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SKK/JhK nr 5/2009  

 

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den                      

24 november 2009 på SKKs Kansli 

Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande   

 Henrik Barnekow, vice ordförande    

 Hans Andersson      

 Thomas Eriksson    

 Willy Gustavsson                                                                                       

 Thomas Larsson    

 Göran Johansson                                                                                                                        

Ann-Sofi Flygare, JhKs sekreterare 

Adjungerade: Hans von Essen, Svenska Jägareförbundet (SJF) t.o.m. § 71 - 75                      

 Kjell Svensson, SKKs kansli                          , 

SKKs kansli 

Vid protokollet: Kjell Bräster 

§ 71 Mötets öppnande 

 Hälsade ordförande ledamöterna välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till Henrik 

 Barnekow och Kjell Svensson. Kjell Svensson tillträder som 2010-01-01 posten som chef 

 för Tävlingssekretariatet och Utbildningsavdelningen.   

§ 72 Val av justerare 

 Utsågs Willy Gustavsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 73 Föregående mötesprotokoll 

 SKK/JhK 4/2009 den 11 september 2009. 

 Förelåg ett tillägg under § 52. 

Förelåg kopia av skrivelse som JhKs sekreterare Ann-Sofi Flygare tillställt 

jakthundklubbarna med en fråga om vilka rutiner som gäller när klubbarna ansöker 

till FCI om Internationellt jaktprov (CACIT-prov). Konstaterade JhK att ingen klubb 

ännu svarat på skrivelsen. 

Visade det sig att SBaK, SBlK, SSF, SvStK, SvTK samt SÄK inkommit med svar på 

skrivelsen. Däremot saknades svar från Svenska Dreverklubben. Beslutade JhK att 

även tillskriva klubbarna för att uppmärksamma att tidspannet för att skicka ansökan 

om Internationellt jaktprov till SKKs Tävlingsavdelning senast är 6 månader före 

aktuellt provdatum 

Lades protokollet efter detta tillägg med godkännande till handlingarna. 
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§ 74 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 Förelåg rapport från Svenska Jägareförbundets (SJF) första test av att arrangera en St. 

 Hubertustävling i Långtora, Enköping den 12 oktober. Efter tävlingen samlades 

 Domare, provdeltagare för både stående fågelhundar och spaniels, representanter för 

 SJF, berörda specialklubbar, SKKs JhK samt Peter Balke, välmeriterad St. 

 Hubertusdomare från Holland, för en diskussion om det föreslagna regelverket. 

Beslutades att tjänstgörande domare ska inneha auktorisation från någon av SKKs 

Specialklubbar för Stående fågelhundar och/eller med auktorisation som 

spanieldomare från SSRK. Vidare beslutades att aktuella domare ska ha genomgått en 

särskild utbildning i SJFs regi. 

Det beslutades också att deltagande hundar ska vara stambokförda i SKKs register, 

eller i av SKK godkänd kennelorganisation.  

Uppdrogs åt Kjell Bräster, SKK och Marcus Olsson, SJF, att revidera föreliggande 

regelverk enligt de beslut som fattades vid mötet samt att detta ska föreläggas SJFs 

styrelse samt SKKs JhK. 

Beslutade JhK tillstyrka det reviderade regelverk som nu låg till handa. 

Presenterade Hans von Essen och Kjell Bräster ett förslag till årets program för den 

årliga konferens som SJF och JhK arrangerar för jakthundklubbarna på Öster- Malma. 

2010-års konferens kommer att ske 9 - 10 april med start 12.00 den 9 april. 

Programförslaget godkändes av JhK.                                                                           

Uppdrogs till Kjell Bräster att snarast skicka en inbjudan till SKKs jakthundklubbar.  

 § 75 JhK delegationssordning för 2010-2011 

Uppdrogs till ordförande att meddela SKKs CS att under rubriken; Ansvarig för 

följande regelverk införa att även göra ett tillägg med regelverken för Prov för 

drivande vildsvinshundar samt Hägntest för Vildsvinshundar.  

Under rubriken Prioriterade områden göra tillägg i punktsatsen; Följa utvecklingen 

gällande grytprov och grytjakt med att noga följa situationen med den alltmer ökande 

förekomsten och utbredningen av mårdhunden, samt under punktsatsen; Bevaka att 

etiska krav …… omformuleras till att; I samråd med SJF och Svenska 

Yrkesjägareföreningen (SYF) bevaka att etiska krav i samband med hundars 

medverkan vid jakt och jaktprov upprätthålls. 
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§ 76 Information  

Förelåg rapport över JhKs resultat till och med oktober 2009. Konstaterades att JhK 

till viss del gjort överdrag av densamma samt att detta kan härledas till den utbildning 

av domare för Drivande Vildsvinshundar som JhK avhöll i augusti 2009. 

Information från ledamöterna.                                                             

Informerade Thomas Larsson från den domarkonferens för tysk jaktterrier som han 

deltagit vid, som representant för JhK. Konferensen var välorganiserad och mycket 

konstruktiv.  

 Informerade Hans Andersson om att han närvarat på Naturvårdsverket vid ett 

 seminarium gällande vildsvinsförvaltning den 30 oktober. 

 Informerade Hans von Essen om vissa delar av SJF Allmänna uppdrag, för 2010, från 

 regeringen. I uppdraget specificeras bland annat att förbundet ska arbeta med att 

 informera om viltet som mat, arbeta mot en utbredning av mårdhunden samt att 

 arbeta för att stödja riksdagens rovdjursbeslut. 

 Vidare informerade Hans von Essen att SJF börjat diskutera Maria Norrfalks 

 Älgutredning med skogsbolagen och LRF, inför den proposition som regeringen under 

 2010 ska förelägga riksdagen. 

 Informerade Kjell Bräster om att den gemensamma informationsbroschyr som SJF, 

 SKK, SYF, LRF samt Sveriges Jordägareförbund ska publicera, angående 

 vildsvinsförvaltning, har försenats genom att LRF krävt vissa omformuleringar i 

 texten. Vidare informerade Kjell Bräster om att frågan om de harmoniserade 

 Nordiska Utställningsbestämmelserna kommer att diskuteras vid 

 specialklubbskonferensen 30 -31 januari 2010. 

 Diskuterade JhK den nyordning som innebär att möteshandlingar inför JhKs möte 

 sänds ut digitalt. Klart står att detta både främjar den miljöpolicy som KF 2009-05-30-31 

 fastställde och besparande av höga portoavgifter samt underlättnad för SKKs kansli.

 Dock konstaterades att denna ordning ställer extra krav på ledamöternas ”dataskrivare” 

 varför det uppdrogs åt ordförande att i CS ta upp frågan om ett 

 gemensamhetsinköp av lämpliga skrivare till de olika kommittéernas ledamöter. 
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§ 77 Protokoll från CS samt CS olika kommittéer. 

 Förelåg protokollsutdrag från SKKs CS 2009-09-15-16 angående; 

 Användandet av scanner vid utställningar och prov. 

 Det nya beslut som Jordbruksverket tagit, innebärande att av SKK utbildade ID-

 märkare inte äger rätt att utföra öronmärkning med tång, då sedering av hunden krävs. 

 Beslutet innebär att det ställs helt nya krav på tillgång till scanners vid utställningar 

 och olika prov. Det kan också noteras att ID-märkning av hundar med chips ökat 

 markant. 

 CS beslutade att uppdra till SKKs JhK och SKKs PtK att till 

 specialklubbskonferensen 2010-01-30 - 31 ta upp frågan/problemet till diskussion. 

 Förelåg skrivelse från Specialklubben för Kontinentala Fågelhundsklubben (SKF) om 

 att den, i Sverige, nya rasen slovenský hrubosrty önskas ha samma meritkrav för 

 deltagande i jaktklass och för championat som SKFs övriga raser.   

 Beslutade JhK att tillstyrka SKFs krav samt att tillställa SKKs FK beslutet.            

 

§ 78 Fastställande av JhKs VU beslut. 

Informerade ordförande att JhKs VU, tillsammans med Per-Inge Johansson från CS tagit 

fram ett stadgeförslag för bildande av Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar. 

 Beslutade JhK att kalla berörda rasklubbar och rasrepresentanter, samt företrädare för 

 den så kallade ”Klubben för vildsvinshundar” till ett första möte söndagen den 24 januari 

 2010. Uppdrogs till Kjell Bräster att utforma och vidarebefordra inbjudan. 

 Meddelades också att JhKs vice ordförande Henrik Barnekow av CS utsetts till att initialt 

 verka som den nya specialklubbens ordförande.  

 Rapporterades att JhK/VU tillstyrkt en begäran om att skjuta revideringen av regler för 

 drivande hundar på hare, räv och rådjur med 2 år för att börja gälla från och med 2014-

 07-01. Orsaken till denna begäran är att de berörda specialklubbarna för närvarande 

 arbetar med att sammanföra jaktprovsbestämmelserna för alla berörda raser i ett 

 regelverk. Godkändes VUs beslut samt uttrycktes en särskild förhoppning över att 

 arbetet med ett gemensamt regelverk för drivande hundar ska bli lyckosamt. 

 Rapporterade VU att en begäran tillställts SKKs CS om att grytjaktproven ska vara 

 öppna även för oregistrerade hundar med anledning av behovet att tillvarata alla resurser 

 som finns för att bekämpa mårdhundens utbredning. 

 Godkändes VUs begäran. 
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§ 79  Inkomna skrivelser.                                                                                                        

Förelåg mailskrivelser från en medlem i tysk jaktterrierklubb samt från klubbens 

ordförande Johan Sonesson. Konstaterade JhK, i likhet med Johan Sonesson, att inget 

formellt fel begåtts. Samtidigt instämmer JhK med eftertryck i att dagens allt vanligare 

hemsidor, chatsidor och bloggar kräver att medlemmar inom SKK-sfären absolut ska 

tänka igenom den uppträdandekodex som bland annat föreskrivs i SKKs stadgar. 

Beslutade JhK att därmed lägga skrivelserna till handlingarna.  

§ 80 Överklagande från Kjell Ytter avseende ett jaktprovsresultat som Svenska 

 Stövareklubben (SvStK) godkänt. 

 Framgick av överklagan samt bifogade handlingar att aktuell hunds drevtid klart överskred 

 provbestämmelsernas angivelse om 120 minuters total drevtid. Trots detta så tilldelade 

 såväl tjänstgörande domare som kollegium hunden ett 1:a pris. Då ärendet behandlades av 

 SvStK fastställde styrelsen priset. Det ska uppmärksammas att ledamöterna i SvStK 

 regelkommitté Sven-Olof Pettersson och Göran Johansson reserverade sig mot styrelsens 

 beslut. 

 JhK beslöt biträda överklagan och tilldela S23675/2001 S JCH Loffe 0-pris vid det 

 aktuella provet i Kalix 2008-10-04-05.  

 Vidare beslutade JhK meddela hundägaren och tjänstgörande domare kommitténs beslut 

 samt att uppmärksamma SvStKs styrelse på vikten av att inte acceptera överskridna 

 drevtider av de skäl som förekommer i aktuellt ärende. Särskilt mot bakgrund av att 

 ”stövarjaktens” drevtider är ifrågasatta av vår omvärld. 

§ 81 Kommande revidering av jakthundklubbarnas regelverk. 

 Diskuterade JhK den regelrevidering som förestår på grund av att regelverken ”låses” 

 för en ny regelperiod 2012 - 2017. 

 Beslutade JhK att enligt följande; 

 Ansvarig klubb Kontaktpersoner i SKK/JhK  

 Senaste datum JhK tillhanda, 2010-05-01 

 SKK, Bestämmelser för Drivande Vildsvinshundar;  C-C Gustafsson, Kjell Bräster 

 SKK, Regler för Anlagstest Vildsvin;  C-C Gustafsson, Kjell Bräster 

 Senaste datum JhK tillhanda, 2010-12-01   

 Svenska Spaniel och Retrieverklubben; Willy Gustavsson, Kjell Bräster  

 Svenska Wachtelhundklubben; Willy Gustavsson, Kjell Bräster 

 Svenska Vorstehklubben; Hans Andersson, Kjell Bräster 

 Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA); Hans Andersson, Kjell Bräster 
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 Senaste datum JhK tillhanda, 2011-06-01 
 

 Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar; Hans Anderson, Kjell Bräster 

 Svenska Älghundklubben Thomas Eriksson, C-C Gustafsson 

 Specialklubben för Skällande Fågelhundar Thomas Eriksson, Thomas Larsson 

 Svenska Schweisshundklubben Thomas Eriksson, Kjell Bräster 

 Tysk Jaktterrier  Thomas Larsson; Willy Gustavsson 

 SKK, Bestämmelser för grythundsarbete  Thomas Larsson, Kjell Bräster  

  SKK, Regler för Viltspårprov C-C Gustafsson, Willy Gustavsson 

 Senaste datum JhK tillhanda, 2013-06-01 

 Drevprovsregler (lågbenta raser & stövare) C-C Gustafsson, Göran Johansson 

Beslutade JhK att sista datum för raser som har jaktprovsbestämmelser låsta per 

kalenderår ska vara JhK tillhanda senast 1 december 2010 med ett förslag gällande 

revidering.  

De klubbar som har sina bestämmelser låsta efter jaktåret (1 juli - 30 juni) ska vara 

JhK tillhanda senast 1 juni 2011. Specialklubbarna för drivande hundar har dispens till 

2013-06-01 

  

Beslutade JhK vidare att utse ovanstående kontaktpersoner för respektive 

jakthundklubb. 

  

Beslutade JhK att inhämta synpunkter från berörda klubbar beträffande SKKs ”Regler 

för viltspårprov” samt ”Bestämmelser för grythundsarbete”. 

Uppdrog JhK åt Kjell Bräster att i skrivelse informera jakthundklubbarna om 

tidsramar och namn på kontaktpersoner. 
 

§ 82 Rapport från möte med Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) 

Rapporterade ordförande från ett möte på Öster Malma 2009-11-14 på Öster Malma. 

Medverkande var också Kjell Bräster, Stephan Gäfvert, SYF, samt ordförande för SvSHK, 

Mats Jonsson. 

Mötet hölls i mycket god och positiv anda och gällde frågan huruvida SvSHK ska få 

framtida möjlighet att stambokföra provresultat från ickeartificiella spårprov. 

Vidare redogjorde ordförande för att Mats Jonsson ska inkomma till JhK med ytterligare 

underlag, för att sedan, efter samråd med SJF och SYF, förelägga SKKs JhK ett färdigt 

regelförslag. 
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§ 83 Ansökningar om bidragsberättigade Domarkonferenser 2011 

Förelåg ansökan från Spaniel och Retrieverklubben att anordna bidragsberättigad 

domarkonferens, dels för spanieldomare 2011-03-12-13, dels för retrieverdomare under 

förutsättning att datum för den senare konferensen snarast tillställs JhK. 

Förelåg ansökan från Fågelhundklubbarnas AU (brittiska raser) om bidragsberättigad 

domarkonferens 2011-02-28 - 2011-03-01. 

Beslutade JhK tillstyrka ansökta konferenser. 

§ 84 Ansökan om utbetalning av bidragsberättigad domarkonferens 

 Förelåg redovisning från Svenska Schweisshundklubbens (SvSHK)

 Jaktprovsdomarkonferens 2009-06-06. Efter att tagit del av konferensprotokoll jämte 

 ekonomisk redovisning lades konferensen med godkännande till handlingarna. 

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

dock högst 75 000 kronor.  

§ 85 Skrivelse från Svenska Taxklubben (SvTK) angående SKKs Viltspårsverksamhet. 

Förelåg skrivelse från SvTK angående frågeställningar runt viltspårsverksamheten och 

dess bestämmelser. 

Efter att JhK diskuterat skrivelsens innehåll beslutades att de påtalade frågeställningarna, 

tillsammans med andra liknande synpunkter, samt championatsbestämmelser, kommer att 

åskådliggöras i samband med att regelverket för Viltspårprov ska revideras och 

fastställas, att gälla från och med 2012. 

Ett förslag till reviderade bestämmelser kommer att i god tid sändas på remiss till 

berörda jakthundklubbar.    

§ 86 Rapporter från FCIs kommittéer 

 Förelåg rapport från Curt Christer Gustafsson avseende Europacupen och 

 kommittémöte från FCI kommission för drivande hundar i Italien 2009-10-02-03. 

 Vidare förelåg rapport från Marina Bengtsson avseende FCIs kommission för 

 Brittiska stående fågelhundar i Grekland 2009-10-15-16. 

 Framförde JhK sitt tack för två ytterst välskrivna och informativa rapporter. 

§ 87 Information från FCI 

 Förelåg olika FCI-regelverk för olika fågelhundsrasers Internationella prov, samt 

 protokoll från olika möten i FCIs olika kommittéer för jakthundar, samt protokoll från 

 FCIs styrelsemöten. 

 Lades underlagen efter genomgång till handlingarna. 
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§ 88 Övriga frågor 

Förelåg information från Fågelhundklubbarnas AU att en av deras jaktprovsdomare 

tillfälligt avstängts under en pågående brottsutredning. 

 Noterade JhK informationen 

Förelåg ett remitterat ärende från SKKs UKK angående att tiken Viltvittringens Sara,    

S53486/2007 deltagit vid viltspårprov 2009-07-03 i strid med regelverkets § 8.punkt e. 

Beslutade JhK att stryka erhållet resultat för Viltvittringens Sara S53486/2007 vid 

viltspårprov 2009-07-03. I övrigt överlåter JhK till UKK att fatta beslut om eventuell 

påföljd för hundägaren. 

§ 89 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 

 JhK beslutade att § 80 och 85 inte ska offentliggöras innan protokollet är justerat. 

  

§ 90 Nästa sammanträde 

 Fastställdes till 2010-02-16 klockan 10.00 på SKKs kansli 

§ 91 Mötets avslutande 

 

 Vid protokollet 

  

 Kjell Bräster 

 

 Justeras:   Justeras:   

 

 Curt-Christer Gustafsson Willy Gustavsson 

  

 ordförande  

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  

 


