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2022-03-24
§ 16-29

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Jakthundskommitté torsdag 2022-03-24.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Magnus Jensen, Henrik Barnekow, Gunnar Pettersson, Matts-Olof Mattsson,
Johan Sonesson.
Adjungerade:
Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin (Sv. Jägareförbundet).
Anmält förhinder:
Anders Carlsson, Thore Larsson, Eliza Kajanus (journalistisk bevakning).
Protokoll
Björn Eek
§ 16

Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet, som hölls
som ett videomöte, öppnat.
§ 17

Val av justerare

Matts-Olof Mattson utsågs jämte ordförande att justera dagens protokoll.
§ 18

Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.
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§ 19

Föregående protokoll

Föregående protokoll (JhK 1-2022) gicks igenom, och lades därefter till
handlingarna.
§ 20

VU beslut

1. SKKs Jakthundskommittés VU har den 8 mars beslutat följande:
JhK har beslutat att auktorisera Victor Stenbäck, Andreas Andersson
och Per Ekström som bedömare för anlagstest i vildsvinshägn, efter
godkänd aspiranttjänstgöring den 2 mars. Samtliga är knutna till
Älgsjöns vilthägn. JhK fastställde VU beslutet.
2. SKKs Jakthundskommittés VU har den 11 mars beslutat följande:
Att godkänna översatt regelverk för Svenska Älghundklubbens
löshundsprov till engelska, för vidarebefordran till FCI för
godkännande för att kunna ansöka om internationella jaktprov.
JhK fastställde VU beslutet.
§ 21

Ledamöternas uppdrag

1. Stöthundstest – Frågan kvarstår om vem som ska vara huvudman för
provet. Om ingen lämplig klubb anmäler intresse, så diskuterades
möjligheten att SKK ska vara huvudman för provet. Beslutades att
Henrik, Johan, Peter och sekreteraren blir ansvariga för att ta fram ett
förslag till regelverk som ska gå ut till klubbarna på remiss innan beslut
fattas.
2. Etikgruppen – Gunnar har pratat med Svenska Stövarklubben
angående Rådjursrenhetsprov (RR-prov) där en möjlig lösning för att få
fler hundar (raser) att bli klövviltrena, så ska dom prövas på rådjur
men kunna bli utslagna på alla klövviltarter. Arbetet fortsätter.
3. Nyhetsbrev – Arbetet fortsätter med att hitta ett fungerande sätt att
få ut ett nyhetsbrev för SKKs medlemmar med jakthund. Beslutades
att sekreteraren ordnar så att alla JhKs ledamöter får Hundsport
jakthund till att börja med.
§ 22

Jaktprov/regelrevideringar

1. Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK. JhK beslutade fastställa
Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R, att gälla fr.o.m. 2023-01-01
t.o.m. 2026-12-31.
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2. Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK. JhK beslutade fastställa
Spaniel nybörjarprov A och B, samt Spaniel fältprov, att gälla fr.o.m.
2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31.
3. Svenska Schweisshundklubben, SvSHK. JhK beslutade fastställa
Elitspårprov, Praktiskt eftersöksprov och Anlagsprov eftersök rovvilt,
att gälla fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31. Eftersöksprov på
vildsvin finns kvar t.o.m. 30 juni 2022, därefter upphör provformen på
klubbens egen begäran.
4. Svenska Alpenländische Dachsbrackeklubben, SvADBK. JhK beslutade
fastställa Elitspårprov att gälla fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31.
5. Svenska Terrierklubben, SvTeK. JhK beslutade fastställa Anlagsprov på
vildsvin i hägn för terrierraser, att gälla fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 202612-31.
6. Svenska Kennelklubben, SKK. Anlagstest i vildsvinshägn. Magnus
ansvarar för att ta fram ett förslag till nytt regelverk. Förslaget ska
sedan ut på remiss till de klubbar som använder sig av provet, och ska
beslutas av JhK senast 30/6.
7. Svenska Kennelklubben, SKK. Regler för grythundsarbete. JhK gick
igenom föreslagna ändringar. Förslag ligger att ändra i
domarutbildningen så att elev inte behöver göra tjänstgöring vid
grytanlagsprov, på grund av att det idag nordligaste provgrytet finns i
Almunge i Uppsala län. JhK beslutade att ge dispens från
bestämmelserna i domarutbildningen redan från 1 juli 2022, så att elev
inte behöver tjänstgöra vid grytanlagsprov. Provreglerna kommer att
beslutas i ett senare skede, då dessa inte börjar gälla förrän 2023-0701.
8. Svenska Stövarklubben, SvStK. JhK gick igenom förändringar i
drevprovsreglerna, men fattar beslut om godkännande i ett senare
skede, då reglerna börjar gälla 2023-07-01.
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§ 23

Information, JhKs externa aktiviteter

Svenska Jägareförbundet
1. Informerade om träff med bedömare för test på levande björn i hägn
som ska hållas hos Almunge hundcenter den 28 april. Sekreteraren
deltar för JhK.
2. Informerade om hur Svenska Jägareförbundet jobbar vidare med att
ansöka till UNESCO om att få löshundsjakten klassad som
internationellt kulturarv.
3. Informerade om möjliga datum för nästa års Öster-Malma träff.
Beslutades att datum blir 24-25 mars 2023, och att träffen blir en
fysisk träff på Öster-Malma.
4. Informerade om arbetet i Renmarkskommittén, och att Hans Geibrink
ska presentera det på Öster-Malma träffen den 26 februari.
5. Informerade om att delar av Svenska Jägareförbundet träffar samtliga
norrlandsledamöter i riksdagen den 27 april, och kommer då att prata
om bl.a. rovdjur och fjälljakt.
6. Informerade om Agusa vilthägn, och att ett förslag kommit från
Sveaskog om ett eventuellt nytt arrende och fortsatt drift.
Ordförande
1. Informerade om ett brev som skickats av medlem i SVK till SKK/CS och
ifrågasatte att en lokalklubb inom SVK hade avsatt pengar för att driva
frågan att inte den nya renskötsellagen ska bli verklighet. Magnus
redogjorde för sitt svar till SKK/CS vilket tryckte på att SKK vill verka för
att alla medborgare ska kunna leva ett aktivt hundliv i fjällregionen.
2. Informerade om nya allmänna anvisningar för samtliga kommittéer,
för kännedom.
3. Informerade om nya särskilda anvisningar för Jakthundskommittén, för
kännedom.
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4. Informerade om Jakthundskommitténs kontinuerliga och
tidsbestämda uppdrag, för kännedom.
5. Informerade om handlingsplan för Jakthundskommitténs kontinuerliga
och tidsbestämda uppdrag. Denna ska fortsättningsvis stämmas av på
varje kommittémöte.
6. Presenterade Jakthundskommitténs budget för 2022-2023, för
kännedom.
7. Tog upp vilka förebyggande skydd som kan få användas vid jaktprov,
till diskussion. Konstaterades att inga skor/tasskydd får användas vid
jaktprov. Om hunden har en tidigare och helt utläkt skada, så kan i
vissa fall dispens från Dopingreglementet för hund sökas för varje
enskilt fall hos SKK.
Sekreteraren
1. Informerade om SKKs viltspårprovdomarkonferens, som hölls den 12
februari. På konferensen deltog ca 60 viltspårprovdomare, fördelat på
de flesta klubbar som anordnar viltspårprov. Från SKK deltog Magnus
Jenssen, Henrik Barnekow, Carina Jägrén och sekreteraren.
Konferensen var den första i sitt slag, och togs emot positivt av
deltagarna. JhK beslutade att ha som mål att hålla en liknande
konferens vart annat år.
2. Informerade om program och deltagarlista för Öster-Malma träffen,
som hålls digitalt den 26 mars.
3. Informerade om SKKs utskick om höjd milersättning för funktionärer.
4. Informerade om SKKs utskick om SKKs ställningstagande gällande
kriget mot Ukraina.
5. Informerade om SKKs introduktionsträff med SKK/CS och
kommittéledamöter den 31 mars.
6. Informerade om dagordning för Nationella Viltolycksrådets (NVR)
rådsmöte den 30 mars.
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7. Informerade om Nationella Viltolycksrådets (NVR) seminarie den 18-19
maj, som kommer att hållas digitalt. Sekreteraren deltar för JhK.
8. Informerade om Swedish Game Fair som kommer att hållas på
Skokloster den 26-28 maj. Mässan kommer att bemannas av Magnus
Jenssen, Henrik Barnekow och sekreteraren.
9. Informerade om uppmaning från Rovdjurscentret De5stora, om att
uppdatera SKKs beskrivning på Rovdjurscentrets hemsida. Beslutades
att Magnus Jenssen och sekreteraren gör detta.
10. Informerade om remiss som utgått från Länsstyrelsen i Jämtlands län,
gällande beslut med villkor om upplåtelse av småviltjakt och
hundträning på renbetesfjäll i Jämtlands län för jaktåret 2022-2023.
11. Informerade om möte med SKK, Svenska Jägareförbundet,
Viltmästareförbundet, Sveriges Jordägarförbund, om uppdatering av
vår gemensamma policy för utsättning av fågel för jakt och
hundträning.
Ledamöter
1. Gunnar Pettersson påtalade den stora ökningen av rovdjur i allmänhet,
och varg i synnerhet och att det är oroande för SKKs jakthundklubbars
verksamhet. JhK beslutade att bilda en arbetsgrupp med fokus på
rovdjur, där Gunnar är sammankallande. Adjungering till gruppen kan
bli aktuellt.
2. Matts-Olof Mattson redogjorde för Svenska Älghundklubbens (SÄK)
rutiner gällande rapportering av jaktprovsresultat. Mötet diskuterade
principer för registrering, och påtalade att alla klubbar ska redovisa
resultat från samtliga startande hundar på samma sätt, enligt CS beslut
2-2013, § 56.
Tävlingschefen
1. Redovisade tävlingsstatistik för helåren 2016-2021. Konstaterades en
svag minskning med 0,7% på antal genomförda starter på jaktprov
totalt för helåret 2021, jämfört med året innan.
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§24

Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/DN och SKK Kommittéer, FCI

SKK CS
1. SKK/CS protokoll nr 1-2022 gicks igenom, och lades därefter till
handlingarna.
2. SKK/CS protokoll nr 2-2022 gicks igenom, och lades därefter till
handlingarna.
SKK Kommittéer
1. SKK/KHM protokollsutdrag (KHM 2-2022, §24), om att lämna förslag
på hur SKKs policy för relationen människa-hund kan
uppmärksammas. KHM har beslutat bilda en arbetsgrupp som ska
jobba med frågan, och vill ha representation från JhK. JhK beslutade
tillfråga Anders Carlsson och Thore Larsson att ingå i arbetsgruppen.
FCI
1. International regulations for field trials for Retrievers, samt Annex A,
Rules for the FCI-European Retriever Championship (FCI-ERC), för
kännedom.
2. Rules for FCI International Working Tests for Retrievers, samt Annex
A, Qualification and selection for the FCI-international working tests
for Retrievers (FCI-IWT), för kännedom.
3. Decisions of the FCI General Committee meeting, 27 januari 2022, för
kännedom.
§25

Inkomna skrivelser/ärenden
1. Överklagan av jaktprov. En hundägare har den 25 och 31 januari
genomfört jaktprov med hund som ägaren själv medgivit att han givit ett
läkemedel där karenstiden inte passerats. Ärendet överklagades först till
Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV. SSDVs styrelse har
den 26 februari beslutat att avslå överklagan av det beslut som SSDVs
domarkollegie tog den 14 februari, då hundens båda resultat ströks ur
resultatlistan. Hundägaren har enligt gällande rutiner överklagat det
beslutet till SKK/JHK. JhK har tagit del av samtliga handlingar och
vittnesmål, JhK beslutade avslå överklagan och går på SSDVs tidigare
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beslut, då hundägaren flera gånger ändrat sin berättelse bland annat
gällande vilket läkemedel hunden fått innan proven genomfördes.
2. Inkommet svar från en hägnägare med SKKs godkännande att anordna
anlagstest i vildsvinshägn, efter tidigare ställd fråga om träning på
anläggningen. JhK nöjer sig med det inkomna svaret, och påtalar för
hägnägaren att följa JhKs regler framledes.
3. Redovisning av genomförd elevtjänstgöring för Farshad Tashakori hos
Almunge hundcenter den 17 mars. JhK beslutade att godkänna
elevtjänstgöringen, och flyttar upp Farshad Tashakori till aspirant.
4. Inkommen fråga från Axtorps vilthägn att anta Anders Schönborg som
elev för att bli bedömare för anlagstest i vildsvinshägn. JhK beslutade att
ta detta beslut som ett VU beslut vid ett senare tillfälle efter sedvanlig
beredning.
§26

Resultatrapport

Resultatrapport t.o.m. februari 2022 gicks igenom, och lades därefter till
handlingarna.
§27 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat.
Beslutades att §25.1 faller under denna paragraf.
§28

Nästa möte

Beslutades att nästkommande möten i JhK ska vara 17 juni, 17 augusti och 17
november.
§29

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:
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Magnus Jenssen

Matts-Olof Mattsson

