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SKK/JhK nr 4/2010 

§ 45– 67 

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kansli 11 augusti 2010. 

 

Närvarande:   Curt-Christer Gustafsson, ordförande                        

Henrik Barnekow, vice ordförande                          

Hans Andersson                                            

Thomas Eriksson                        

Willy Gustavsson                                                

Göran Johansson                                                                                                                  

Tomas Larsson    

   

Adjungerade: Kjell Bräster                                                                                                          

Hans von Essen, SJF § 45-59                                                       

Kjell Svensson, SKKs kansli 

Frånvarande:  

Vid protokollet:  Kjell Bräster 

§ 45 Mötets öppnande 

 Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet 

§ 46 Val av justerare 

 Utsågs Hans Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 47 Föregående mötesprotokoll 

 SKK/JhK 2/2010 den 8 april 2010 samt telefonmöte 3/2010 den 1 juli 

 Lades protokollen efter godkännande till handlingarna. 
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§ 48 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Rapporterade sekreteraren att beslutet om bordläggning av ärendet gällande en 

inlämnad motion till Beaglefullmäktige, 2010, tyvärr inte kommit med i protokoll 2/2010. 

Med anledning av ärendet uttryckte JhK det anmärkningsvärt att en i klubben 

auktoriserad jaktprovsdomare, vid ett fullmäktige på ett jaktprov, uttryckt uppfattningar 

vars innebörd klart kan anses stå i strid mot gällande jaktprovsbestämmelser.  

Uppdrog JhK till SBlK att vidta eventuella åtgärder mot aktuell domare. 

Förelåg en reviderad upplaga av Jaktetisk policy för uppfödning, utsättning och jakt, 

jaktprov och träning på utsatt fågel som SKK, Svenska Jägareförbundet, SJF, 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Sveriges Jordägarförbund, SJäF, samt Sveriges 

Yrkesjägareförening, SYF, utarbetat. Policyn kommer att tryckas i broschyrformat av 

SJF. 

Uppdrog JhK till sekreteraren att anpassa SKKs särskilda anvisningar för utsättning av 

vilt inför träning och prov, till det föredragna dokumentet. 

I avvaktan på att den gemensamma policyn kommer från tryckeriet beslutade JhK att 

uppdra åt sekreteraren att sända ut dokumentet, tillsammans med SKKs särskilda 

anvisningar, till SKKs Fågelhundsklubbar. 

Redovisade Kjell Bräster, gällande § 31, att Svenska Vorstehklubben endast arrangerar 

CACIT-prov, för kontinentala fågelhundar, enligt de FCI regler som gäller Fältprov och 

Bruksgrenar i enlighet med FCIs regler för detsamma.  

Meddelade sekreteraren att han kontaktat Svenska Vallhundsklubben (SVaK) om det 

faktum att SVaK tidigare haft en påtalad restriktiv hållning gällande att border collie 

endast ska kunna meriteras genom annat än vallhundsprov.  

Konstaterade JhK att något svar ännu inte inkommit varför frågan bordläggs tillsvidare. 

Förevisade Kjell Svensson den mall för ansökan till FCI om internationellt jaktprov som 

är avsedd att hjälpa klubbarna med att prestera kompletta ansökningar, samt ett förslag 

till blankett som SKKs Tävlingssekretariat sedan ska använda vid ansökan till FCI. 

Konstaterade JhK att förslagen var tillfyllest.  

Beslutade JhK om omedelbar justering av § 48 
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 § 49 Information 

Informerade ordförande och Kjell Bräster om ett besök vid ”vildsvinsanläggningen” hos 

Lars Schepler, Boda gård, Östra Ryd den 21 juni tillsammans med SJFs ordförande 

Torsten Mörner samt GS, Håkan Weberyd. Besökets avsikt var att informera SJFs 

ledning om de förutsättningar som krävs för att Agusa-hägnet ska komma igång med 

utlovad tränings- och testverksamhet. I sammanhanget erbjöd Lars Schepler sig att 

besöka Agusa med avsikt att ge råd gällande vad som krävs för att anläggningen ska 

kunna vara i drift inom kortast möjliga tid. Uttryckte SJFs ledning att frågan ska ges hög 

prioritet inom förbundets planering. 

Konstaterade JhK att det årliga seminariet, 2010-04-09-10, med jakthundsklubbarna åter 

förlöpte väl. Vidare kunde än en gång konstateras värdet av att JhK får möjlighet att 

diskutera med klubbarna samt att klubbarna värdesätter den information som lämnas av 

såväl JhK som Jägareförbundet. 

Rapporterade Henrik Barnekow att interimsstyrelsen för Svenska Specialklubben för 

Drivande Vildsvinshundar (SSDV) att det inte är möjligt att kalla till ett första årsmöte 

förrän 2011. Detta innebär att nuvarande interimsstyrelse verkar fram till och med 

årsmötet. 

Rapporterade Henrik Barnekow att han kontaktas av Tyska Taxklubben, med anledning 

av att FCI inte längre godkänner SKK Drevprov för tax, som provform för utdelande av 

CACIT. Enligt Tyska Taxklubben torde det krävas en översättning av drevprovsreglerna, 

gärna på tyska, för att kunna ansöka hos FCI att även det svenska drevprovet ska 

godkännas som merit för ett Internationellt Jaktchampionat. 

Beslutade JhK till sekreteraren om att kontakta Johan Sonesson för att tillfråga honom 

om han är villig att åta sig att göra en översättning. 

Rapporterade Göran Johansson att arbetet med ett gemensamt reglemente för jaktprov 

med drivande hundar fortskred enligt plan. 

Rapporterade sekreteraren att Svenska Jägareförbundet nu anser sig ha tillräckligt med 

kvalitativt goda aspiranter för att genomföra en utbildning av Saint Hubertusdomare. 

Utbildningen, som sker i SJFs regi kommer att ske på sensommaren eller tidigt i höst. 

Informerade sekreteraren om att ett fel uppstått, gällande tabellen för sammanlagd 

prisnivå, i den tryckta versionen av Bestämmelser för Drivande Vildsvinshundar. 

Beslutade JhK att fastställa den reviderade versionen, samt att i och med ”nytrycket” föra 

in den reviderade versionen av SKKs Allmänna bestämmelser. 
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Vidare beslutade JhK att fastställa bestämmelserna för tidsperioden 2010-10-01 -           

2012-06-30, och uppdra åt SKKs kansli att trycka en ny upplaga om 500 stycken 

exemplar samt ändra i bestämmelserna på SKKs hemsida. 

Informerade Kjell Svensson om den revidering av SKKs Allmänna bestämmelser som 

CSs presidium beslutat om. 

Beslutade JhK uppdra till sekreteraren om att delge jakthundklubbarna den reviderade 

versionen så att denna kan föras in i respektive klubbs regelverk. 

Informerade Kjell Svensson om ytterligare nya jakthundsraser som registrerats av SKK 

under 2010. Diskuterades vilka specialklubbar som kan vara lämpliga för de raser som 

har nomenklaturen jakthundsraser. 

Beslutade JhK föreslå Föreningskommittén följande vad gäller klubbtillhörighet för nya 

raser i Grupp 6;                                                                                                                           

grand griffon vendéen SSDV                                                                                  

black and tan coonhound SSDV                                                                     

blueticked coonhound SSDV                                                                           

petit bleu de gascogne SSDV                                                                                      

plott   SSDV 

Informerade Kjell Svensson om de problem som finns kring det faktum att plotthundar 

samt olika coonhoundraser importeras från USA utan att köparna är medvetna om att 

UKC registrerade raser inte får registreras i SKK.  

Beslutade JhK att uppdra till Kjell Svensson och sekreteraren att kontakta SKKs 

avelssekretariat för en diskussion kring problematiken. 

Vidare beslutade JhK föreslå UtstK att för samtliga raser inom SSDV, från och med              

2012-01-01, gäller någon av följande meriter för deltagande i jaktklass på utställning. 

Pris på jaktprov för drivande vildsvinshundar alternativt Godkänt på anlagstest i 

vildsvinshägn. 

För raserna barbet och wetterhoun i Grupp 8 finns inget prov inom SKK, varför JhK inte 

kan lämna något förslag till provmerit för deltagande i jaktklass för dessa raser, på 

utställning.  
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 § 50 Protokollsutdrag från SKK/CS  

 Förelåg protokollsutdrag från SKKs styrelse gällande JhKs beslut § 80 5/2009. 

 CS uttalade JhKs rätt, dels genom gällande delegeringsordning, dels genom 

SvStKs jaktprovsbestämmelser § 14.3, att JhK äger rätt att i efterhand ta upp 

frågor där det kan anses att ett jaktprov inte följt gällande bestämmelser.  

Vidare förelåg ett förtydligande från SvStK om att ett jaktprov ovillkorligen ska 

avbrytas när den maximala ”drevtiden” uppnåtts. 

Beslutade JhK att med anledning av ovanstående, att beslutet i § 80 5-2009 

kvarstår genom att tilldela S23675/2001 S JCH Loffe 0-pris vid det aktuella 

jaktprovet i Kalix 2008-10-04-05.  

Beslutet var enhälligt 

I beslutet deltog inte Göran Johansson.                                                                   

Förelåg protokollsutdrag från CS-möte 2010-04-27 angående JhKs protokoll           

1/2010 § 7, angående domares begäran att dennes avstängning som domare både som 

exteriördomare och jaktprovsdomare endast ska gälla auktorisationen som 

exteriördomare. 

Enligt CS beslut avslogs begäran. Vidare beslöt CS att vid sitt ordinarie möte 2010-

09-08-09 diskutera kopplade konsekvenser för en domare inom organisationen som 

innehar olika auktorisationer vad gäller disciplinära åtgärder och begärde därmed ett 

uttalande från JhK. 

Uttalade JhK, att om en domare begått förseelser som medför disciplinär åtgärd, så 

ska detta gälla samtliga auktorisationer som domaren har inom SKK eftersom samtliga 

domare inom SKK-sfären har att följa SKKs Domaretiska regler och Anvisningar.  

Förelåg en begäran från SKKs VD om att JhK bör exemplifiera hur SKKs 

Grundregler punkt 1.4 ska tillämpas. 

Uttalade JhK att de beslut som SKKs Disciplinnämnd tidigare fattat inom JhKs 

ansvarsområde väl exemplifierar de tillämpningar som berör kommitténs delegering. 

Beslutade JhK om omedelbar justering av § 50 
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§ 51 Svenska Taxklubbens (SvTK) anmälan mot jaktprovsdomare Ola Lundberg 

Förelåg anmälan från SvTK gällande att Ola Lundberg avauktoriserats som 

drevprovsdomare för att han brutit mot de domaretiska reglerna genom att bedöma 

hundar han haft i träning samt att Ola Lundberg visat, genom sin jaktdagbok att han brutit 

emot Jakttidsförordningen genom att släppa drivande hund innan tidpunkten för möjliga 

drevdjur medges. 

Uttalade JhK att det inte, genom föreliggande handlingar, kan konstateras att Ola 

Lundberg haft det båda nämnda hundarna till träning, utan endast vid ett stort antal 

tillfällen och under en relativt kort tidsperiod, jagat över dessa hundar. 

Av handlingarna framkom också att den skrivelse som insänts i ärendet, från 

Drevprovskommittén i Övre Norrlands Taxklubb befanns vilseledande, då 2 av 

kommitténs 4 medlemmar inte ställt sig bakom densamma. 

Vidare konstaterade JhK att Ola Lundberg, genom sin egen publicerade ”Jaktdagbok” 

släppt drivande hund under tid som inte är förenligt med Jaktförordningen. Detta ser JhK 

som högst anmärkningsvärt, särskilt när det görs av en förtroendevald. 

Härmed beslutade JhK genom att överlåta ärendet till SvTK, lägga detsamma till 

handlingarna. 

§ 52  Anmälan gällande viltspårsdomares åsidosättande av provbestämmelser. 

Förelåg en anmälan från en ägare till en rhodesian ridgeback som vid ett viltspårprov i 

Väne-Rhyr/Vänersborg, 2010-05-01, ansåg att 2 tjänstgörande domare inte följt 

provbestämmelserna, dels genom att den ena av domarna vid två tillfällen inte genomfört 

”skottprovet” så som reglerna föreskriver, dels att en annan domare vid två tillfällen 

använt sig av en ”knallpistol”. 

Konstaterade JhK att båda domarna ursprungligen auktoriserats av Svenska 

Schweisshunndsklubben. 

Förelåg förutom anmälan, svarsskrivelse från den ena av de båda domarna. Vidare 

förelåg även en skrivelse i ärendet från Svenska Bassetklubben. 

Fann JhK att i de båda domarnas svarsskrivelse framgick att de vid aktuellt prov inte följt 

gällande bestämmelser för viltspårprov. 

Beslutade JhK att tillställa Svenska Schweisshundklubben handlingarna i ärendet, för att 

ge klubben möjlighet till eventuella kommentarer i ärendet, samt att meddela JhK ett 

beslut om vilka åtgärder klubben avser att vidta gällande de 2 domarna. 

Beslutade JhK om omedelbar justering av § 52 
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§ 53  Ansökan från Svenska Beagleklubben (SBlK) om att införa SE VCH för beagle 

Konstaterade JhK att SBlKs krav om ett SE VCH för beagle inte följde de meriter som 

SKKs styrelse satt upp för gällande championat, beroende på att championatet inte anses 

ha rasspecifik anknytning, utan faller under nomenklaturen samhällsnyttiga meriter. 

Detta innebär att meritkraven för ett SE VCH är tre 1:a pris i öppenklass vid viltspårprov, 

arrangerat av någon av SKKs jakthundklubbar, samt att ingen exteriörmerit krävs för 

championatet. 

Beslutade JhK på grund av ovanstående inte bifalla SBlKs ansökan beroende på de 

särskilda krav på tilläggsmeriter som SBlK begärt.     

§ 54 Förelåg ansökan från Svenska Älghundklubben (SÄK) om att införa SE VCH för 

raser ingående i SÄK 

Beslutade JhK att från och med 2011-01-01 införa SE VCH för SÄKs raser, samt att   

minst en av de i championatet ingående meriterna ska vara erövrade efter 2011-01-01. 

§ 55 Svenska Dreverklubbens (SDK) ansökan om att stambokföra titeln SM- vinnare   

vid klubbens Drevprovsmästerskap 

Konstaterade JhK att SKKs styrelse tidigare fattat ett principbeslut om att ras-

/specialklubbsmästerskap inte stambokförs på annat sätt en med aktuell hunds 

kvalitetspris. 

Vidare konstaterade JhK om att en sådan titel riskerar att omfattas av Jordbruksverkets 

Föreskrift SJVFS 2010:45, Saknr L 17 

§ 56 Angående S-21621/2006, novia scotia duck tolling retriever, pris på ”Tollingprov” 

Förelåg en anmälan från hundägaren om att denne i efterhand kommit till vetskap om            

att dennes hund startat på jaktprov 2010-04-18 och 2010-05-09 trots att hunden var satt 

på medicinering som var belagd med karenstid. 

 Fann JhK hundägarens agerande föredömligt ärligt. 

Beslutade JhK att stryka de två erhållna prisen, samt i övrigt lägga ärendet till 

handlingarna. 

Beslutade JhK om omedelbar justering av § 56 
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§ 57 Ärende angående en jaktprovsdomare inom SSRKs skriverier på sin ”bloggsida” 

Förelåg en skrivelser i ärendet, främst beroende på att en exteriördomare med 

huvudsaklig hemvisst i SSRK anmält jaktprovsdomarens blogg till SKKs 

Föreningskommitté (FK). FK beslutade att sända ärendet vidare till JhK, men av någon 

anledning så fick inte JhK kännedom om varken ”bloggens” innehåll, eller FKs beslut 

förrän i maj. 

Konstaterade JhK att domarens ”bloggsidas” innehåll, till vissa delar höll en så låg nivå, 

att det absolut inte anstår en förtroendevald person att uttala sig så kränkande om andra 

hundar. 

Beslutade JhK att överlåta till SSRK, som har delegation att tilldela sina 

jaktprovsdomare disciplin åtgärd genom erinran, varning, tidsbegränsad avstängning 

eller avauktorisation, att besluta om lämplig åtgärd. 

§ 58 Etiska riktlinjer för jakthundsanvändningen i Sverige 

Presenterades Svenska Jägareförbundet slutdokumentet av de regeringsuppdrag som       

SJF haft, att i samråd med SKK, utforma Etiska riktlinjer för jakt och jaktträning med 

hund. 

Förelåg vidare de Etiska Riktlinjer som Daniel Ligné, SJF, Stephan Gäfvert, SYF, samt 

Kjell Bräster, JhK, utformat. Dessa är en mer detaljerad beskrivning av minimietiken vid 

jakthundsanvändningen vid  jaktprov och träning samt i tillämpliga delar vid jakt. 

Beslutade JhK sekreteraren att snarast tillställa SKKs jakthundsklubbar de två 

dokumenten. 

§ 59 SJVs nya föreskrifter SJVFS 2010:45, Saknr L 17 eventuella påverkan på 

jakthundsklubbarnas prov och mästerskap 

Förelåg från sekreteraren en sammanställning av huruvida JVs nya föreskrifter skulle 

kunna påverka Jakthundklubbarnas verksamhet. 

Tackade JhK för en välgjord och heltäckande sammanställning. 

Rapporterade sekreteraren och Kjell Svensson att Ulf Uddman kommer att ha fortsatta 

överläggningar med JV rörande all provverksamhet inom SKK-sfären, samt att därigenom 

varken CS kommittéer eller enskild Specialklubb ska ta egna kontakter med JV. 

 

 



9 

 

§ 60 Träningsarrangemang för norska fågelhundsklubbar under den tid som 

Jaktlagens § 6 föreskriver att hund inte får springa lös i markerna.  

Förelåg ett antal, i norska klubbtidningar utannonserade exempel på hur norska 

fågelhundsklubbar bedriver organiserad träningsverksamhet i Sverige under den (28 juli 

till 14 augusti)  tid som Jaktlagens § 6 föreskriver att hund inte får släppas, så att den kan 

springa lös i markerna. Arrangemangen omfattar dels dressyr och då med särskilda 

dressyrhalsband som troligen inte godkänns av SKKs Dressyrpolicy, dels på utsatt fågel. 

JhKs sekreterare har varit i kontakt med Naturvårdsverket huruvida det förelegat någon 

dispens från Jaktlagens § 6 för de utannonserade arrangemangen. Så vitt ansvarig 

handläggare på myndigheten kände till, fanns inte sådan dispens. 

Beslutade uppdra till JhKs sekreterare att föra upp frågan på dagordningen till det möte 

som NKU ska ha den 14 september, gällande jaktfrågor. 

§ 61 Inkomna synpunkter på spårläggning vid viltspårprov 

Beslutade JhK att ytterligare en gång förklara att den skiss som föreligger i bestämmelserna 

är ett exempel samt att det är betydligt viktigare att spårläggningen sker i sådan biotop och 

topografi där vanligen ett skadskjutet klövvilt går undan, det vill säga tätningar, våtmark och 

berghällar, än hur och i vilken ordning ”återgångar och vinklar” sker.  

Vidare uttryckte JhK också att det är av vikt att spårläggaren, innan spåret läggs, har en klar 

idé om vilken kroppsdel den förmodade skadan sitter. 

§ 62 FCI skrivelser 

Förelåg protokoll, på tyska, från FCIs kommitté för Brittiska stående fågelhundar                   

2010-03-19 i Serbien. 

Förelåg inbjudan till FCIs Europapokal för drivande hundar 2010-10-09-10 i Schweiz 

§ 63 Inkomna skrivelser 

Förelåg skrivelse från ordförande i Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 

(SRRS) med en anhållan om att klubben ska äga rätt att arrangera viltspårprov. 

Påpekade JhK än en gång att det endast är SKKs Jakthundklubbar som äger rätt att 

arrangera viltspårprov samt auktorisera viltspårdomare. Detta mot bakgrund av att det 

krävs jaktlig kompetens och erfarenhet för att arrangera prov och utse domaraspiranter, 

samt att detta grundas på att JhK anser att viltspårproven behöver fortsatt 

kvalitetssäkring, så att dessa prov inte ytterligare utvecklas mot att vara ren ”hundsport”. 
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Förelåg ett nytt förslag från SSRK angående Praktiskt jaktprov för novia scotia duck 

tolling retriever. 

 Konstaterade JhK att förslaget föreskrev endast ett lockande av sjöfågel (tolling) samt 

en apportering, av för hunden skjutet vilt, krävdes för ett godkännande. 

Efter diskussion ansåg JhK att det i förslaget angivna antalet ”lockningar” inte kan anses 

vara tillräckligt, särskilt eftersom en ”lockning” kan uppstå slumpartad och därför inte 

med tydlighet visar en hunds ”tollingegenskaper”, utan att det ska krävas minst två 

”lockningar” som ger skottchans. Däremot räcker det med att hunden apporterar ett vilt 

som är skjutet för den. 

Beslutade JhK att under förutsättning att SSRK ändrar i regelförslaget, enligt JhKs 

anvisningar, så kan JhKs VU godkänna regelverket att gälla från och med 2011. 

Gällande championatstiteln SE J(t)CH beslutade JhK att denna kan börja gälla från och 

2012-01-01, samt att merit från praktiskt jaktprov under 2011 kan tillgodoräknas.  

 Beslutade JhK om omedelbar justering av § 63 

§ 64 Övriga ärenden 

Beslutades om vilka fågelhundsprov JhK, eller ledamöter av den, ska genomföra 

oanmälda besök under hösten 2010 för att tillse att det vilt som förekommer vid proven 

med största sannolikhet har satts ut enligt den policy som SKK, SJF, LRF, Sveriges 

Jordägareförbund samt Sveriges Yrkesjägareförening enats om. 

Fördelades dels vilka prov som ska besökas, dels vilka som genomför besöken. 

Förelåg ett uppdrag från CS till JhK och PtK att ta ställning till hur närvaro vid prov för 

de exteriördomare som önskar utöka sina auktorisationer med ytterligare ”arbetande 

raser”. Vidare uppdrog CS till ordförande, sekreterare samt Kjell Svensson att, 

tillsammans med PtK, delge CS sina uppfattningar i frågan.  

Beslutade JhK uttrycka att exteriördomare som önskar utöka sitt rasregister ska ha 

fullgjort besök vid jaktprov, enligt en lathund som Kansliet i samarbete med sekreteraren 

ska utforma. Detta för att med tydlighet visa för specialklubbarna att ett genuint intresse 

för rasernas jaktliga användning föreligger. 

Vidare beslutade JhK uppdra åt sekreteraren att utforma en ”Lathund” för hur 

jakthundklubbarna ska agera när en exteriördomare avser att besöka ett jaktprov. 

JhK beslutade rätta den felskrivning av den sammanlagda poängtabellen för krav till pris 

på jaktprov för Drivande vildsvinshundar. 
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Beslutade  JhK att uppdra till kansliet att göra ett nytryck av regelverket. 

Förelåg ansökan från Svenska Älghundklubben 2010-08-02 om en bidragsberättigad 

jaktprovsdomarkonferens för domare vid vildsvinsprov 2011-02-04-06 på Björkviks 

säteri, Östra Ryd. 

Konstaterade JhK att ansökan om bidragsberättigad konferens ska vara JhK tillhanda 

senast 18 månader före aktuellt datum. 

Vidare har JhK redan utnyttjat budgeterade medel för bidrag till domarkonferenser för 

2011. Denna ”ansamling” av bidragsberättigade konferenser beror förmodligen på att 

klubbarna reviderar sina jaktprovsbestämmelser inför låsningsperioden 2012 – 2017. 

Mot bakgrund av ovanstående beslutade JhK avslå ansökan. 

Beslutade JhK om omedelbar justering av § 64 

§ 65 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. 

§ 66 Nästa sammanträdande 

 I enlighet med tidigare beslut kommer nästa sammanträde att avhållas 1 oktober 2010. 

 § 67 Mötets avslutande 

 Tackade ordförande för ett väl genomfört möte 

 Vid protokollet 

  

 Kjell Bräster 

 Justeras:  Justeras:  

                                                                                                                                           

Curt-Christer Gustafsson Hans Andersson                                                                                                                                                                                                 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


