
 
  

 

 
2016-02-16 till 2016-02-17 på 
Öster Malma 

Sida 1/10 
 
 

 
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
onsdag 2016-02-16 till 2016-02-17 på Öster Malma. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Willy Gustafsson, Henrik Barnekow, Tomas Larsson, Göran 
Johansson, Conny Jakobsson. 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (t.o.m. punkt 10), Peter Ledin 
 

Anmält förhinder:  

Freddy Kjellström, Eliza Kajanus 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna, varefter sammanträdet öppnades. 
 
§2 Val av justerare 
Tomas Larsson utsågs att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes efter smärre justeringar.  
 
§4 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll (5-2015) godkändes, och lades till handlingarna. 
 
§5 Ledamöternas uppdrag 
Gjordes en genomgång av ledamöternas uppdrag. JhK beslutade att 
jakthundklubbarna lägger in SKKs jakthundspolicy i samtliga jaktprovsregelverk. 
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§6 Jaktprov/regelrevideringar 

1. Regelverk som träder i kraft 1 januari 2017 
 Beslutades att JhKs kommentarer och förslag till ändringar i punkterna 

6.1.1 till 6.1.11, görs i respektive dokument, och bifogas som bilaga till 
protokollet, samt skickas till respektive Specialklubb för korrigering 
senast 18 april. Generellt ska upprepningar från allmänna regler tas bort, 
samt genomgående att ”bestämmelser” ändras till ”regler”. De regelverk 
som detta gäller är följande: 

 SSRK, Jaktprov retriever A- och B-prov, Tollingjaktprov, 
Funktionsbeskrivning retriever, Jaktprov spaniel. 

 SVK, Jaktprov och fullbruksprov. 

 FA, Jaktprov Brittiska stående fågelhundar. 

 JhK, Anlagstest i vildsvinshägn, Viltspårprov. 

 SvSHK, Elitspårprov, Eftersök rovvilt. 

 SvTeK, Anlagsprov vildsvin. 
  

2. Övrigt 
1. Översatt jaktprovsregelverk (engelska) till FCI för att kunna arrangera 
internationella jaktprov Svenska Vorstehklubben, SVK, för kännedom. 
 
2. Sammanställning över revidering av provmeriter för respektive 
Jakthundsklubbs särbestämmelser och Championatregler fr.o.m. 2017-01-
01: 
 

 Svenska Älghundklubben, SÄK, begär följande ändringar:  
SE (le)Ch (samtliga raser), förslag att ta bort krav på godkänt älgspårprov, 
alt. 1:a pris ökl viltspårprov. Lägga till ”ett av prisen kan bytas mot ett 2:a 
pris erövrat före 24 månaders ålder”. JhK beslutade att bifalla förslagen. 
Slopandet av älgspårprovet motiveras med att momentet redan finns i 
ledhundsprovet. Tillägget är detsamma som redan finns i SE(lö)Ch.  
 
SE (lö)Ch (Laikaraserna), Förslag att lägga till ”eller Norskt Särskilt 
älgspårprov, erövrat efter 2006-09-01”. JhK beslutade att bifalla 
förslaget. Ändringen gör att reglerna harmoniserar med övriga 
älghundsraser. 
 

 Svenska Taxklubben, SvTK, begär följande ändringar:  
SE J(d)Ch, Förslag att lägga till att ett av de tre 1:a prisen på jaktprov ”ska 
erövras på ordinarie drevprov”. JhK beslutade att avslå förslaget, med 
dagens rovdjurssituation är det svårt att ha samma regler över hela 
landet med ett obligatoriskt ordinarie drevprov. Ett alternativ med 
dispensgivning för vissa delar av landet är inte aktuellt.  
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SE J(g)Ch, Förslag att skärpa reglerna genom att kräva 2x1:a pris på 
grytjaktprov. JhK beslutade att bifalla förslaget.  
 
SE VCh, Förslag att minst ett av 1:a ökl ska vara taget på ordinarie prov. 
JhK beslutade att avslå förslaget, med motiveringen att det föreslagna 
regelverket inte harmonierar med övriga raser. 
 
 
 

 Svenska Schweisshundklubben, SvSHK, begär följande ändringar:  
Merit för Jkl (Alpenländische dachsbracke), Förslag att höja kravet för att 
få ställa ut i Jkl, till 1:a pris SvSHK drevprov eller 1 ökl viltspårprov. JhK 
beslutar att avslå förslaget med motiveringen att ett 1:a pris drevprov är 
en för hög merit för Jkl, och föreslår ett 2:a pris på drevprov istället. 
 
SE UCh (Alpenländishe dachsbracke), Förslag att byta provmerit från 1:a 
pris SvSHK elitspårprov till 1:a pris SvSHK drevprov. JhK beslutar att bifalla 
förslaget. 
 
SE JCh (Alpenländische dachsbracke), Förslag att byta provmerit från 
SvSHK elitspårprov till 3x1:a SvSHK drevprov av två olika domare samt 
good på utställning efter 15 månader. En 1:a ska ha erhållits efter 24 
månader, endast ett pris per provdag får tillgodoräknas. JhK beslutar att 
bifalla förslaget. 
 
SE J(pep)Ch (praktiskt eftersöksprov, Bayersk och Hannoveransk 
viltspårhund), Förslag att införa ett nytt Championat, med 1 x godkänt 
eftersöksprov inkl. det lösa arbetet, samt Good på utställning efter 15 
månader. JhK beslutar att avslå förslaget, då endast en provmerit inte 
kan vara Championatgrundande, samt att endast ett prov har registrerats 
i denna provform sedan 2011. 
 

 Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, begär följande 
ändringar: 
 

SE JCh (samtliga retrievers), Förslag att ta bort ”eller lägst 2:a pris 
elitklass på svenskt A-prov eller lägst Very good på internationellt 
jaktprov, eller placering i vinnarklass på danskt A-prov”. JhK beslutade att 
bifalla förslaget. 

 
SE J(a)Ch (samtliga retrievers), Förslag att lägga till ”Minst en av 
meriterna måste tas på prov öppet för alla raser”. JhK beslutade att 
bifalla förslaget. 
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SE J(j)Ch (samtliga retrievers), förslag att ta bort ”eller lägst 2:a pris 
elitklass på svenskt A-prov eller lägst Very good på internationellt 
jaktprov, eller placering i vinnarklass på danskt A-prov”. JhK beslutade att 
bifalla förslaget.  

 
J (Jaktprovsmeriterad i Sverige, samtliga retrievers), förslag att införa 
beteckningen J, jaktprovsmeriterad i Sverige, för samtliga Retrievers. 
Beteckningen erhålls genom att erövra samma merit som för deltagande i 
Jaktklass på utställning, d.v.s. lägst 3:e pris på jaktprov. JhK beslutade att 
bifalla förslaget. 

 
SE (j)Ch (samtliga spaniels), förslag att ändra till två certifikat från 
segrarklass på jaktprov, alternativt ett certifikat plus två certifikatkvalitet. 
Högst en merit från enkelsläppsprov får tillgodoräknas. 
Övergångsreglerna samt krav om godkänd testikelstatus ska kvarstå. JhK 
beslutade att bifalla förslaget. 

 
SE JCh (samtliga spaniels), förslag att ändra till två certifikat från 
segrarklass på jaktprov, alternativt ett certifikat plus två certifikatkvalitet. 
Högst en merit från enkelsläppsprov får tillgodoräknas. Lägst 2:a pris eller 
Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning. 
Övergångsreglerna ska kvarstå. JhK beslutade att bifalla förslaget. 

 
SE UCh (samtliga spaniels), förslag att ändra provmeriter för SE UCh till 
godkänt nybörjarprov A för samtliga spaniels. JhK beslutade att bifalla 
förslaget.  

     
SE J(t)Ch (Nova Scotia Duck Tolling retriever), Förslag att ”Ett 1:a pris kan 
bytas ut mot ett 1:a pris i motsvarande klass på officiellt tollingjaktprov 
med vilt i annat land”. JhK beslutade att avslå förslaget. Det är inte 
acceptabelt med ett svenskt Jaktchampionat med meriter tagna utanför 
norden. 
 

 Fågelhundklubbarnas arbetsutskott, FA, begär följande 
ändringar: 
  

SE UCh (Brittiska stående fågelhundar), Förslag att ta bort hela alternativ 
B i nuvarande regelverk. JhK beslutade att bifalla förslaget.  

 
SE U(s)Ch (Brittiska stående fågelhundar), Förslag att ta bort 
utställningschampionat som tilldelats hund med championatgrundande 
provmerit på skogsprov. JhK beslutade att bifalla förslaget. 
 



  

SKK/JhK nr 1-2016 
2016-02-16 till 2016-02-17 på 

Öster Malma 
Sida 5/10 

 
 

 
SE JCh (Brittiska stående fågelhundar), förslag att ändra till ”Ett certifikat, 
därutöver ytterligare två certifikat, alternativt certifikatkvalitetspriser (Ck) 
erhållna på jaktprov i Sverige och utdelade av minst två domare. Minst en 
av meriterna ovan ska vara utdelat på fält- eller fjällprov. Minst en av 
meriterna ovan ska vara utdelat på höstprov. Viltpris (VP) utdelat i 
öppenklass eller segrarklass. Lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 
månader på utställning i något nordiskt land”. JhK beslutade att bifalla 
förslaget. 
 
SE J(s)Ch (Brittiska stående fågelhundar), Förslag att ta bort 
Jaktprovschampionat, skog. JhK beslutade att bifalla förslaget. 
 
Kompletteringsmerit för hund som är JCh i nordiskt land, Förslag att ett 
certifikat på jaktprov i Sverige, samt viltpris (VP) utdelat i öppenklass eller 
segrarklass i Sverige, ska gälla som kompletteringsmerit. JhK beslutade 
att bifalla förslaget. 
 

 Svenska Terrierklubben, SvTeK, begär följande förändringar: 
 

Merit för Jkl (övriga terrier, ej Tysk jaktterrier), förslag att införa 3:e pris 
på grytjaktprov som merit för deltagande i Jaktklass. JhK beslutade att 
bifalla förslaget, men ser att SvTeK preciserar vilka raser det gäller då JhK 
inte ser att det är relevant med grytprovsmeriter för samtliga 
terrierraser. 
 
Merit för Jkl (Tysk jaktterrier), förslag att endast räkna godkänt 
anlagsprov skog eller fält med minst omdömet Good, som merit för 
deltagande i Jaktklass. JhK beslutade att bifalla förslaget. 
 
SE JCh (Tysk jaktterrier), Förslag till nya meriter för jaktchampionatet, tre 
meriter krävs: 1) Anlagsprov skog, enligt nya regler, med omdömet 
Utmärkt. 2) Fullbruksprov – arbete efter skottet, med minst tredje pris. 3) 
Första pris vid grytjaktprov förliggare eller sprängare, eller godkänt 
vildsvinsprov. JhK beslutade att bifalla förslaget. 
 

 Specialklubben för skällande fågelhundar, SSF, begär följande 
förändringar: 

 
Merit för Jkl (Finsk spets och Norrbottenspets) förslag att stryka tidigare 
övergångsregel från merit tagen före 2002-01-01. JhK beslutade att 
bifalla förslaget. 
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SE UCh (Finsk spets och Norrbottenspets) förslag att stryka tidigare 
övergångsregel från merit tagen före 2002-01-01. JhK beslutade att 
bifalla förslaget. 
 
SE JCh (Finsk spets och Norrbottenspets) förslag att stryka tidigare 
övergångsregel från merit tagen före 2002-01-01. JhK beslutade att 
bifalla förslaget. 
 
 
 
 

 Svenska Vorstehklubben, SVK, begär följande förändringar: 
 

SE JCh (Mϋnsterländer, Vorsteh, Vizla) Förslag till ändringar i regler för 
SE JCh: Två 1:a pris i elitklass i Sverige, betyget godkänd i anlagsklass på 
viltspårprov, samt utställningsmerit Very good. JhK beslutade att bifalla 
förslaget, förutom det som gäller utställningsmeriten som avslås. 
Utställningsmeriten för alla typer av arbetsprovschampionat är 
standardiserad till Good. 
 
SE FBCh (Mϋnsterländer, Vorsteh, Vizla) förslag till införande av SE FBCh, 
Svenskt Fullbrukschampionat: två 1:a pris på fullbruksprov i Sverige, samt 
lägst Very good vid kvalitetsbedömning efter 15 månader på utställning. 
JhK beslutade att bifalla förslaget, förutom det som gäller 
utställningsmeriten som avslås. Utställningsmeriten för alla typer av 
arbetsprovschampionat är standardiserad till Good. 
 

 Svenska Dreverklubben, SDK, begär följande förändringar: 
 

Kompletteringsmerit för hund som är JCh i nordiskt land (Drever) förslag 
att Norsk respektive finsk jaktchampion kan erhålla SEJCH med ett 1:a 
pris på svenskt drevprov på valfritt drevdjur. JhK beslutade att bifalla 
förslaget.  
 

 Svenska Beagleklubben, SBIK, begär följande förändringar: 
 

SE JCh (Beagle), förslag att införa fem nya varianter av JCh beroende på 
djurslag. Tre 1:a pris oavsett djurslag på drevprov i Sverige, erövrat för 
minst två olika domare, och vid tre olika provtillfällen. Ett av priserna kan 
vara taget i Unghundsklass, Ukl. Lägst Good vid utställning, efter 15 
månaders ålder. Beroende på ingående djurslag kallas championaten: SE 
J(Ha)Ch, SE J(Rå)Ch, SE J(Hjort)Ch, SE J(Räv)Ch samt SE J(Komb)Ch. För SE 
J(Komb)Ch kan två eller tre olika djurslag ingå. Endast ett pris vid varje 
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drevprov får tillgodoräknas som championatgrundande merit. JhK 
beslutade att bifalla förslaget. 

 
SE JCh (Beagle), Förslag till ny övergångsregel för SE J(kombi)Ch, ”Hund 
som erhållit för championatet, SE J(x)Ch, erforderliga meriter på drevprov 
före 2017-01-01, ska erhålla ytterligare en championatgrundande 
drevprovsmerit för det aktuella djurslaget. För SE J(Kombi)Ch godkänns 
merit på godtyckligt djurslag, alternativt lägst Good vid 
kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning efter 2016-12-
31”. JhK beslutade att bifalla förslaget, förutom texten ”godtyckligt 
djurslag” som ska ändras till ”godkänt djurslag”. 
 
 
 SE UCh (Beagle), förslag till förenkling gällande djurslag. ”provmerit: Ett 
1:a pris på drevprov oavsett djurslag. Det i championatet ingående 
drevprovspriset kan vara taget i Unghundsklass.  
Förbehåll/Övergångsbestämmelse: Hund som erhållit för championatet, 
SE UCh, erforderliga provmeriter på drevprov före 2017-01-01, ska erhålla 
ett Certifikat eller Ck på utställning alternativt lägst 2:a pris på drevprov 
oavsett djurslag efter 2016-12-31”. JhK beslutade bifalla förslaget, 
förutom texten ”oavsett djurslag” som ska ändras till ”godkänt djurslag”. 
 

 Svenska Brukshundklubben, SBK, begär följande förändringar: 
 

SE VCh (Chodsky pes), förslag till införande av titeln SE VCh för rasen. JhK 
beslutade bifalla förslaget. 

 
3. Reviderade drevprovsregler Alpenländische Dachsbracke att gälla 
fr.o.m. 1 juli 2016, föredrogs av Göran Johansson. Revideringen består av 
regler för vildsvin som nytt tillåtet djurslag. Regelverket godkändes efter 
smärre redaktionella justeringar. 

 
 
§7 Information, JhKs externa aktiviteter  
 

1. Ordförande 
Information om JhKs delegeringsordning samt lathund för kommittéledamöter 
bordlades till dag 2, torsdag 17 februari. 
 

2. Sekreteraren 
1.  Förslag till nytt diplom för godkänt anlagstest på vildsvin. Mötet enades om 

ett nytt förslag, med både SKKs och Svenska Jägareförbundets logga på. 
Sekreteraren får i uppdrag att ta fram nytt förslag. Mötet gav i uppdrag till 
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Tomas Larsson, Peter Ledin och sekreteraren att utreda Svenska 
Jägareförbundets roll i samarbetet. 
 

2. Inbjudan till Jakthundens dag i Varberg för info. 
 

3. Kallelse till rådsmöte i Nationella Viltolycksrådet, NVR, för info. 
 

4. Informerade om dagsläget i förstudien till Arrangera Jaktprov. 
 

5. Informerade om det med Svenska Jägareförbundet gemensamma projektet 
”vård i det vilda”. 

 
6. Visade bildmaterial från JhKs monter på Stockholm hundmässa 2015. 

 
3.  Tävlingschefen 
Supplement till utställnings och Championatregler för kännedom.  
 
4. Ledamöter 
Tomas Larsson informerade att problem kan uppstå för klubb som auktoriserar 
domare för gryt-, viltspår- och drevprov, om domaren senare byter klubb och blir 
verksam i annan klubb än den som auktoriserat denne. Ansvaret för vidare-
utbildning ligger kvar hos den klubb som auktoriserat domaren. Tomas 
informerade även om att han under våren kommer att delta vid Plotthund-
klubbens domarkonferens i Borlänge om de nya jaktprovsreglerna för björn. 
 
5. Öster-Malma träffen 
Daniel Ligné kan inte vara med från Svenska Jägareförbundet, då han är upptagen. 
Peter Ledin undersöker om någon annan från Svenska Jägareförbundet kan 
presentera aktuella jaktfrågor, och annat aktuellt från förbundet. Sekreteraren 
ansvarar för programmet, och samråder med övriga i JhK om innehållet. 

 
§8 Protokollsutdrag, SKK/CS, DN och SKK Kommittéer, FCI/NKU 
 

1. SKK/CS/KF/DN/SKK Kommittéer 
a. KF protokoll 2015 för kännedom, lades till handlingarna. 
b. CS protokoll 7-2015 för kännedom, lades till handlingarna. 

 
2. FCI/NKU 

a. FCI cirkulär 66-2015 för kännedom, lades till handlingarna. 
b. FCI cirkulär 68-2015 för kännedom, lades till handlingarna. 
c. FCI cirkulär 69-2015 för kännedom, lades till handlingarna. 
d. FCI cirkulär 3-2016 för kännedom, lades till handlingarna. 
e. Kallelse till FCI Commission for British Pointers i Nice, Ordförande kan 

inte delta, och ska utfärda fullmakt till Norges delegat. 
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f. Kallelse till FCI Commission for Earth Dogs, Johan Soneson deltar. 
g. Internationellt regelverk för viltspår från Tjeckiska Terrierklubben för 

kännedom, lades till handlingarna. 
h. Internationellt regelverk för jaktprov från Tjeckiska Terrierklubben för 

kännedom, lades till handlingarna. 
i. Minutes of the meeting, FCI Earth dog Commission 15 februari 2015 i 

Österrike, för kännedom, lades till handlingarna. 
 

§9 Inkomna skrivelser/Ärenden 
1. Domarkonferenser 

 
a. Förelåg ansökan om jaktprovdomarkonferens 14-16 maj 2017, från 

Specialklubben för skällande fågelhundar, SSF. JhK beslutade att bifalla 
ansökan och att bidraget utgör 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 
kr. 
 

b. Förelåg ansökan om jaktprovdomarkonferens våren 2017, från 
Specialklubb för kontinentala fågelhundar, SKF.  JhK beslutade att 
bifalla ansökan och att bidraget utgör 75 % av kostnaderna, dock max 
75 000 kr. 
 

c. Förelåg ansökan om jaktprovsdomarkonferens under början av 2017, 
från Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK. JhK beslutade att 
bifalla ansökan och att bidraget utgör 75 % av kostnaderna, dock max 
75 000 kr. 
 

d. Förelåg ansökan om konferensbidrag april 2017 från Svenska 
Stövarklubben, SvStK. JhK beslutade att bifalla ansökan och att bidraget 
utgör 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr. 
 

e. Förelåg redovisning av genomförd jaktprovsdomarkonferens Spaniel, 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK. JhK beslutade att 
godkänna redovisningen och betalar ut 40 321 kr, vilket är 75% av 
redovisad kostnad. 
 

2. Ärenden 
a. Skrivelse från SSDV angående att man anser att Specialklubben fått 

ansvaret för raser som man inte anser hör hemma i klubben. JhK begär 
ett telefonmöte med Föreningskommittén i närtid för att utreda frågan. 
Från JhK deltar ordföranden, sekreteraren, Göran Johansson och Tomas 
Larsson.  
 
 
 



  

SKK/JhK nr 1-2016 
2016-02-16 till 2016-02-17 på 

Öster Malma 
Sida 10/10 

 
 

 
§10 Remisser Myndigheter/organisationer 
Remissen om ändring i rennäringsförordningen gicks igenom, liksom JhKs svar. JhK är 
överlag positiv till förslaget, men har föreslagit smärre ändringar. Dokumenten lades 
till handlingarna. 
 
§11 Resultatrapporter 
Resultatrapporterna för helåret 2015 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 
 
§13 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 
och/eller i nyhetsbrev 
Inga punkter faller under denna paragraf. 
 
§14 Nästa Möte 
Nästa möte kommer att hållas på Öster-Malma den 7-8 april. 
 
§15 Mötet avslutas 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 
 
Vid protokollet: 
Björn Eek 
 
 
 
 
Justeras: 
Britt-Marie Dornell   Tomas Larsson 
 
 
 


