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SKK/JhK nr 7/2010  

§ 95– 103 

 

Protokoll fört vid SKKs jakthundskommittés telefonmöte 7/2010 25 oktober 

 

Närvarande; Curt Christer Gustafsson, ordförande 

  Henrik Barnekow 

  Hans Andersson 

  Willy Gustavsson 

  Thomas Eriksson 

  Thomas Larsson 

  Göran Johansson 

  Hans von Essen, adjungerad Svenska Jägareförbundet 

  Kjell Bräster, adjungerad sekreterare 

  Kjell Svensson, adjungerad SKKs kansli 

   

  

Telefonmöte med anledning av § 74 6/2010 

 

 

§ 95  Öppnade ordförande mötet och förklarade samtliga välkomna. 

 

 

§ 96   Utsågs Tomas Larsson, att jämte ordförande justera protokollet. 

 

 

§97   Beslut och effektuering med anledning av JhK § 74 6/2010 

  

  " Uppdatering av tidpunkter för 2012-års regelrevidering  

  Med anledning av att Svenska Älghundklubben begärt och beviljats 

  förlängning av revideringstiden för löshundar beslutade JhK att uppdra till 

  sekreteraren att sända ut den reviderade tidplanen till samtliga  

  jakthundklubbar. 

  

  I sammanhanget önskade JhK påpeka det faktum att samtliga regelverk inom 

  SKK-sfären ska inledas med SKKs Allmänna bestämmelser, vilka ska sändas 

  till berörda specialklubbar.  

  I sammanhanget gäller dock att det för paragraferna 4 och 7 räcker det, för 

  de klubbar som så önskar, att det görs en referens till SKKs Allmänna 

  bestämmelser samt att de delar i paragraf 6 som gäller Kupering endast 

  gäller för raser där detta är aktuellt. 

  

  Vidare uppmanar JhK att de fågelhundsklubbar som genomför jaktprov på 

  utsatt fågel, ska  se över tjänstgörande Domarens ansvar gentemot SKKs 

  Föreskrifter och Allmänna råd för utsättning av fågel inför jaktprov med 

  stående- och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild  

  apportör." 
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§ 99   Regelperiod för Svenska Wachtelhundklubben (SWK) 

 

   Informerade sekreteraren att han i den tidplan som effektuerats i och med  

  protokoll 5/2010 inte innehöll den förändring av regelperiod som SWK 

  begärt. 

  

  Beslutade JhK att uppdra till sekreteraren att tillställa jakthundklubbarna en 

  uppdaterad tidplan. 

 

 

§ 100  SKKs Allmänna bestämmelser 

 

  Redovisade sekreteraren ett förslag av SKKs Allmänna bestämmelser där de 

  förändringar som SKKs CS beslutat i det  inledande stycket nämnda 

  bestämmelser markeras med "marginalstreck".  

   

  Vidare att även de paragrafer (4 och 7), där Jakthundklubbarna ges möjlighet 

  att i sina bestämmelser göra hänvisningar till  nämnda bestämmelser, samt att 

  de delar av § 6 som berör endast så kallade Kuperingsraser är markerade 

  med "marginalstreck". 

  

  Beslutade JhK att uppdra till sekreteraren att tillställa jakthundklubbarna 

  den redigerade versionen. 

 

 

§ 101  Likalydande bestämmelser för domarens ansvar vid fågelhundsprov med 

        "utsatt" fågel. 

 

  Förelåg förslag till likalydande regelskrivning av Domarens/Domarnas 

  ansvar vid fågelhundsprov där utsatt fågel kan förekomma. 

 

  Diskuterade JhK värdet av att ha likalydande bestämmelser för FAs, SKFs, 

  SSRKs samt  SVKs  provbestämmelser. 

 

  Fann JhK att detta var angeläget för att förhindra att olika tolkningar om  

  bestämmelsernas formulering och innehåll ska kunna uppstå. 

 

  Beslutade JhK att sekreteraren snarast ska effektuera beslutad regeltext, 

  till ovan nämnda fågelhundsklubbar, så att dessa kan implementera  

  densamma i de bestämmelser som ska gälla från 2012. 
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§ 102  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. 

 

 

§ 103 Mötets avslutande 

   

 Tackade ordförande för ett väl genomfört möte. 

 

 

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

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

 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

 

 

Curt Christer Gustavsson, ordförande  Tomas Larsson 

 

  
 

 Kjell Bräster                                                                

 sekreterare SKKs JhK 

 

 

 

 

 

 

 


