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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
tisdag 2021-04-20. 
 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Magnus Jenssen (till § 25.5), Anders Carlsson, Henrik Barnekow (ordf. för § 25.6- § 31), 
Gunnar Pettersson, Johan Sonesson. 
 
Adjungerade: 
Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin (Sv. Jägareförbundet), Eliza Kajanus (journalistisk 
bevakning). 
 
Anmält förhinder:  
Thore Larsson 
 
Protokoll 
Björn Eek 
 
 
 
§ 16 Sammanträdet öppnas 
Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet, som hölls som ett 
videomöte, öppnat. 
 
§ 17 Val av justerare 
Johan Sonesson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 18 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
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§ 19 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (1-2021) gicks igenom. Efter påpekande rättades formuleringen  
§ 9.13 till följande lydelse: Ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) 
om att flytta spanieldomarkonferensen till 18-19 september 2021. JhK beslutade att 
godkänna ansökan. 
 
§ 20 VU beslut 
SKKs Jakthundskommittés VU har den 29 mars beslutat följande: 
 
SKKs Jakthundskommitté har på nytt behandlat överklagan av jaktprov med en 
Jämthund, som genomfördes den 21 januari 2020. Enligt domaren så hade det på 
förhand bestämts att söktiden skulle begränsas till kl. 11:30 på grund av mörkrets 
inbrott. Det innebär att eventuella traktbyten förkortar söktiden ytterligare, då tid för 
traktbyte inte läggs på den förutbestämda söktiden, när denna är fastslagen innan 
provet startat. Efter det traktbyte om en timme som gjordes, så återstod 45 minuter av 
söktiden. Inom den återstående söktiden fann inte hunden älg, och provet skulle 
således ha brutits kl. 11:30, och hunden skulle ha tilldelats ett noll pris, då älg 
bevisligen fanns i området. Nu valde domaren att fortsätta och ge mer söktid, och 
hunden hittade älg som förföljdes tills det att ägaren själv avbröt provet. JhK/VU 
beslutar att avslå överklagan då resultatet inte blivit annorlunda om provet brutits när 
söktiden var slut.  
 
JhK fastställde VU beslutet. 
 
§ 21 Ledamöternas uppdrag  
Stöthundstest – Efter intresse från två klubbar att arrangera det planerade testet, så 
beslutade JhK att tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med att klargöra vem som ska 
vara huvudman för det planerade stöthundstestet. Då provet ska vara öppet för alla 
raser och även hundar med Tävlingslicens, så måste det klargöras vem som ska ansvara 
för domarutbildning och provupplägg. 
 
§ 22 Jaktprov/regelrevideringar 

1. Anlagstest i vildsvinshägn – JhK uppdrog till Magnus att utforma det förslag 
som tagits fram utifrån inkomna förslag från klubbarna, och skicka ut det på 
snabbremiss till alla bedömare för anlagstest i vildsvinshägn, under vecka 17. 
 

2. SSRK – Regelkonstruktionen i A-provet måste formuleras om då denna är oklar 
vad gäller t.ex. vattenarbete. Det måste också klargöras vad som ska 
stambokföras. JhK gav Kjell och Anders i uppdrag att kontakta SSRK för att 
klargöra vad som ska ändras. JhK beslutade att bordlägga frågan. 
 

3. SVK – Inkomna regler för jaktprov och fullbruksprov. JhK kan inte fatta beslut 
på det inkomna förslaget, då detta inkom för sent för att hinna läsas igenom. 
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Thore får i uppdrag att kontakta Kjell för att gå igenom förändringarna. JhK 
beslutade att bordlägga frågan. 
 

4. FA – JhK beslutade att fastställa regelverket med vissa redaktionella ändringar, 
att gälla fr.o.m. 1 januari 2022. 
 

5. SSDV – JhK beslutade att fastställa Svenska Plotthundsklubbens jaktprov på 
frilevande björn, med tillägget att § 5, om ”delägd hund” uppdateras, samt att 
de nya allmänna reglerna införs. Regelverket börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2022. 
 

6. Viltspårprov – JhK diskuterade framtaget förslag. Särskilt diskuterades för- och 
nackdelar kring olika ändringar av hur skottprövningen ska gå till, och vilka 
konsekvenser det kan ge, Henrik och sekreteraren fick i uppdrag att ta fram ett 
nytt förslag. JhK beslutade att bordlägga frågan. 
 
Championatregler och särbestämmelser 
 

7.  SBlK – Klubben har ansökt om att höja kravet på provmerit för beagle för att 
ställa ut i jaktklass, från ett 3:e pris på drevprov till ett 2:a pris på drevprov. JhK 
beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i SKKs Utställningskommitté 
(UtstK). 
 

8. SBlK – Klubben har ansökt om att höja kravet för beagle för att bli Svensk 
Jaktprovschampion, rådjur (SE J(rå)Ch), från tidigare tre 1:a pris på rådjur på 
drevprov i Sverige erhållna för minst två olika domare vid tre olika tillfällen, till 
fyra 1:a pris på rådjur på drevprov i Sverige erhållna för minst två olika domare 
vid tre olika provtillfällen. Två av dessa 1:a pris ska vara tagna på samma 
provdag i öppenklass. Ett av 1:a prisen kan vara erhållet i unghundsklass. Lägst 
Good efter 15 månaders ålder på utställning. JhK beslutade att godkänna 
ansökan. 
 

9. SPOK – Klubben har ansökt om att ändra krav på provmerit för porcelaine för 
cert på utställning, från tidigare WCC då inget rasspecifikt prov funnits för 
rasen, till att införa inget krav på provmerit för rasen. JhK beslutade tillstyrka 
ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

10. SPOK – Klubben har ansökt om att ändra provmerit för porcelaine för att ställa 
ut i jaktklass på utställning, från tidigare WCC då inget rasspecifikt prov funnits 
för rasen, till godkänd anlagsklass på viltspårprov. JhK beslutade tillstyrka 
ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

11. SPOK – Klubben har ansökt om ändringar för porcelaine i krav på provmerit för 
CIB. Från att rasen tidigare inte kunde erhålla CIB då ingen provmerit fanns 



  

SKK/JhK nr 2-2021 
2021-04-20 

Sida 4/12 
 
 

 
fastställd, till att införa godkänd anlagsklass på viltspårprov som rasspecifik 
provmerit. JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

12. SDK – Klubben har ansökt om att ändra regler för drever som är 
jaktprovschampion i annat nordiskt land. Från hund som redan uppnått 
motsvarande godkänt nationellt jaktprovschampionat i något nordisk land 
tilldelas svenskt jaktprovschampionat då hunden erhållit en 
championatgrundande jaktprovsmerit i Sverige. Om det i kraven för det 
svenska jaktprovschampionatet förekommer olika nivåer på 
jaktprovsmeritering ska meriten vara av den högre nivån. Till det krävs ett 
förstapris i ökl på valfritt drevdjur om hunden har förstapris på tassvilt bland 
sina tidigare meriter. Om förstapris på tassvilt inte ingår i championatet måste 
förstapriset i Sverige vara på tassvilt. JhK beslutade att avslå ansökan, med 
motiveringen att en generell regel finns om att SKK godkänner championat 
erhållna i de nordiska länderna för att tillämpa principen om en tilläggsmerit för 
ett svenskt championat i samma provform. Det vill säga att inga särskilda regler 
för vad som ska ingå i ett godkänt motsvarande championat i annat nordiskt 
land är möjlig. 
 

13. SDK – Klubben har ansökt om ändringar i regler för drever för att bli Svensk 
jaktprovschampion, SE JCh. Från att ett pris får utbytas mot ett 1:a pris på 
drevprov taget i Finland eller Norge. Till att ändra så att alla pris ska vara tagna i 
Sverige. JhK godkände ansökan. 
 

14. SSDV – Klubben har ansökt om att ändra provmerit för deltagande i jaktklass på 
utställning för plotthund. Från godkänt anlagstest i vildsvinshägn eller pris på 
jaktprov på vildsvin för drivande hundar. Till att lägga till pris på jaktprov på 
frilevande björn. JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

15. SSDV - Klubben har ansökt om att ändra krav på provmerit för Svenskt 
utställningschampionat, SE UCh, för plotthund. Från lägst 2:a pris på jaktprov 
på vildsvin för drivande hundar. Till att lägga till lägst 2:a pris på jaktprov på 
frilevande björn. JhK beslutade tillstyrka godkänna ansökan för vidare 
hantering i UtstK. 
 

16. SSDV – Klubben har ansökt om en ny variant på Svenskt jaktprovschampionat 
på björn, för plotthund. Tre 1:a pris på jaktprov på frilevande björn för minst 2 
olika domare, samt lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 
månaders ålder på utställning. JhK beslutade godkänna ansökan. 
 

17. SSDV – Klubben har ansökt om ändringar i Svenskt jaktprovschampionat för de 
raser som tillhör SSDV. Från tre 1:a pris på jaktprov på vildsvin med två olika 
domare, samt lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 
månaders ålder på utställning. Till att utöka med: Alternativt två 1:a pris på 
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jaktprov på vildsvin med drivande hund och två godkända rådjursrenhetsprov 
med minst ett år emellan provdatumen. JhK beslutade godkänna ansökan. 
 

18. SSRK – Klubben har ansökt om ändring i krav på provmerit för Svenskt 
utställningschampionat för retriever, SE UCh. Från lägst 2:a pris i öppenklass på 
jaktprov i något nordiskt land. Till lägst Excellent alternativt 1:a pris erhållet 
före 2022-01-01, i nybörjarklass på jaktprov. Övergångsregel: Hund som erhållit 
sina championatgrundande meriter före 2022-01-01 och som inte uppfyllde det 
tidigare kravet på jaktprovmerit (2:a i öppenklass på jaktprov) ska erhålla ett CK 
på utställning, alternativt Excellent i nybörjarklass på jaktprov efter 2021-12-31. 
JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

19. SSRK - Klubben har ansökt om ändring i krav på provmerit för Svenskt 
utställningschampionat för irländsk vattenspaniel, SE UCh. Från godkänt 
nybörjarprov A. Till godkänt nybörjarprov A för spaniel eller  lägst Excellent 
alternativt 1:a pris erhållet före 222-01-01 i nybörjarklass på retrieverjaktprov. 
JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

20. SSRK – Klubben har ansökt om ändring i provmerit för Svenskt 
jaktprovschampionat, SE JCh för retriever. Från tre 1:a pris i elitklass på 
jaktprov (B) i Sverige, utdelade av minst två domare. Betyget godkänd på 
praktiskt jaktprov i Sverige, samt lägst Good eller 2:a pris vid 
kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning i något nordiskt 
land. Till tre Excellent, alternativt 1:a pris erhållet före 2022-01-01 i elitklass på 
jaktprov (B) i Sverige utdelade av minst två domare. Ett Excellent i öppen klass 
på Svenskt A prov, alternativt, Excellent på praktiskt jaktprov i Sverige 
alternativt betyget godkänd på praktiskt jaktprov i Sverige eller Finland före 
2022-01-01. Lägst Good på kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på 
utställning. JhK beslutade godkänna ansökan. 
 

21. SSRK - Klubben har ansökt om ändring i provmerit för Svenskt 
jaktprovschampionat, SE (j)Ch för retriever. Från tre 1:a pris i elitklass på 
jaktprov (B) i Sverige utdelade av minst två domare, betyget godkänd på 
praktiskt jaktprov i Sverige eller Finland, samt intyg om godkänd testikelstatus. 
Till tre Excellent, alternativt 1:a pris erhållet före 2022-01-01 i elitklass på 
jaktprov (B) i Sverige utdelade av minst två domare. Ett Excellent i öppen klass 
på Svenskt A prov, alternativt Excellent på praktiskt jaktprov i Sverige, 
alternativt betyget godkänd på praktiskt jaktprov i Sverige eller Finland erhållet 
före 2022-01-01, samt intyg om godkänd testikelstatus. JhK beslutade 
godkänna ansökan. 
 

22. SSRK – Klubben har ansökt om att byta namn på jaktprovschampionat för 
retriever. Från Svenskt jaktprovschampionat A-prov, SE J(a)Ch retriever. Till 
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Svenskt Field Trial Championat A-prov, retriever SE FTCh. JhK beslutade 
godkänna ansökan. 
 

23. SSRK – Klubben har ansökt om att ändra provmerit för Svenskt Field Trial 
Championat A prov, för retriever. Från Två certifikat alternativt ett certifikat 
och två CK på A-prov i Sverige utdelat av två domare, intyg om godkänd 
testikelstatus och där minst en av meriterna måste tas på prov öppet för alla 
retrieverraser. Till två certifikat alternativt ett certifikat och två CK på A-prov i 
Sverige, utdelat av minst två domare. Intyg om godkänd testikelstatus. Endast 
en av meriterna kan tas på rasklubbsprov som enbart är öppen för den egna 
rasen. JhK beslutade godkänna ansökan. 
 

24. SSRK - Klubben har ansökt om att ändra provmerit för Svenskt 
jaktprovschampionat SE JCh för nova scotia duck tolling retriever. Från tre 1:a 
pris i elitklass på tollingjaktprov i Sverige för minst två olika domare. Ett 1:a pris 
kan bytas ut mot ett 1:a pris i vinderklass på tollingjaktprov i Danmark. Betyget 
godkänd på praktiskt tollingjaktprov, samt lägst Good eller 2:a pris vid 
kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning. Till tre Excellent, 
alternativt 1:a pris erhållet före 2022-01-01, i elitklass på tollingjaktprov i 
Sverige för minst två domare. Betyget godkänd på praktiskt tollingjaktprov i 
Sverige, samt lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på 
utställning. JhK beslutade godkänna ansökan. 
 

25. SSRK – Klubben har ansökt om att ändra provmerit för retriever för att ställa ut i 
jaktklass. Från lägst 3:e pris på jaktprov i något nordiskt land. Till lägst priset 
Good, alternativt 3:e pris erhållet före 2022-01-01, på jaktprov. JhK beslutade 
tillstyrka ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

26. SSRK – Klubben har ansökt om att ändra provmerit för att irländsk 
vattenspaniel för att ställa ut i jaktklass. Från lägst 3:e pris på jaktprov i något 
nordiskt land. Till Lägst priset Good, alternativt 3:e pris erhållet före 2022-01-
01, på jaktprov. JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

27. SSRK – Klubben har ansökt om att införa beteckningen J på spaniel. JhK 
beslutade godkänna ansökan. 
 

28. SvTK – Klubben har ansökt om ändrade regler för Svenskt 
viltspårprovschampionat, SE VCh. Från tre 1:a pris i öppenklass, utdelade av 
minst två domare. Intyg om godkänd testikelstatus. En av de i championatet 
ingående meriterna ska alltid ha erövrats efter det att championattiteln införts 
för rasen. Till tre 1:a pris i öppenklass, varav minst ett på ordinarie prov 
utdelade av tre domare, intyg om godkänd testikelstatus. En av de i 
championatet ingående meriterna ska alltid ha erövrats efter det att 



  

SKK/JhK nr 2-2021 
2021-04-20 

Sida 7/12 
 
 

 
championattiteln införts för rasen. JhK beslutade att avslå ansökan, då reglerna 
för viltspårprovschampionat ska vara lika för alla raser.  
 

29. SKF – Klubben har ansökt om ändringar i Svenskt fullbrukschampionat, SE FBCh. 
Från att championatet idag endast gäller SVKs raser. Till att gälla för samtliga 
raser som tillhör SKF. JhK beslutade godkänna ansökan. 
 

30. SKF – Klubben har ansökt om ändring i provmerit för cert för bracco italiano och 
spinone på utställning. Från inget krav på provmerit för cert. Till att införa krav 
på provmerit för cert på utställning med samma nivå som för övriga SKF raser: 
lägst 3:e pris på jaktprov eller fullbruksprov för stående fågelhundar. JhK 
beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

31. SKF – Klubben har ansökt om ändring i championatreglerna för svenskt 
utställningschampionat, SE UCh, för bracco italiano och spinone. Från tre 
certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikaten ska 
hs utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. Lägst 
2:a pris i öppenklass på jaktprov eller lägst 3:e pris på fullbruksprov i något 
nordiskt land. Till tre certifikatkvalitetspriser (CK) erhållna i jaktkonkurrensklass 
(jkk) i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av 
certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 
månader och en dag. Lägst 2:a pris i öppenklass på jaktprov, eller 3:e pris på 
fullbruksprov i något nordiskt land. JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare 
hantering i UtstK. 
 

32. SKF – Klubben vill ändra krav på provmerit för cert på utställning för stabijhoun. 
Från krav på provmerit för cert på utställning. Till att ta bort kravet på 
provmerit för cert på utställning. JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare 
hantering i UtstK. 
 

33. SKF - Klubben har ansökt om att införa nytt utställningschampionat för 
stabijhoun. Nytt championat, Svenska utställningschampionat enbart 
utställning, SE U(u)Ch. Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. 
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hinden uppnått åldern 24 
månader och en dag. JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i 
UtstK. 
 

34. SKF – Klubben har ansökt om ändringar för provmerit för att ställa ut i jaktklass, 
för samtliga raser som tillhör SKF. Från lägst 3:e pris på jaktprov för stående 
fågelhundar. Till lägst 3:e pris på jaktprov eller fullbruksprov för stående 
fågelhundar. JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

35. SKF – Klubben har ansökt om ändringar i kravet på Svenskt 
utställningschampionat, SE UCh, för weimaraner. Från lägst 1:a pris i 
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öppenklass på jaktprov eller 3:e pris på fullbruksprov i något nordiskt land. Till 
lägst 1:a pris i öppenklass på jaktprov, eller 2:a pris på fullbruksprov i något 
nordiskt land. JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

36. SKF - Klubben har ansökt om ändringar i kravet på Svenskt 
utställningschampionat, SE UCh, för slovensky hrubosrsty stavac. Från lägst 2:a 
pris i öppenklass på jaktprov, eller 3:e pris på fullbruksprov i något nordiskt 
land. Till lägst 1:a pris i öppenklass på jaktprov, eller 2:a pris på fullbruksprov i 
något nordiskt land. JhK beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i 
UtstK. 
 

37. Klubben har ansökt om ändringar i kravet på Svenskt utställningschampionat, 
SE UCh, för drentsje patrijshond. Från lägst 2:a pris i öppenklass på jaktprov, 
eller 3:e pris på fullbruksprov i något nordiskt land. Till lägst 2:a pris i 
öppenklass på jaktprov, eller 2:a pris på fullbruksprov i något nordiskt land. JhK 
beslutade tillstyrka ansökan för vidare hantering i UtstK. 
 

§ 23 Information 
Ordförande  

1. Rapporterade från möte om Naturvårdsverkets nya förvaltningsplan för rovdjur 
den 19 februari, och de diskussioner som var på mötet. Bland annat gjordes ett 
inspel om kvaliteten på Länsstyrelsens årliga varginventering.  
 

2. Informerade om att Svenska Vorstehklubben vill göra en digital 
information/utbildning med grunderna i utställning, som vänder sig till 
jakthundsägare. JhK välkomnar initiativet, och skickar förslaget till 
Utbildningskommittén. 

 
Sekreteraren 

3. Redogjorde för utvärderingen av den digitala Öster Malma träffen som hölls 
den 6 mars. Deltagarantalet var över förväntan, och majoriteten var positiv till 
upplägget. En arbetsgrupp kommer att jobba fram ett förslag till nästa års träff, 
som vi hoppas kan hållas på Öster Malma. 
 

4. Redovisade information från SKKs VD om uppmaning till jakthundklubbarna att 
söka bidrag ur viltvårdsfonden. 

 
5. Redovisade information om vilka organisationer som sökt bidrag ur 

viltvårdsfonden. 
 

6. Framförde önskemål från Marknadsavdelningen om material till notissidorna i 
Hundsport Jakthund. Sekreteraren fick i uppdrag att förse avdelningen med 
material. 
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7. Informerade om rapporten ”Utvärdering av djurvälfärden vid träning av hund 

på hägnat vilt”, från Jordbruksverket. För kännedom. 
 

8. Informerade om att JhK senast 21 maj ska inkomma med Verksamhetsplan, 
budget samt lista prioriterade uppdrag för perioden 2021-2023, inför 
Kennelfullmäktige som är planerad till 24-26 september. En arbetsgrupp 
bestående av Magnus Jenssen, Henrik Barnekow, Gunnar Pettersson och 
sekreteraren tillsattes som jobbar med att ta fram uppgifterna. Som förslag till 
jaktrelaterat ämne till den workshop som ska hållas den 24 september 
föreslogs följande ämnen: ”Etologi, från varg till dagens hundraser”, ”Modern 
hundanvändning med dagens fauna” samt ”Jakthundsutveckling och etik under 
de senaste 30 åren, har vi hunnit anpassa oss?”. 
 

Ledamöter 
9. Henrik informerade om att medlemmar i Svenska Dreverklubben hört av sig 

och undrat om deras regelrevidering kan skjutas på ett år. JhK meddelar att det 
förra året informerades om möjligheten att skjuta på regelrevideringen ett år 
på grund av pandemin, och de klubbar som inte svarade att man hade ett 
behov då, inte kan komma in med en ansökan nu då regelrevideringen redan är 
långt gången.  
 

10. Henrik informerade om sitt deltagande i Snacka med SKK den 30 mars som 
hade temat ”Kom igång med viltspår”.  Livesändningen hade mellan 300 och 
500 tittare, och många frågor om viltspår kom in via chatten under sändningen. 
 
 
 

Tävlingschefen 
11. Informerade om jaktprovsstatistik för åren 2015-2020. Konstaterades att 

antalet starter 2020 endast minskade med 2,7 % jämfört med 2019, trots 
pandemin, medan viltspårproven ökade med 12 % samma period.  

 
Svenska Jägareförbundet 

12.  Informerade om att Svenska Jägareförbundet tagit fram en ny 
jaktledarutbildning som kommer att lanseras till hösten. Fjälljakten – ett 
projekt har startats i Arjeplog om vem som har rätt till jakt på statens mark. 
Redogjorde för dagsläget kring viltvårdsuppdraget och viltvårdsfonden.  

 
§ 24 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/NKU, DN och SKK Kommittéer, FCI 
 KF 

1. Motion från Svenska Dreverklubben om att KF ska besluta om att SKK snarast 
får till stånd en förändring så att staten ska stå för kostnaderna fullt ut för 
ersättning vid rovdjursskada eller dödsfall till följd av rovdjursangrepp. JhK 
meddelar att det är reglerat i Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 
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2018:5. Uppdrogs till Magnus Jenssen, Henrik Barnekow, Gunnar Pettersson 
och sekreteraren att skriva ett förslag till CS på ett svar på motionen. 

 
NKU 

2. Protokoll från NKU/AU möte den 16 nov 2020, för kännedom. 
 
FCI 

3. Protokoll från FCI Commission for Retrievers möte, 6 december 2019, för 
kännedom. 
 

4. Protokoll från FCI Commission for Retrievers möte, 19 mars 2020, för 
kännedom. 
 

5. Beslut från FCI General Committées möte 19 och 22 februari 2021, för 
kännedom. 
 

6. Information om att European Cup for Continental Pointers 2021 som skulle ha 
hållits 31 mars – 1 april, ställdes in på grund av pandemiläget. För kännedom. 
 

 
§ 25 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Redogörelse för besiktning av Almunge hundcenter. Den 19 mars besiktades 
anläggningen av Björn Eek och Johan Sonesson (SKK) och Per Zakariasson (Sv. 
Jägareförbundet). Vid besiktningen gicks hägnen igenom, samt tillstånd och 
hägnjournaler. Vid besiktningstillfället fanns inget att anmärka på 
anläggningen. JHK beslutade att godkänna Almunge Hundcenter för att 
genomföra anlagstest i vildsvinshägn 
 

2. Inkommen ansökan från Svenska Spets och Urhundsklubben om 
Viltspårprovschampionat för raserna kai, shikoku, hokkaido och kishu. I och 
med att viltspårprovsreglerna kommer att ändras fr.o.m. årsskiftet så att alla 
raser kan bli viltspårprovschampion, förutom de klubbar som meddelat att 
deras raser inte vill ha championatet, så anses ansökan besvarad. 
 

3. Ansökan från Svenska Vorstehklubben om flytt av tidigare godkänd 
jaktprovsdomarkonferens, från 8-9 maj 2021 till 7-8 maj 2022. JhK beslutade 
att godkänna ansökan. 
 

4. JhK beslutade godkänna en bortkommen ansökan från SSRK om att genomföra 
Spanieldomarkonferens, som ursprungligen skulle hållas den 27-28 februari 
2021. JhK godkände flytt av konferensen på förra mötet, till 18-19 september 
2021. Nu ansöker SSRK om att flytta konferensen till 11-12 september 2021. 
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5. Överklagan av avauktoriserad jaktprovsdomare. JhK har fått in material från 

den avauktoriserande specialklubben, men materialet kräver ett förtydligande. 
JhK beslutade kalla specialklubben till ett möte för dialog, så snart som möjligt. 
 

6. JhK har fått svar från Svenska Taxklubben på frågor som JhK hade om tre 
kollegieförda jaktprov, där protokollen korrigerats i efterhand efter JhKs 
påpekan. JhK tackar för svaret, men påpekar vikten av att skriva 
provberättelser korrekt, då SKK har fått in en anmälan angående formuleringen 
på provberättelserna gällande dessa tre prov. 
 

§ 26 Remisser 
1. Remiss av förslag till föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för 

jakt. Beslutades att sekreteraren skriver ett svar på remissen, i samråd med 
ordförande. 
 

2. Informerade om SKKs remissvar om miniminivåer av rovdjur, för kännedom. 
 

3. Informerade om SKKs remissvar om grytanlagstest på levande grävling, för 
kännedom. 
 

§ 27 Resultatrapporter 
1. Resultat för helåret 2021 gicks igenom, och det konstaterades att JhK håller sig 

mycket väl inom fastslagen budget. 
 

§ 28 Övriga frågor 
1. Mötet diskuterade hur utbildning av nya bedömare för anlagstest i 

vildsvinshägn ska göras, konstaterades att det är svårt att göra en plan för detta 
under den pågående pandemin, och hanterar detta från fall till fall. 

 
§ 29 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat 
1. Beslutades att § 25.5 faller under denna paragraf. 

 
§ 30 Nästa möte 

1. Nästa möte kommer att hållas den 17 juni för att fastställa de regelverk som 
börjar gälla 1 januari 2022, därefter är nästa ordinarie möte den 10 augusti. 

 
§ 31 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet, och tackade deltagarna. 
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats under mötet. Beslut som fattats kan dock bli 
föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 
 

Vid protokollet: 
Björn Eek 
 
 
 
Justeras: 
Magnus Jensen (§ 16-§ 25.5)  Johan Sonesson 
Henrik Barnekow (§ 25.6-§ 31) 
     
 
 
 
 




