubb rätt att skicka 

en representant. I mån av plats kan ytterligare en representant anmälas, men då 

gäller att aktuell klubb helt bestrider kostnaderna för denne. 

Preliminärt program (fredag 13.00 – lördag 13.00)                                                                                                                           

 Sv JFs etiska riktlinjer för jakt och jaktträning med hund, samt hur klubbarna kan 

medverka till spridningen av den nya foldern 

 Sv JFs syn på användning av pejl vid olika jaktformer 

 Aktuell status för Mårdhunden 

 Aktuell information om de stora rovdjuren 

 Inför SKKs regelrevidering (SKKs Allmänna bestämmelser, viltspårsbestämmelser 

m.m.) 

 JhKs erfarenheter och kontroller av fågelhundsprov med utsatt vilt  

 Information om förändringen med att Länsstyrelserna, i stället för Naturvårdsverket, 

lämnar dispens för SKK, att med stöd av § 18 Jaktförordningen - att utan hinder av § 

6 Jaktlagen, medges att arrangera jaktprov och arrangerade träningar med 

jakthundar under "hundförbudstiden" 1 mars - 20 augusti 

 Övriga frågor (ska skickas till nedanstående i samband med anmälan). 

Anmälan ska vara JhK tillhanda (kjellbraster@live.se) senast den 10 mars och innehålla 

uppgift om klubb, namn, adress och telefonnummer samt e-mailadress.                          

Fasställt program och tider kommer att skickas i samband med bekräftelse. 

 

§ 12 Reviderad ”Jaktetisk policy för uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel.” 

Förelåg slutmanus till den av Sv JF, Sveriges Jordägareförbud, LRF, Sveriges 

Yrkesjägareförening samt SKK reviderade Jaktetisk policy för uppfödning, utsättning 

och jakt på utsatt fågel. Den nya foldern kommer att tryckas under första halvan av 

februari och distribueras till jakthundklubbarna snarast. 

 

mailto:kjellbraster@live.se
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§ 13 FCI, cirkulär och regler 

Internationella bestämmelser för olika grythundsraser.                                                               

Härvid konstaterade JhK att Internationella grytprov inte får arrangeras i Sverige. 

Cirkulär 79/2010 föreskriver att Internationella prov inte får arrangeras i annat land, om 

möjligheten finns att arrangera sådant prov i det egna landet. 

 Anmäldes följande provbestämmelser för Internationella prov; 

International Rules and Bylaws for International Field Trials and International Hunting 

Tests för Kontinentala Stående Fågelhundar. 

International Regulation for field trials for retriever breeds and Rules for International 

Gundog Working Tests for Retrievers. 

Beslutade JhK att uppdra till SKKs kansli att sända dessa ovanstående cirkulär 79/2010 

och ovan nämnda regelverk till berörda klubbar. 

Vidare förelåg Cirkulär 106/2010 gällande att FCI inte kommer att godkänna att dela ut 

CACIT om inte provbestämmelserna, skrivna på engelska eller tyska, godkänts av FCI. 

Konstaterade JhK att detta beslut i allra högsta grad påverkar de nordiska 

jakthundsraserna, såsom drever, stövare, trädskällare och jaktspetsar, genom att Finland, 

Norge och Sverige inte har likalydande bestämmelser för dessa rasers provformer.                     

JhK ser heller ingen möjlighet att på central väg åstadkomma en samordning mellan 

berörda kennelklubbars bestämmelser.                                                                                            

Av denna anledning beslutade JhK att uppdra åt respektive specialklubb (Specialklubben 

för skällande fågelhundar, Svenska Dreverklubben, Svenska Stövarklubben samt Svenska 

Älghundklubben) att kontakta sina respektive systerorganisationer i Finland och Norge, 

för att undersöka möjligheten att få samordnade bestämmelser för Internationella jaktprov 

så att dessa sedan kan skickas till FCI för fastställande.  

Beslutade JhK att innan sådana överenskommelser skett, så kommer SKK inte att ansöka 

till FCI om Internationellt prov för berörda raser. 
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§ 14 Fasställande av provbestämmelser för perioden 2012 -01-01 – 2016-12-31 

FA                                                                                                                                                    

Förelåg förslag till jaktprovsbestämmelser för brittiska stående fågelhundar.                             

Konstaterade JhK att regelverket var föredömligt skrivet, samt att SKKs Allmänna 

bestämmelser för prov, tävling och utställning till alla delar uppfyllde de krav som             

SKKs CS fastställt. 

Beslutade JhK att med tillägget att eventuella kompletteringar av de allmänna 

bestämmelserna utifrån Centralstyrelsens beslut ska ske via SKK kansli att fastställa 

jaktprovsbestämmelserna för brittiska stående fågelhundar att gälla från och med 2012-

01-01 till och med 2016-12-31. 

 

SVK                                                                                                                                              

Förelåg förslag till jaktprovsbestämmelser samt Fullbruksprov från 

SvenskaVorstehklubben (SVK). 

Fann JhK att aktuella bestämmelser var väl genomarbetade. Dock framkom behov av 

några smärre redaktionella justeringar. 

Uppdrog JhK åt regelverkens granskare Hans Andersson och Kjell Bräster att tillse att de 

redaktionella justeringarna genomförs och därmed beslutade JhK att med tillägget att 

eventuella kompletteringar av de allmänna bestämmelserna utifrån Centralstyrelsens 

beslut ska ske via SKK kansli att fastställa SVKs bestämmelser för jaktprov och 

Fullbruksprov att gälla från och med 2012-01-01 till och med 2016-12-31. 

 

SSRK                                                                                                                                  

Förelåg förslag för jaktprovsbestämmelser för SSRKs spanielraser. 

JhK noterade att SSRK inte avser att avge skriftlig kritik i segrarklass. Då detta är emot 

den modell som SKKs jakthundklubbar valt för att i möjligaste mån ge viktig information 

för avelsarbetet, så föreslår JhK att SSRK studerar de Domaranvisningar som finns i 

regelverket för brittiska stående fågelhundar som i likhet med SSRKs spanielregler har 

segrarklass. 

Vidare konstaterade JhK att i § 12. Rätt att delta så ska efter stycket med 

Registreringskrav införas ett nytt stycke, Kryptorchid hund; Om deltagande hund är 

kryptorchid ska detta införas i prislistan. Detta för att skrivningarna i SSRKs olika 

jaktprovsbestämmelser ska överensstämma med varandra. 
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Beslutade JhK med ovanstående rekommendation samt vissa redaktionella justeringar 

gällande SKKs allmänna bestämmelser fasställa jaktprovsbestämmelserna för spaniels att 

gälla från och med 2012-01-01 till och med 2016-12-31. 

 Förelåg förslag för jaktprovsbestämmelser för SSRKs retrieverraser.                                                           

Tollingjaktprov B                                                                                                                                       

Som tidigare påpekats för SSRK ska under punkt 6. Svanskupering i SKKs Allmänna 

bestämmelser för prov, tävling och utställning utgå i samtliga retrieverbestämmelserna 

med anledning av att ingen retrieverraserna är kuperingsras. 

Vidare konstaterade JhK att i § 10. Rätt att delta så ska efter stycket med 

Registreringskrav införas ett nytt stycke, Kryptorchid hund; Om deltagande hund är 

kryptorchid ska detta införas i prislistan. 

Beslutade JhK att fastställa jaktprovsbestämmelser för nova scotia duck tolling retriever, 

under förutsättning att ovanstående krav på ändringar genomförs samt vissa redaktionella 

justeringar gällande SKKs allmänna bestämmelser, att gälla från och med 2012-01-00 till 

och med 2016-12-31. 

B-prov retriever                           

Även i dessa bestämmelser ska punkt 6. Svanskupering i SKKs Allmänna 

bestämmelser för prov, tävling och utställning utgå.                                                                                                    

Vidare föreslår JhK att i § 7 Provets genomförande, a. Nybörjarklass och b. 

Öppenklass att de avslutande meningarna I denna klass ska enbart vilt användas. 

skrivs med fet stil. Detta för att förtydliga för medlemmarna vad som gäller. Likaså 

föreslår JhK, av samma skäl, att den avslutande meningen Dock ej på samma prov 

skrivs med fet stil. I övrigt uppfyller jaktprovsbestämmelserna väl ställda krav. 

Beslutade JhK att med ovanstående påpekande samt vissa redaktionella justeringar 

gällande SKKs allmänna bestämmelser fastställa bestämmelserna för B-prov att gälla  

från och med 2012-01-01 till och med 2016-12-31.   

A-prov retriever.                                                                                                         

Även i dessa bestämmelser ska punkt 6. Svanskupering i SKKs Allmänna 

bestämmelser för prov, tävling och utställning utgå.      

 

 

 



12 

 

 

Under  § 3 Rätt att delta, Begränsat prov och lottning ska meningen Dessa 

reserver har  vid provet företräde framför de hundar som under provets gång 

kvalificerat sig för högre klass utgå då JhK inte anser det möjligt att en hund som 

tilldelas Godkänd i Kvalificeringsklass, under samma prov även kan starta i 

Elitklass. 

Vidare fann JhK en inkonsekvens i bestämmelsernas §-sättning bland annat 

genom att I provet får ej deltaga är infört under samma § som Rätt att deltaga. 

Under § 3 Rätt att delta/ I provet får ej delta punkt d. lyder texten; Hund som 

ägs av någon i tjänstgörande hushåll har ej rätt att delta i den klass 

domaruppdraget gäller. Undantag kan göras när mer än 2 domare kategori A 

tjänstgör i samma klass.   

Denna skrivning måste utgå då det inte är förenligt med SKKs Domaretiska regler 

att  person/er ur domarens hushåll kan starta vid samma prov som domaren 

tjänstgör. 

Utöver detta fann JhK även alltför bristfällig §-sättning under  § 7.  

 Konstaterad JhK att SSRKs A-provs innehöll alltför många brister för att kunna 

fastställas. 

 Uppdrog JhK till kommitténs sekreterare, tillika utsedd granskare av detta 

regelverk, att utarbeta ett redigerat förslag och sända detta till SSRK.  

  Efter det att SSRK presenterat ett nytt förslag kan bestämmelserna för A-prov 

Retriever fastställas genom ett VU-beslut. 

 Beslutade JhK om omedelbar justering av § 14  

 

§ 15 Skrivelse till SSRK avseende utsättning av vilt i samband med spanielprov 

Förelåg för kännedom den skrivelse som sekreteraren tillställt SSRK avseende 

utsättning av vilt i samband med 2 spanielprov. 

Konstaterade JhK att SSRK ännu inte besvarat skrivelsen. Uppdrogs till 

sekreteraren att åter tillskriva SSRK och begära ett svar senast den 31 mars 2011. 

 Beslutade JhK om omedelbar justering av § 15 
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§ 16 Ändringar av regelverk för ”anlagstest i vildsvinshägn”. 

Beslutade JhK att ändra skrivningen avseende skyddsvästar i § 3 punkt 5. till Om 

ägaren/föraren önskar att ha skyddsväst på hunden ska domaren, innan testet 

inleds, kontrollera att hunden kan arbeta i västen utan att hundens rörlighet 

påverkas. Vidare ändras texten i § 12 till Hund får under testet, om ägaren/föraren 

så begär, vara iförd skyddsväst förutsatt att bedömaren kan avgöra att hundens 

rörlighet inte påverkas. Ändringen gäller från och med 2011-04-01.           

 

§ 17 Auktorisation av Domare för Drivande Vildsvinshundar. 

Beslutade JhK att auktorisera Bertil Larsson, efter det att han med utmärkta vitsord 

genomfört stipulerade aspiranttjänstgöringar, till jaktprovsdomare för Drivande 

Vildsvinshundar. 

 

§ 18 Fråga om Rådjursrenhetsprov (RR) -prov för Drivande Vildsvinshundar 

Redogjorde ordförande från det möte som han tillsammans med Henrik Barnekow, 

Göran Johansson, Kjell Svensson samt Kjell Bräster haft den 19 januari 2011. 

Rasföreträdare för gonczi polski, griffon fauve de bretagne, griffon nivernais samt 

slovenský kopov var inbjudna och närvarade vid mötet som var föranlett av de 

diskussioner som förts, dels i JhK dels av rasföreträdarna huruvida SSDVs raser är i 

behov av ett rådjursrenhetsprov. 

Redogjorde Kjell Bräster för svaren som inkommit från övriga specialklubbar för 

drivande hundar. Positivt besked till att låta sina jaktprovsdomare att döma RR-

prov även för SSDVs raser har kommit från Svenska Bassetklubben, Svenska 

Dreverklubben samt från Svenska Stövarklubben. Därigenom kan frågan om 

domare anses vara tillfredställande. 

Anledningen till att JhK inbjudit till överläggningar var att under jaktåren 2009 och 

2010 har alltför få hundar kunnat prövas. Detta har till viss del säkerligen berott på 

de båda årens relativa hårda vintrar, där Länsstyrelserna inom vildsvinnens 

utbredningsområde avlyst all klövviltsjakt med hund redan i december. Sedan kan 

det förmodas, att också älgjakten under oktober och november, medför brist på 

provtillfällen. 
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Då raser av den typ som ingår i SSDV, ur jaktetisk synpunkt inte kan släppas under 

september, utan att vara dokumenterat rådjursrena, så uteblir även denna månad 

som mjölig provtid. 

Både närvarande rasrepresentanter och JhKs företrädare var helt eniga om denna 

problemställning. Därefter presenterade Kjell Bräster JhKs förslag vilket innebär 

att; från och med 1:a oktober 2011 är det möjligt att pröva SSDVs raser på RR-

prov. 

Detta innebär att de hundar som erhållit intyg om rådjursrenhet från och med 2012 

kan prövas på vildsvinsprov från och med 1:a september. För de hundar som inte 

har intyg om RR kommer att gälla som idag, att provperioden påbörjas den                 

1:a oktober. I båda fallen gäller att jakt- respektive jakt- respektive provperioden 

ska vara avslutad den 31:a januari, eller den tid som respektive Länsstyrelse 

beslutar. 

För hund som har RR-intyg, men som ändå under prov driver rådjur, krävs omprov 

för att ha möjlighet att starta på prov från och med 1:a september. 

Rasföreträdare förklarade sig mycket nöjda med JhKs förslag varför det 

konstaterades koncensus gällande förslaget. 

Vidare föreslog JhK att startavgiften för ett RR-prov blir 50 kronor till SSDV då 

specialklubben har att bestrida kostnaden för stambokföring, Domararvodet ska 

vara 50 kronor samt reseersättningen ska vara den av SKKs Fullmäktige beslutade 

ersättningen, för närvarande 1,85 kronor kilometern. 

Beslutade JhK i enlighet med förslaget, samt att detta därigenom innebär att 

jaktprovsbestämmelserna för Drivande Vildsvinshundar måste revideras. 

Uppdrogs åt kommitténs sekreterare att utarbeta ett förslag till bestämmelser och 

efter det att JhKs ledamöter godkänt detsamma, sänds förslaget på en snabbremiss 

till SSDVs rasklubbar och rasföreträdare. 

I övrigt konstaterade JhK att det ännu inte prövats tillräckligt antal hundar för att 

göra en revidering av provbestämmelserna och därigenom gäller dessa tillsvidare. 
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§ 19 Inkomna skrivelser 

Förelåg en skrivelse från Håkan Johansson angående ett jaktprov för Drivande 

Vildsvinshundar i Gimo. Beslutade JhK, efter att ha tagit del av densamma, att 

lägga den till handlingarna. 

Förelåg en mail-växling mellan Angelica Andersson och kommitténs sekreterare 

gällande om en domaraspirant äger rätt att erhålla originalen av klubbens beslut. 

Vidare har det framkommit att frågeställningen även gäller aspirantdomarens 

anteckningar. 

Konstaterade JhK att SKKs olika jakthundklubbar tillämpar olika praxis när det 

gäller original, respektive kopior, av olika dokument som rör såväl provprotokoll 

som klubbarnas utlåtande om elev-/aspiranrtjänstgöringar. JhK har inte för avsikt 

att fatta något vägledande beslut när det gäller respektive praxis. 

Däremot konstaterade JhK att en elev-/aspirantdomares äger sin fulla rätt att 

avgöra huruvida egna anteckningar om tjänstgöringen ska lämnas vidare. 

Förelåg en skrivelse från Svenska Beagleklubben gällande att SKK ska 

tillhandahålla elektroniska resultatredovisningssystem för specialklubbarna.  

Konstaterade JhK att detta är en fråga för SKKs styrelse och VD, varefter 

skrivelsen lades till handlingarna. 

Förelåg en förfrågan från Värmlands stövarklubb gällande från vilket datum RR-

prov ska tillåtas. 

Konstaterade JhK att frågeställnigen bör behandlas i det gemensamma 

revideringsarbete som specialklubbarna för drivande hundar.  

Uppdrogs åt kommittéledamoten Göran Johansson att bevaka frågeställningen. 

Förelåg en skrivelse från Anders Grahn, Svenska Jägareförbundets lobbyist i 

Bryssel, om det finns någon motsvarande tjänsteman för Kennelklubbar inom EU. 

Rapporterade sekreteraren att han förmedlat namn och mailadress till den lobbyist 

som FCIs Europasektion samarbetar med. Därmed lades ärendet till handlingarna. 
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§ 20 Övriga ärenden 

 Förelåg ingen övrig fråga 

 

§ 21 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

 innan  protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 

 och/eller i Hundsport Funktionär 

 Fann JhK att ingen sådant beslut förelåg. 

 

§ 22 Nästa sammanträdande 

 Beslutade kommittén om följande mötesdagar; 

Förutom7 april på Öster Malma, ha ett ordinarie möte den 11 augusti på SKKs 

kansli. Beslutade kommittén att bestämma datum för höstens 2-dagarsmöte vid 

senare tillfälle. 

  

 § 23 Mötets avslutande 

 Tackade ordförande för ett väl genomfört möte. 

 

 Vid protokollet 

  

 Kjell Bräster 

  

 Justeras:   Justeras:   

                                                                                                                                           

Curt-Christer Gustafsson Henrik Barnekow 

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

fattats kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


