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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
torsdag 2017-02-16 på SKK kansli. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Freddy Kjellström (vice ordförande), Henrik Barnekow, Göran Johansson, Willy 
Gustafsson, Tomas Larsson, Conny Jakobsson, Britt-Marie Dornell (med på telefon från 
§ 7) 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Eliza Kajanus, Peter Ledin 

Protokoll: 

Björn Eek 
 

§ 1  Sammanträdet öppnas 

Vice ordförande hälsade de deltagande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Val av justerare 
Conny Jakobsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3  Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll (5-2016) godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 VU beslut 

1. Jakthundskommitténs VU har den 20 december beslutat att avslå överklagan 
från Svenska Dreverklubben (SDK), angående beslut från JhK nr 4-2016, § 47.6. 
Överklagan bestod i att SDK önskade att tre stycken första pris skulle kunna 
erhållas under en och samma dag på jaktprov, medan JhKs åsikt var att två 
stycken förstapris är fullt tillräckligt för att uppnå syftet med jaktprovet. I 
beslutet deltog Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och Göran Johansson. 
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2. Jakthundskommittén har den 20 december genom ett Per Capsulam beslut, 

beslutat att fastställa följande regelverk att börja gälla fr.o.m.  
2017-07-01: 

1. Svenska Taxklubben, drevprovsregler 
2. Svenska Stövarklubben, drevprovsregler 
3. Svenska Schweisshundklubben, eftersöksprov på vildsvin 
4. Specialklubben för kontinentala fågelhundar, jaktprovsregler 
5. Svenska Wachtelhundklubben, jaktprovsregler för wachtelhund 
6. Svenska Dreverklubben, Svenska Bassetklubben, Svenska Beagleklubben 

och Svenska Schweisshundklubben, gemensamma drevprovsregler 
 

I beslutet deltog: Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström, Henrik Barnekow, Willy 
Gustafsson, Göran Johansson, Tomas Larsson och Conny Jakobsson.  

 
§ 6 Ledamöternas uppdrag  
Listan gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 7 Jaktprov/regelrevideringar 

1. Västsvenska Taxklubben, VsvTK. 
VsvTK har inkommit med begäran om hjälp med tolkning av regler för tax som är 
jaktchampion i annat land. Då skrivelsen inte inkommit via specialklubben, som är 
den som primärt ska svara på tolkningsfrågor, remitterar JhK skrivelsen till Svenska 
Taxklubben. 
 
2. Svenska Taxklubben. 
Svenska Taxklubben har inkommit med skrivelse om att det är ett fel i texten för 
drevprovsreglerna som börjar gälla 1 juli 2017. Då JhK fått flera versioner av förslag 
till rättelse, återremitteras skrivelsen till SvTK, med uppmaning att inkomma med 
ett formellt beslut från styrelsen som svar. 
 
3. Svenska Taxklubben. 
Från SvTKs jaktprovskommitté har inkommit fråga om varför klubben uppmanats 
att lägga till KEB i bedömningen av moment 7 och 8 i drevprovsregelverket, samt 
klargörande av regler för internationellt jaktprov. JhK ber klubben att till 
kommande regelrevidering motivera varför egenskapspoäng ska ges till något som 
inte kunnat bedömas. För att SvTK ska kunna arrangera internationellt jaktprov, 
krävs att jaktprovsreglerna är översatta till ett av de officiella FCI språken engelska, 
tyska eller franska, samt att de är inlämnade och godkända av FCI. Vad gäller 
ansökan om att arrangera internationellt jaktprov, ska ansökan lämnas in till SKK 
senast sex månader innan provet avses hållas.  
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4. SSDV, Posavski Gonic 
Till JhK har inkommit fråga från en privatperson om möjlighet att meritera Posavski 
Gonic, som tillhör Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV. JhK 
hänvisar till beslut,  § 22.2 JhK nr 2/2015, där möjlighet ges att starta på jaktprov 
med Svenska Stövarklubbens regelverk på hare och räv. Detta gäller för samtliga 
hundar i grupp 6, under förutsättning att hunden klarat av rådjursrenhetsprov (RR 
prov).  
 
5. Utvärdering av regelrevideringsprocessen 2016. 
Kjell Svensson redogjorde för hur processen gått till, därefter var ämnet öppet för 
diskussion. Under diskussionen framkom följande reflektioner: 

 Flertalet regelverk måste förtydliga kapitlet ”rätt att delta”, så att 
det framgår tydligare vilka raser som har rätt att delta. 

 Ett önskemål om att samtliga regelverk skulle utvärderas innan 
nästa revidering, så att klubbarna ser att det är rätt egenskaper 
som proven mäter, framfördes. 

 Det måste avsättas gott om tid för att få förankring i besluten 
kopplade till ändringar i regelverken. 

 Arbetet med kontaktpersoner från JhK till jakthundklubbarna kan 
utvecklas.  

 Ett brev ska skickas ut till jakthundklubbarna som ger klubbarna 
möjlighet att redogöra för sina erfarenheter i samband med den 
årliga träffen på Öster Malma. 
 

6. Revidering av regler för Bruksuppfödarpris (BUP) och Bruksavelspris (BAP). 
På grund av konsekvenser i de ändrade jaktprovsregelverken kommer JhK att 
föreslå följande ändringar för BUP och BAP till de aktuella klubbarna. Beslutades 
att Kjell Svensson skriver förslag till de klubbar som är aktuella, Svenska 
Terrierklubben, Tysk Jaktterrieklubb, Svenska Dreverklubben, Svenska 
Beagleklubben, Svenska Pointerklubben, Svenska Gordon Setterklubben, Svenska 
Irländsk Setterklubben, Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, och 
Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott.  
 

 
§ 8 Information, JhKs externa aktiviteter. 

1. Ordförande 
Kommande möten. Mötet beslutade följande datum för årets möten: 

 9 augusti på Möllan 

 7 november på nya kansliet i Rotebro 
 

2. Ledamöter 
a. Tomas Larsson informerade om förslag till omorganisation för 

grythundsveksamheten, där Svenska Terrierklubben föreslås ta över 
administrationen för denna verksamhet. I förslaget finns även önskemål 
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om utökad delegation till Tysk Jaktterrieklubb, att direkt kunna 
kommunicera med JhK samt att kunna fatta självständiga beslut i vissa 
frågor. JhK inväntar att ansökan angående detta inkommer från Svenska 
Terrierklubben som är Specialklubb, för att kunna ta ställning i frågan. 
 

3. Tävlingschefen 
a. Kjell Svensson informerade om läget i organisationsutredningen, och 

uppmanade ledamöterna att titta igenom den bakgrundspromemoria 
som tagits fram till utredningen.  

 
4. Sekreteraren 

a. Informerade om inkommet mail om synpunkter på JhKs etikarbete. JhK 
tackar för åsikterna och lade dessa till handlingarna.   

b. Informerade om strafföreläggande för den norska fågelhundsdomare 
som ertappats med lös hund i Jämtlandsfjällen i maj 2016. 
Informationen noterades och lades därefter till handlingarna. 

c. Rapport från European cup for Continental Pointers i mars 2016, för 
kännedom. 

d. Information från Nationella Viltolycksrådet i Stockholms län (NVR) om 
nya krav på hund som ska delta i organisationen, för kännedom. 

e. Information om två nya terrierraser, american hairless terrier och rat 
terrier i SKKs stambok, för kännedom. 

f. Informerade om förfrågan att vara delaktig och att sponsra Skol-SM i 
jakt på Elmia i maj 2017. JhK beslutade att vara delaktig i framtagande 
av hundfrågor, samt att bidra med priser från SKKs produktsortiment. 

g. Informerade tillsammans med Freddy Kjellström om 
händelseutvecklingen i samband med att Agria drog sig ur sponsringen 
av Räv SM som hölls på Gotland. Eliza Kajanus kommer att skriva en 
artikel till Hundsport om detta. 

h. Informerade om hållpunkter inför KF 2017. 
 

5. Svenska Jägareförbundet 
a. Peter Ledin informerade om nyheter från Nationella hundgruppen, och 

att Svenska Jägareförbundet håller på att ta fram en ny hundpolicy, för 
kännedom.  

b. Tog upp att vi på något sätt måste uppmärksamma etiken i jakten med 
hund. På mötet väcktes idén att anordna ett seminarium, förslagsvis på 
Öster Malma, där Svenska Jägareförbundet och SKK är värd. Peter Ledin 
och Björn Eek utsågs till arbetsgrupp för detta. 
 

6. Öster-Malma träffen  
a. Sekreteraren redovisade ett preliminärt program, där justeringar 

gjordes under mötet. Efter ändring skickar sekreteraren ut kallelse till 
träffen, och programmet till jakthundklubbarna.   
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§ 9 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF, DN och SKK Kommittéer, FCI 

1. SKK CS 
a. CS protokoll nr 5-2016 gicks igenom och lades till handlingarna. 
b. Överklagan av JhK beslut § 47.6, protokoll nr 4-2016 till CS, för 

kännedom. 
 

2. FCI 
a. Fråga från FCI om regeländring inför European cup for Continental 

Pointer, för kännedom. 
 

b. Info från Earth Dog Commission om regeländring. Henrik Barnekow 
kontaktar Svenska Taxklubben och Svenska Grythundklubben med 
anledning av detta, för kännedom. 
 

c. Rapport från möte med Earth Dog Commission den 12 februari 2017 i 
Malaga, för kännedom. 
 

§ 10 Inkomna skrivelser/ärenden 
1. Inbjudan till Jämtland Game Fair 28-30 juli 

JhK tackar för inbjudan, men beslutade att endast delta på Elmia Game Fair 
innevarande år. 
 

2. Inbjudan till Västgård Game Fair 28-30 juli 
JhK tackar för inbjudan, men beslutade att endast delta på Elmia Game Fair 
innevarande år. 

 
3. Inbjudan till Vildmarksmässan 10-12 mars 

JhK tackar för inbjudan, men beslutade att endast delta på Elmia Game Fair 
innevarande år. 

 
4. Inbjudan till Jakthundens dag på Roslagens Jakt och Vilt 14 maj 

JhK tackar för inbjudan, men beslutade att endast delta på Elmia Game Fair 
innevarande år. 

 
5. Inbjudan till seminarium 3 maj 

Inbjudan till seminarium om presentation av bokprojekt om jaktens historia. 
Sekreteraren, ordförande och Eliza Kajanus deltar på detta. 
 

6. Inbjudan till seminarium om skytte och jägarexamen 3 februari 
Sekreteraren deltog på detta seminarium. 
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7. Inbjudan till domarträff för björnhundsdomare i Norge 23-24 maj 

Sekreteraren och Tomas Larsson åker på detta, då det berör vårt arbete med 
regelverk för beskrivning av björntest i hägn. Peter Ledin åker för Svenska 
Jägareförbundets räkning. 
 

8. Komplettering från SÄKs vildsvinskommitté till ansökan om bidrag till 
Domarkonferens 
Mötet godkände kompletteringen, och beslutade att bevilja ansökan om 
bidragsberättigad Domarkonferens, som är planerad till 7-8 april 2017. 
Utbetalning av beviljat bidrag sker efter att godkänd redovisning kommit in till 
JhK. 
 

9. Skrivelse från kennelägare om att offentliggöra testresultat från anlagstest i 
vildsvinshägn 
Mötet konstaterade att den efterfrågade sammanställningen redan finns att 
söka fram på SKK hunddata, och ansåg att frågan därmed är besvarad. 
 

10. Skrivelse från Upplands Taxklubb om viltspårregler 
Beslutades att sekreteraren svarar på detta. 
 

11. Skrivelse från Smålands Taxklubb om viltspårregler 
Beslutades att sekreteraren svarar på detta. 
 

12. Skrivelse från privatperson om viltspårregler 
Beslutades att sekreteraren svarar på detta. 
 

13. Skrivelse från privatperson om felaktighet i viltspårregler 
Beslutades att sekreteraren svarar på detta. 
 

14. Skrivelse från privatperson om JhKs yttrande över rasen treeing walker 
coonhound 
Då frågan varit uppe på NKU-AU, så är inte frågan aktuell för JhK längre, utan 
den lades till handlingarna. 
 

15. Dispensansökan från Svenska Älghundklubben (SÄK) 
Västernorrlands Älghundklubb ansöker via SÄK om dispens från 18§ 
Jaktförordningen i samband med domarutbildning den 19 augusti. JhK 
beslutade bevilja dispensen.  
 

16. Skrivelse från Jaktspaniel i Sverige, JIS (associerad till Svenska Spaniel och 
Retrieverklubben, SSRK) 
JIS har enligt skrivelsen upplevt hälsoproblem i form av svansskador, och önskar 
att SKK ska jobba för att få svanskupera valpar av jakttyp. JhK konstaterar att 
enligt gällande lagstiftning, Djurskyddslagen (1988:534) och hur den tolkas, så 
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är det förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i 
andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl och ser ingen 
möjlighet att kunna påverka lagstiftningen. Därmed anses frågan besvarad. 
 

17. Skrivelse från Bergslagens älghundklubb 
Klubben undrar om svenska domare kan döma norska hundar på norsk mark, 
men efter svenska regler, för att dessa ska få ett svenskt championat. JhK 
konstaterar att svenskt Jaktchampionat endast kan erövras i Sverige, och inte i 
något annat land. 
 

18. Skrivelse från Svenska Älghundklubben angående Svenska Plotthundklubbens 
jaktprov på levande björn 
Svenska Älghundklubben önskar att deras raser inte tillåts starta på denna 
provform. JhK tackar för synpunkten, och konstaterar att regelverket är 
fastslaget i tre år, och att inga regler ändras under den tiden. Informationen 
lades därefter till handlingarna. 
 

19. Överklagande av resultat från Älghund SM 2016 
En hundägare har överklagat resultatet från den hund som vann SM titeln. 
Hundägaren åberopar spår från hundpejl som skulle styrka felaktigheter i 
bedömningen. JhK konstaterar att överklagan inte inkommit till Specialklubben 
inom rätt tid, och lämnar den utan åtgärd. 
 

20. Redovisning av konferensbidrag, Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott, FA 
FA har inkommit med redovisning av genomförd Domarkonferens 18-20 
november 2016 i Arlanda. JhK godkände redovisningen och beslutade att betala 
ut 75 000 kr, som är maxbeloppet. 
 

§ 11 Remisser myndigheter/organisationer 
1. Ansökan om träning av hundar i älghägn, Länsstyrelsen i Blekinge 

JhK har av Länsstyrelsen i Blekinge fått remiss av ansökan från en privatperson 
som vill uppföra hägn för träning av älghundar i hägn. Beslutades att 
sekreteraren skriver svar efter genomgång av inkomna handlingar. 

 
§ 12 Resultatrapporter 

1. Avd/kostnadsställe för helåret 2016 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

2. Resultatrapport för helåret 2016 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 13 Övriga frågor 
Inga övriga togs upp under mötet. 
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§ 14 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat 
Inget ärende faller in under denna paragraf. 
 
§ 15 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 27-28 april på Öster Malma. 
 
 
§ 16 Avslutning 
Vice 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: 
Freddy Kjellström   Conny Jakobsson 


