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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
tisdag 2021-02-09. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Magnus Jensen, Thore Larsson, Henrik Barnekow, Anders Carlsson, Gunnar Pettersson 
(avvek § 7.3 till § 7.8). 

 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin (Svenska Jägareförbundet), Eliza Kajanus (journalistisk 
bevakning). 
 

Anmält förhinder:  

Johan Sonesson. 

Protokoll 

Björn Eek. 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet, som hölls som ett 
videomöte, öppnat 
 
§ 2 Val av justerare 
Anders Carlsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (4-2020) gicks igenom och lades till handlingarna. 
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§ 5 Ledamöternas uppdrag 

1. Regelrevideringen - Magnus har varit i kontakt med Svenska Älghundklubben, 
som har sitt regelverk klart i väntan på beslut av deras årsstämma. Regelverket 
kommer att granskas av JhK innan årsstämman, för att se om det finns något 
som behöver korrigeras innan regelverket beslutas. Anders har varit i kontakt 
med Svenska Spaniel och Retrieverklubben, och fått information om deras 
tänkta ändringar. Övriga ledamöter har inget att rapportera. 
 

2. Stöthundstest – Henrik har inte haft någon mer kontakt med Svenska 
Vorstehklubben om att införa ett stöthundstest, men ska undersöka om 
intresset kvarstår innan klubbens årsstämma.  
 

3. Anlagstest i vildsvinshägn – Magnus redovisade antal hundar som tränat inför 
att fortsätta med anlagstest i vildsvinshägn, och det var ca 250 st. 
Arbetsgruppen kommer till nästa möte att gå igenom de inkomna förslagen till 
ändringar, och ha ett färdigt förslag till nya regler för anlagstest i vildsvinshägn. 
 

4. Viltspårdomarkonferens – Planeringen inför våren 2022 fortsätter, dock ska 
inga kostnader belasta projektet, då det är väldigt osäkert hur det ska 
genomföras med anledning av pandemiläget. 
 

5. Besöka jaktprov med utsatt fågel – Det andra planerade besöket har inte 
kunnat genomföras på grund av pandemiläget, och stryks som uppdrag 
innevarande säsong.  
 

6. Mässor – Jakthundskommittén beslutade att på grund av pandemiläget att inte 
delta på någon av de jaktmässor som tidigare annonserats. Mässarrangörerna 
kommer att meddelas. 
 

7. Öster Malma träffen – Magnus gick igenom programmet för den 6 mars. Mötet 
beslutade att använda Zoom som mötesverktyg, samt att genomföra ett 
testmöte några dagar innan för att se att all teknik fungerar. 
 

§ 6 Jaktprov/regelrevideringar 
1. Av FCI godkänt internationellt regelverk den 20 januari för CACIT prov (Svenska 

Älghundklubben, ledhund). För kännedom. 
 

2. Av FCI godkänt internationellt regelverk den 20 januari för CACIT prov 
(Specialklubben för skällande fågelhundar). För kännedom. 
 

3. Av FCI godkänt internationellt regelverk den 3 februari för CACIT prov (Svenska 
Vorstehklubben). För kännedom. 
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4. Förslag efter remissbehandling av SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, 

tävlingar och beskrivningar för kännedom och eventuella kommentarer. JhK har 
inga kommentarer på förslaget vilket ska beslutas av SKK/CS i april.  
 

5. Förslag på nya jaktprovsregler för 2022-2026 från Fågelhundklubbarnas 
Arbetsutskott (FA) för granskning. Thore Larsson fick i uppdrag att efterfråga en 
version där de ändringar som är gjorda framgår. Beslut om fastställande tas av 
JhK på nästa möte. 
 

6. Skrivelse från Svenska Plotthundklubben, som inte önskar några ändringar i 
jaktprovsregler för jaktprov med levande björn för 2022-2026. Beslut om 
fastställande tas av JhK på nästa möte.  
 

7. Förslag på nya jaktprovsregler för 2022-2026 från Svenska Vorstehklubben 
(SVK) för granskning. Thore Larsson fick i uppdrag att efterfråga en version där 
de ändringar som är gjorda framgår. Beslut om fastställande tas av JhK på nästa 
möte.  
 

8. Förslag på nya jaktprovsregler Tollingjaktprov, för 2022-2026 från Svenska 
Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) för granskning. Beslut om fastställande tas 
av JhK på nästa möte.  
 

9. Förslag på nya jaktprovsregler A och B prov retriever, för 2022-2026 från 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) för granskning. Ändringar i dessa 
gicks igenom, och synpunkter kommer att återkopplas av SSRKs kontaktperson 
Anders Carlsson. Beslut om fastställande tas av JhK på nästa möte.  
 

10. Anlagstest i vildsvinshägn, JhKs arbetsgrupp jobbar vidare med inkomna 
remissvar och redovisar ett förslag till nästa möte. 
 

11. Viltspårprov, JhKs arbetsgrupp jobbar vidare med inkomna remissvar och 
redovisar ett förslag till nästa möte. 

 
§ 7 Information 
Ordförande 

1. Minnesanteckningar från Nationella Viltsolycksrådet (NVR) rådsmöte, 15 
december 2020. För kännedom. 
 

2. Information från SKKs Specialklubbskonferens 30 januari. För kännedom. 
 

3. Information inför Kennelfullmäktige (KF). Ordförande ville slå ett slag för att alla 
jakthundklubbar ska vara representerade på KF. För kännedom. 
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Sekreteraren 
4. Informerade om JhKs nyhetsbrev som togs fram och skickades ut till 

Jakthundklubbarna. Mötet konstaterade att nyhetsbrevet inte når tillräckligt 
många, och lade detta projekt vilande tills vidare. Beslutades att sekreteraren 
kontrollerar om JhK kan få ut motsvarande information i Hundsport Jakthund. 
 

5. Informerade att Kees de Jong tillträder som ny VD för SKK den 1 augusti. För 
kännedom. 
 

6. Informerade om skriften Hållbar fågeljakt – ett bidrag till biologisk mångfald, 
som tagits fram av bl.a. Wildlife Estates Sweden. Beslutades att Sekreteraren 
undersöker om den går att beställa, samt om JhK kan hjälpa till att sprida den 
på mässor. 
 

7. Information från SKKs marknadsavdelning om projekt Lajka. Ordförande och 
sekreteraren fick i uppdrag att besvara frågorna till SKKs marknadsavdelning. 
 

Ledamöter 
8. Henrik Barnekow redovisade inkommen fråga från Svenska Dreverklubben, 

Svenska Bassetkluben, Svenska Beagleklubben och Alpenländische 
Dachsbrackeklubben om att använda inkallningssignal från hundpejl vid 
inkallning under jaktprov. Efter en lång diskussion så beslutade JhK att under 
kommande regelperiod om fem år, med start 2022-07-01, får klubbarna 
utvärdera denna metod. JhK villkorar beslutet med att i de fall inkallningssignal 
från pejl använts under jaktprov, så ska det anges i protokollet. JhK önskar årlig 
statistik från klubbarna hur många hundar som använt denna metod vid 
jaktprov. Om övriga jakthundklubbar vill använda sig av denna metod, så ska 
det ansökas hos JhK och regleras i jaktprovsregelverken, med samma 
förutsättningar som detta beslut. 

 
Tävlingschefen 

9. Informerade om att information har gått ut till jakthundklubbarna om de 
ändringar som genomförts i de domaretiska reglerna från och med 2021-01-01. 
För kännedom. 

 
Informerade om SKKs nya restriktioner kring Covid-19. För kännedom. 
 

Svenska Jägareförbundet 
10. Informerade om att Svenska Jägareförbundet tagit fram en ny handlingsplan för 

älg, samt ett digitalt utbildningsprogram krig denna, för älgförvaltnings- och 
älgskötselområden. För kännedom. 
 

11. Informerade om ett påbörjat samarbete med fågelhundklubbar, där man bildat 
en samordningsgrupp för fortsatt bra fjälljakt. För kännedom. 
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§ 8 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/DN och SKK kommittéer, FCI 
 SKK CS 

1. SKK CS protokoll nr 7-2020 gicks igenom. Konstaterades att Magnus Jenssen 
Lämnat avvikande åsikt i § 173.e, om Utställningskommitténs beslut (UtstK 6-
2020, § 114 b) om att ta bort krav på provmerit för att ta emot certifikat på 
utställning. Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 

2. Protokollsutdrag från SKK CS nr 7-2020, § 154.g, om överklagan av 
avauktorisation av jaktprovsdomare, för kännedom. 
 

FCI 
3. Regelverk för European cup grande quete field trials, för pointer. För 

kännedom. 
 

4. Regelverk och instruktioner för European Championship för retrievers, för 
kännedom. 
 

5. Protokoll från FCI Europe Section Committe den 29 januari 2021, för 
kännedom. 
 

§ 9 Inkomna skrivelser/ärenden 
1. Svenska Älghundklubben har ansökt om bidrag till domarkonferens den 12 juni 

2022. JhK granskade ansökan, och beslutade att bifalla ansökan, och att 
bidraget utgör 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr. 
 

2. Specialklubben för skällande fågelhundar har ansökt om bidrag till 
domarkonferens den 13-15 maj 2022. JhK granskade ansökan, och beslutade 
att bifalla ansökan, och att bidraget utgör 75 % av kostnaderna, dock max 
75 000 kr. 
 

3. Svenska Grythundklubben (SGK) har ansökt om bidrag till domarkonferens i 
februari 2022. JhK granskade ansökan, och beslutade att bifalla ansökan, och 
att bidraget utgör 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr. JhK uppmanar SGK 
att inkomma med datum så fort detta är beslutat. 
 

4. Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) har ansökt om bidrag till 
domarkonferens i februari – mars 2022. JhK granskade ansökan, och beslutade 
att bifalla ansökan, och att bidraget utgör 75 % av kostnaderna, dock max 
75 000 kr. JhK uppmanar SSRK att inkomma med datum så fort detta är 
beslutat. 
 

5. Fråga från medlem i FA om regler för CACIT prov med stående fågelhundar. 
Mötet uppdrog åt Thore Larsson att svara frågeställaren. 
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6. Överklagan av jaktprov för älghund den 21 januari 2020. JhK inväntar 

fortfarande domarens anteckningar, och kommer att fatta ett VU beslut 
skyndsamt efter inhämtande av dessa. 
 

7. Överklagan av avauktoriserad jaktprovsdomare, som avauktoriserats av SSRKs 
styrelse. JhK uppdrog åt ordföranden att sammanställa det väsentliga i de 
inkomna handlingarna från SSRK, och låta den avauktoriserade domaren svara 
på detta innan beslut tas. 
 

8. Skrivelse från medlem angående en önskan om rekommendationer och 
riktlinjer gällande jaktträning av hundar på annans mark. JhK tackar för 
uppslaget, och kommer att göra en sammanställning över vad som gäller i 
något kommande nummer av Hundsport Jakthund.  
 

9. Inkommen ansökan från medlem som vill bli jaktprovsdomare i Sverige, men är 
finsk medborgare, och boende i både Sverige och på Åland. Grundprincipen är 
att man bara kan vara domare i det land man är skriven i. Efter tolkning av FCI 
Regulations for show judges, § 2 k, godkände JhK ansökan och hänvisar till FCIs 
regler. 
 

10. Inkommen skrivelse från Svenska Taxklubben om att en person som genomfört 
viltspårprov med sin hund i Västsvenska Taxklubben, när personen inte var 
medlem. JhK beslutade att annullera det aktuella viltspårprovet, samt det 
viltspårprovschampionat som hunden fick vid det aktuella provtillfället. I 
skrivelsen fanns också ett klagomål på domaren från provdeltagaren vid det 
aktuella provtillfället. Då det är en intern fråga för specialklubben som har 
auktoriserat den aktuella domaren, så skickar JhK tillbaka den delen av 
skrivelsen till Svenska Taxklubben. 
 

11. JhK har uppmärksammats av en medlem om ändringar i tre kollegieförda 
jaktprov från Svenska Taxklubben (SvTk). Ärendet bordläggs, då JhK inväntar 
mer information i ärendet. 
 

12. Inkommen ansökan från Svenska Älghundklubben om att anordna Nordiska 
mästerskapen för ledhund, som internationellt jaktprov. För kännedom. 
 

13. Ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) om att flytta tidigare 
beslutad domarkonferens, från 29 november till 18-19 september 2021. JhK 
beslutade att godkänna ansökan. 
 

14. Inkommen ansökan från Almunge Hundcenter om att bli godkänd anläggning 
för anlagstest i vildsvinshägn. Till ansökan har nya hägntillstånd bifogats. JhK 
beslutade att anläggningen ska besiktigas på nytt, med två representanter från 
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JhK samt en representant från Svenska Jägareförbundet, och först därefter 
fattas beslut i frågan. 
 

15. Ansökan från Svenska Schweisshundklubben, via Svenska Alpenländische 
Dachsbrackeklubben om att införa J som beteckning för jaktprovsmeriterad för 
rasen Alpenländische Dachsbracke. JhK godkände ansökan och beteckningen 
kommer att införas från och med 2022. 
 

16. Ansökan från Svenska Wachtelhundklubben om att införa J som beteckning för 
jaktprovsmeriterad för Wachtel. JhK godkände ansökan och beteckningen 
kommer att införas från och med 2022. 
 

17. Dispensansökan från Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA) om ändring i 
kvalificeringsregler för att kvalificera sig för start i FAs konkurrensklasser. FA vill 
lägga till att även hundar med noll (0) pris ska vara kvalificerad utifrån senast 
tilldelad merit. JhK godkände ansökan. 
 

18. Ansökan från Jensens vildsvinshägn att anta tre personer för elevutbildning till 
bedömare för anlagstest i vildsvinshägn. JhK beslutade att godkänna Tobias 
Ågren, Kristoffer Ludvigsen och Jonathan Lega för elevtjänstgöring, så snart 
dessa blivit medlem i SKK organisationen. Magnus Jensen deltog inte i beslutet. 
 

§ 10 Remisser myndigheter/organisationer 
1. Inkommen remiss från Regeringskansliet om miniminivåer för björn, varg, järv 

och lodjur, svarstid 24 februari. Sekreteraren skriver ett förslag som ska 
godkännas av ordförande innan det skickas. 
 

2. Inbjudan till att lämna muntligt förslag till Naturvårdsverkets nya 
förvaltningsplan för rovdjur, den 19 februari. Ordföranden deltar för SKKs 
räkning. För kännedom. 
 

3. SKKs förslag till remissvar till utredningen om behovet av grytanlagsprov med 
levande grävling. JhK godkände förslaget som sekreteraren skickar in. 
 

4. SKKs remissvar om att utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid 
anlagstest i vilthägn. För kännedom. 
 

§ 11 Resultatrapporter 
1. Ekonomirapporterna t.o.m. december 2020 gicks igenom. Konstaterades att 

utfallet var inom budget med god marginal, då mycket av den planerade 
verksamheten inte gått att genomföra. Därefter lades rapporten till 
handlingarna. 
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§ 12 Övriga frågor 

1. Förslag till ny artikel som klubbarna kan använda fritt, ska handla om den 
åldrande domarkåren. JhK uppdrog till Eliza Kajanus att skriva artikeln. 
 

§ 13 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat.  

1. Mötet beslutade att § 9.7, 9.8 och 9.12 faller under denna paragraf. 
 
§ 14 Nästa möte 
Nästkommande möten kommer att hålla den 20 april, 10 augusti och 16 november. 
 
§ 15 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet, och tackade deltagarna. 
 
 
        
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    Thore Larsson 
 


