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2021-11-16
§61-75

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté
tisdag 2021-11-16.

Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Magnus Jensen (§66, 67, 70-75), Henrik Barnekow (mötesordf. §61-65, 68-69, deltog
på hela mötet), Johan Sonesson, Gunnar Pettersson, Anders Carlsson.
Adjungerade:
Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin (Sv. Jägareförbundet), Eliza Kajanus (Journalistisk
bevakning).
Protokoll
Björn Eek
§61 Sammanträdet öppnas
Vice ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet, som hölls som ett
videomöte, öppnat.
§62 Val av justerare
Gunnar Petterson utsågs att jämte vice ordförande och ordförande att justera dagens
protokoll.
§63 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes, med förbehållet att vissa punkter byter plats.
§64 Föregående protokoll
Föregående protokoll (JhK 4-2021) gicks igenom, och lades därefter till handlingarna.
§65 VU beslut
1. SKKs Jakthundskommittés VU har den 27 augusti beslutat följande:
SKKs jakthundskommitté har beslutat anta Per Ekström, Andreas Andersson
och Farshad Tashakori som domarelever för anlagstest i vildsvinshägn. Per
Ekström är medlem i Svenska Dreverklubben och Andreas Andersson är
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medlem i Svenska Gråhundklubben, båda är knutna till Älgsjöns vilthägn.
Farshad är medlem i Uppsala läns Kennelklubb samt Gonzy Polskiklubben, och
är knuten till Ökersbo hundskola.
JhK fastställde beslutet.
2. SKKs Jakthundskommittés VU har den 5 oktober beslutat följande:
SKKs Jakthundskommitté har beslutat att avauktorisera en viltspår- och
drevprovsdomare, eftersom han blivit utesluten ur Svenska Kennelklubben
enligt SKKs Disciplinnämnds beslut 53/2021.
JhK fastställde beslutet.
3. SKKs Jakthundskommittés VU har den 9 november beslutat följande:
SKKs Jakthundskommitté har beslutat att Jimmy Gustavsson, Stefan Schön,
Emelie Dunger, Thomas Westman och Jimmy Algotsson har genomgått
elevutbildning med godkänt resultat, och beslutar att de nu flyttas upp till
aspiranttjänstgöring.
JhK fastställde beslutet.
§66 Jaktprov/regelrevideringar
1. Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF. JhK beslutade att godkänna
klubbens jaktprovsregelverk att gälla från 2022-07-01, under förutsättning att
följande ändringar görs:
 Ändra SKKs Allmänna regler till rätt version.
 Ändra under §3, rätt att delta: B) ska lyda ”att svenskägd eller delägd
hund vid anmälningstidens…”.
 §3, C och D ska strykas då det regleras av SKKs Allmänna regler punkt 1
och 7.
2. Svenska Älghundklubben, SÄK. JhK beslutade att godkänna
jaktprovsregelverken för löshund älg, ledhund och särskilt älgspårprov att gälla
från 2022-07-01, under förutsättning att följande ändringar görs:
 Ändra SKKs Allmänna regler till rätt version.
 Ändra under §8.3, registreringskrav, till ”att svenskägd eller delägd
hund vid anmälningstidens…”.
3. Svenska Wachtelhundklubben, SWK. JhK beslutade att godkänna klubbens
jaktprovsregelverk att gälla från 2022-07-01 under förutsättning att följande
ändringar görs:
 Ändra punkt 2 från ”Allmänna bestämmelser” till ”Allmänna regler”.
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Ändra punkt 3.4, Rätt att delta, till: att svenskägd eller delägd hund vid
anmälningstidens…”.
Ändra i poängsättningen så att ett streck (-) ersätts med KEB eller KEP.

4. Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, SKF. JhK beslutade att godkänna
klubbens jaktprovsregelverk och ett nytt fullbruksprov enbart för SKFs raser, att
gälla från 2022-07-01, under förutsättning att följande ändringar görs:
 Ändra SKKs Allmänna regler till rätt version i båda regelverken.
 Ändra § 3, rätt att deltaga, till: att svenskägd eller delägd hund vid
anmälningstidens…” i båda regelverken.
 Ändra § 10, klassindelning och provens genomförande i jaktprovsregler,
till att genomgående skriva ut hela rasnamn och inte en förkortning.
 Ändra § 4 i fullbruksprovsregler, rätt att delta, till att enbart SKFs raser
får starta på SKFs fullbruksprov, vilket blir en naturlig följd, då
fullbruksprovregelverket delats upp mellan Svenska Vorstehklubben och
SKF, och vardera klubb har sitt eget fullbruksprov.
5. Svenska Vorstehklubben, SVK. JhK beslutade att SVK ändrar i sina
fullbruksprovsregler, rätt att delta, till att enbart SVKs raser får starta, vilket blir
en naturlig följd då fullbruksprovsregelverket delats upp mellan SVK och
Specialklubb för kontinentala fågelhundar, SKF.
6. Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV. Då en ny version
inkommit med kort varsel, beslutade JhK att bordlägga ett godkännande till ett
senare VU beslut.
7. Gemensamma drevprovsregler, Svenska Dreverklubben, Svenska
Bassetklubben, Svenska Beagleklubben och Alpenländische
Dachsbrackeklubben. JhK beslutade att godkänna regelverket att gälla från
2022-07-01 under förutsättning att följande ändringar görs:
 Ändra sista meningen under 3.10.1 punkt 7 till, ”anmälas av
Specialklubbens styrelse till SKKs Disciplinnämnd.
 Ändra SKKs Allmänna regler till rätt version.
 Ändra § 3.2, lokalklubben, till Alpenländische Dachsbrackeklubben, då
klubben inte tillhör SvSHK längre. Det gäller på samtliga ställen i
regelverket där detta förekommer.
 Ändra § 3.8, rätt att delta, stryk meningen som börjar med
”Prestationshöjande medel…” Då detta regleras av dopingreglerna.
 Ändra under § 3.8, rätt att delta, till ”att svenskägd eller delägd hund
vid anmälningstidens…”.
8. Svenska Stövarklubben, SvSTK. Klubben har skickat in fem förändringar som JhK
ska lämna kommentar om inför SvSTKs fullmäktige. JhK ser inga problem med
att införa de fem förändringarna som regelgruppen framfört.
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9. Svenska Taxklubben, SvTK. JhK beslutade att godkänna klubbens
jaktprovsregelverk att gälla från 2022-07-01 under förutsättning att följande
ändringar görs:



Ändra SKKs Allmänna regler till rätt version.
Ändra under § 4, rätt att delta, till ”att svenskägd eller delägd hund vid
anmälningstidens…”.

§67 Information
Ordförande
1. Magnus informerade från årets Kennelfullmäktige den 23-24 oktober, om
personval, workshop om jakthundar mm. Workshopen ”Hur breddar vi
avelsbasen, inkorsning av ras/variant?” lockade ca 50 åhörare och leddes av
Bengt Pettersson, Henrik Barnekow, Helena Skarp och Sofia Malm.
Sekreteraren
2. Informerade om skrivelse till Näringsdepartementet den 27 september, om
SKKs syn på Länsstyrelsen Jämtlands beslut att avlysa småviltjakt och
hundträning i Jämtlands län, för kännedom.
3. Informerade om att förslag till eventuella revideringar i JhKs delegeringsordning
ska vara klar 26 november. Magnus Jensen fick i uppdrag att ordna detta.
4. Informerade om JhKs arbetsgrupp för etikfrågor. Till Sekreteraren har inkommit
mail från Svenska Beagleklubben och Svenska Schweisshundklubben, som vill
ingå i arbetsgruppen. JhK beslutade att båda klubbarnas representanter antas i
gruppen, samt att Johan Sonesson utses som sammankallande för
arbetsgruppen. Arbetsgruppens första uppdrag blir att göra en översyn av SKKs
jakthundspolicy, som ska vara klar till Öster Malma träffen den 25-26 mars
2022.
5. Informerade om protokoll från Nationella Viltolycksrådet, NVR, från den 2
september. JhK beslutade att sekreteraren blir SKKs representant i NVR
framledes.
6. Informerade om deltagande i webbinarie anordnat av De5stora den 14
september.
7. Informerade om information från Swedish Game Fair 26-28 maj 2022, på
Skoklosters slott. Vilka som bemannar SKKs monter bestäms på nästa möte.
8. Informerade om den senaste informationen om SKK Start. Anmälningsmodulen
är klar, det saknas dock en del på viltspårappen innan den kan lanseras.
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Informerade om Sveriges vildnad, som kommer att genomföras på Öster Malma den
26 november, både fysiskt och digitalt.
Ledamöter
9. Gunnar Pettersson framförde JhKs uppskattning att SKKs nya VD Kees De Jong
gjort ett uttalande om SKKs hållning i vargfrågan, och att JhK är mycket tacksam
för det.
Svenska Jägareförbundet
10. Peter Ledin informerade om att länsföreningarna haft konferens på Öster
Malma, där bland annat rekrytering av ny Generalsekreterare diskuterades.
§68

Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/NKU, DN och SKK kommittéer, FCI

SKK CS
1. CS protokollsutdrag § 126, 24 augusti. För kännedom.
SKK kommittéer
2. Återkoppling från kommittén för samsyn och exteriör sundhet (KSS nr 4/2021, §
68), gällande tidigare utsänd fråga. För kännedom.
3. Information från föreningskommittén (FK, nr 4/2021, § 66) rörande
klubbtillhörighet för ras inom en specialklubb som samlar flera raser inom
ramen för sin organisation, för kännedom.
4. Fråga från föreningskommittén (FK, 28 september, § 85) om lämplig
specialklubb för rasen black and tan coonhound, då Svenska
Schweisshundklubben inte vill ta ansvar för rasen. JhK kan inte se att det finns
någon annan lämplig specialklubb för rasen som inte redan har avböjt
rasansvar, men upplyser företrädare för rasen om möjligheten att bilda en
rasklubb och avtalsansluta den till SKK.
5. Protokollsutdrag från Kommittén för hundars mentalitet (KHM, nr 3/2021, §
52), om att man svarat positivt på JhKs önskan om att få en BPH arrangör på
Swedish Game Fair 26-28 maj. Helena Frögeli är ansvarig för detta hos KHM.
DN
6. DN beslut nr 53/2021, om uteslutning ur SKK organisationen av medlem i
Svenska Dreverklubben. Till punkten finns även en mailkonversation från en
lokalklubb under Svenska Dreverklubben, där domaren inte har förstått vad en
uteslutning betyder utan denne fortsätter agera som att han vore medlem. JhK
noterar informationen.
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FCI
7. Protokoll från FCI Europé Section General Committee, 4 augusti 2021, för
kännedom.
8. Inbjudan till Europa Cupen för taxar, 8-10 oktober 2021, för kännedom.
9. Sammanställning över FCIs internationella mästerskap för åren 2021-2025. För
kännedom.
10. Protokoll från FCI Commission for Retrievers möte 2 augusti 2021, för
kännedom.
11. Dagordning för möte med FCI Commission for Retrievers möte 21 oktober
2021, för kännedom.

§69 Inkomna skrivelser/ärenden
1. Inkommen fråga vidarebefordrad från SKKs registreringsavdelning, från en
hundägare som undrar över varför Jaktretrieverklubbens jaktprov inte räknas
som officiella i Sverige, samt varför inte SSRK har ett samarbete med
Jaktretrieverklubben. JhK diskuterade frågan, och konstaterade att
Jaktretrieverklubbens prov inte är officiella då klubben inte är ansluten till SKK,
samt att diskussioner förts om ett samarbete klubbarna emellan, men inga
beslut har fattats.
2. Inkommen skrivelse från Svenska kleinermünsterländerklubben (som inte är
ansluten till SKK) om JhKs tidigare svar till klubben gällande JhKs planerade
stöthundstest. Beslutades att Henrik kontaktar företrädare för klubben och
förklarar JhKs arbete med stöthundstestet.
3. JhK beslutade att nästa års träff för jakthundklubbarna på Öster Malma blir den
25-26 mars. Träffen kommer även att sändas digitalt för de klubbar som inte
har möjlighet att komma.
4. JhK beslutade att auktorisera Jimmy Gustavsson, Stefan Schön, Emelie Dunger,
Thomas Westman och Jimmy Algotsson som bedömare för anlagstest i
vildsvinshägn, efter fullgjord aspiranttjänstgöring den 9 november.
5. JhK beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Ann Carlström, Britt-Marie
Dornell samt Gunnar Pettersson som i samarbete med SKKs
Utbildningskommitté samt SKKs utbildningsavdelning tar fram en digital
exteriörutbildning riktad till jakthundsägare.
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6. JhK diskuterade konsekvenser av att Alpenländische Dachsbrackeklubben (ADB
klubben) och Svenska Schweisshundklubben (SvSHK)delat på sig i samförstånd.
JhK beslutade att ADB klubben har rätt att arrangera elitspårprov från och med
1 januari 2022. Det nuvarande regelverket gäller dock till och med 31 december
2022, så redaktionella ändringar måste genomföras, i stycken där det bland
annat hänvisas till respektive klubb.
7. Viltspårdomarkonferens. JhK beslutade datum för den viltspårdomarkonferens
som tidigare planerats för. Datum blir lördag den 12 februari på SKKs kansli. En
till två personer från varje jakthundsklubb som arrangerar viltspårprov kommer
att erbjudas plats. Från JhK är sekreteraren samt Henrik och Magnus ansvariga
för planering och genomförande av konferensen.
8. JhK beslutade att Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA) får flytta sin
jaktprovdomarkonferens från 2021 till den 11-13 november 2022.

§70 Remisser myndigheter/organisationer
Inkommen remiss från Naturvårdsverket om Strategi för Svensk viltförvaltning 20222029. Beslutades att sekreteraren besvarar remissen.
§71 Resultatrapporter
Resultatrapport till och med oktober 2021 gicks igenom, och lades därefter till
handlingarna.
§72 Övriga frågor
1. Anders Carlsson informerade om att fågelinfluensa brutit ut på två skånska
gods, vilket fått till följden att ett flertal jaktprov på utsatt fågel blivit inställda.
2. Inkommen fråga från en medlem om Svenska Beagleklubben har mandat att
kräva aspiranttjänstgöring av annan drevprovsdomare, för att döma drevprov
för beagle. JhK konstaterade att domarauktorisationen är uppbyggd så att alla
drevprovsdomare har behörighet att döma alla raser på drevprov, och en sådan
ändring får konsekvenser i SKKs hantering av drevprov. Beslutades att tillskriva
Svenska Beagleklubben och fråga varför ändringen införts.
§73 Beslut i under sammanträdet behandlade frågor som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
Inget ärende faller under denna paragraf.
§74 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas den 11 februari på SKKs kansli.
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§75 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.
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:
Henrik Barnekow (§61-65, 68-69)
Magnus Jensen (§66-67, 70-75)

Gunnar Pettersson

