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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
(JhK) 2014-04-03, på Öster Malma 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, ordf, Freddy Kjellström, vice ordf, Hans Anderson, Willy 
Gustafsson, Conny Jakobsson, Göran Johansson, Tomas Larsson 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Daniel Ligné, Eliza Kajanus, Lars O. Törnkvist (SKKs valberedning) 

Protokoll: 

Nina Karlsdotter 
 
 
 
 
§ 23 Sammanträdet öppnas 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Valberedningens ordförande Lars O. Törnskvist hälsades särskilt välkommen till 
sammanträdet.  
 
§ 24 Val av justerare 
Willy Gustafsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 25 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 26 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll, 1-2014, förelåg.  
Med hänvisning till § 7 JhK delegeringsordning 2014-2015 beslutade JhK att utse Hans 
Anderson, med Tomas Larsson som ersättare, att ingå i uttagningsgruppen till 
Hamiltonplaketten inför KF 2015.   
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Med hänvisning till samma paragraf utlovade Daniel Ligné att han tar fram en lista över 
representanter till de regionala viltolycksråden. 
Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna. 
 
§ 27 Anmälan av VU-beslut 

Svenska Specialklubben för drivande Vildsvinshundar (SSDV) har ansökt om att 
få arrangera viltspårprov. 
JhK/VU bifaller SSDVs ansökan. 
 
Svenska Älghundklubben har ansökt för sin lokalklubb i Gävleborg att få 
arrangera SM-kval för älghundar den 16 augusti 2014. 
JhK/VU bifaller SÄKs ansökan. 
 
Svenska Älghundklubben har ansökt för sin lokalklubb i Västernorrland att få 
arrangera SM-kval för älghundar den 16 augusti 2014. 
JhK/VU bifaller SÄKs ansökan. 
 
Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott FA/DURK har gjort en dispensansökan 
avseende egenskapsbedömning. 
FA önskar upphöra med egenskapsbedömning (EB) från 2014 och tills vidare. 
JhK/VU bifaller FA/DURKS ansökan men begränsar dispensen till ett (1) år.  

 
JhK beslutade att fastställa VUs beslut. 
 
 
§ 28 Resultatrapporter 
Förelåg resultatrapporter för perioden december 2013 och februari 2014 samt 
sammandrag SKKs verksamhet 2013, vilka föredrogs av ordförande. 
JhK noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna. 
 
 
§ 29 Hedehunden 
Förelåg av medlem inskickad beskrivning av ett avelsarbete som påbörjades under 
1930-talet i avsikt att skapa dugliga älghundar. Den tillskapade hundrasen kom att 
kallas Hedehunden. Under 2013 påbörjades ett arbete för att om möjligt bilda en 
klubb för hedehunden. Kartläggning över vilka individer som finns har påbörjats. 
Medlemmen önskar nu därför etablera kontakt med SKK för att kunna kommunicera 
kring det fortsatta arbetet. 
JhK konstaterade att den här typen av frågor hanteras av SKK/Avelskommittén varför 
ärendet skickas vidare till SKK/AK. 
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§ 30 Information 

a) Ordförande 
_ _ _ 

b) Ledamöterna 
Göran Johansson rapporterade att FCIs kommitté för drivande hundar för 
närvarande ser över provreglerna som ingår för att försöka nå närmare de 
nordiska reglerna. 
Willy Gustafsson rapporterade från Jakthundens dag i Halland. Det kom massor 
av folk och tittade på jakthundarna. Alla intäkterna gick till Barncancerfonden. 
 
Daniel Ligné tillade att detta var ett provprojekt och att man hoppats på ca 200 
besökare och fick över 700 besökare. 
 

c) Tävlingsavdelningen 
För kännedom förelåg jaktprovsstatistik 2010-2013. Kan konstateras att 
totalsiffrorna är relativt oförändrade. 
 
Kjell Svensson meddelade att det kommer att utlysas en ny tjänst på SKK för att 
hitta en sakkunnig i jakt- och jakthundsfrågor. 
 
Kjell Svensson meddelade också att behovet av IT-stöd och JhKs uppdrag 
kommer att belysas under temadagarna på Öster Malma 4-5 april 2014. 
Brev kommer att gå ut till klubbarna för en inventering av nuläge, behov, 
prioriteringar och finansiering. 
 

d) Adjungerade 
Daniel Ligné meddelade att under vecka 15/2014 kommer en kongress för alla 
europeiska jägarförbunden att hållas på Öster Malma, där Svenska 
Jägareförbundet kommer att fästa fokus på rovdjursfrågan samt att starta 
process för att förklara vår löshundsjakt som kulturarv. Löshundsjakten är unik! 
Lite svårt att få förståelse för i EU men förhoppningsvis får vi här en bra start. 
Det finns ett snabbt ökande intresse för spetshundsraserna från Tyskland och 
Polen. 
 

e) Sekreteraren 
_ _ _ 
 
 

§ 31 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 2014-02-13 § 8 SKK/JhK nr 4-2014,  
c) Beslut om tillträdesförbud;  

CS har beslutat tilldela medlem tillträdesförbud mellan 5 december 2013 och  
5 december 2014, samt att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för 
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överträdelse mot SKKs Grundregler, Allmänt punkt 1:3 samt Allmänt punkt 1:4. 
(Britt-Marie Dornell hade anmält jäv i ärendet och deltog ej i beslutet.) 

 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 2014-02-13, § 3 Föregående protokoll nr  
7-2013; 

”§ 154 Protokoll SKK/JhK nr 3-2013  - Avrapportering om samarbetet mellan 
Svenska Älghundklubben (SÄK) och Svenska Jämthundklubben. 
Fortfarande är det turbulens mellan specialklubben, rasklubben och en avdelning 
inom SÄK. Enligt gällande stadgar ska SKK och SKK/CS först och främst 
korrespondera med specialklubben i ärenden som rör rasklubbar inom 
specialklubben. Båda parter ska hållas informerade om det aktuella läget i ett 
ärende. 
I dagsläget förs en animerad debatt om användandet av bil vid provverksamhet. 
CS förde en lång diskussion i frågan och beslutade att återremittera den till 
Jakthundskommittén. Kommittén får i uppdrag att skicka ut en bred remiss till 
alla berörda klubbar för att få ett bredare beslutsunderlag. Jakthundskommittén 
önskar få en mer generell skrivning angående användandet av bil vid jaktprov 
men med utrymme för en mer rasspecifik skrivning. I remissen ska även frågan 
om GPS och/eller pejl av olika typer tas med. 

 
Britt-Marie Dornell och Freddy Kjellström delgav sin uppfattning rörande skrivningen i 
CS-beslutet. Det man vill få fram är en generell skrivning av teknikanvändning och lyfta 
ärendet som etikfråga snarare än teknikfråga. Bilanvändningen separeras från 
teknikanvändningen. 
Daniel Ligné pekade på att bilanvändning är lagstiftad men med lite luddig skrivning. 
Jaktlagsstiftningen ska skrivas om. 
 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 2014-02-13, § 3 Föregående protokoll nr  
7-2013:  

”172 c)  VD – Sunne Game Fair 
SKK/CS har tidigare beslutat att delta på detta evenemang och finns nu med på 
SKKs eventplanering för 2014. Ulf Uddman har haft en första positiv kontakt med 
det företag som är ansvarig för mässan. Freddy Kjellström blir kontaktperson på 
plats och deltar även under mässdagarna tillsammans med Britt-Marie Dornell. 
CS noterade informationen. 
Britt-Marie Dornell uttryckte även att Jakthundskommittén önskar delta på 
jaktmässan i Fäviken. 
CS beslutade i enlighet med önskemålet.” 
 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/Föreningskommittén 2014-02-04, SKK/FK nr 1/2014 
”§ 16 Protokoll från CS och kommittéer 
c) Protokollsutdrag SKK/JhK nr 4-2013 
Kommittén tar del av protokollsutdraget och konstaterar att frågan kommer 
väckas på jakthundskonferensen i april. Kommittén beslutar erbjuda sig att ställa 
upp med deltagare och hjälp om inbjudan kommer.” 
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 JhK noterade att ordförande i SKK/FK kommer att delta vid temadagarna på 

Öster Malma. 
 

JhK noterade protokollsutdragen. 
 
§ 32 CS protokoll 
Förelåg CS protokoll nr 1-2014. 
JhK noterade protokollet. 
 
§ 33 Provregler  

a) Wachtelhundklubben 
Förelåg skrivelse angående ändringar av gällande jaktprovsregler för 
wachtelhund. 
JhK beslutade att påtala att man generellt inte gör några förändringar 
under en låsningsperiod, varför önskemålet rörande ändring av texten för 
poängen för sökmomentet på skogsprov, får anstå till nästa regelrevision. 
 
JhK beslutade dock att medge följande redaktionella ändringar: 
I unghunds- och nybörjarklass ska momentens ordning vara: 
-   Drevarbete på fälthare (näsa, skall, vilja, spårsäkerhet) 
-   Skogsarbete 
-   Vattenarbete 
-   Förighet 
-   Skottreaktion 
-   Apportering 
 
samt att 
I skogsprovet införs poängen 0, Inget presterat arbete (deltog ej i 
momentet) för samtliga delmoment på samma sätt som i övriga 
provformer. 
 
Ändringen träder ikraft 1 juli 2014. 
 

b) Svenska Working Kelpie klubben 
Förelåg ansökan om tilldelande av viltspårchampionat för Working 
kelpie/Australian stock dog. 
JhK beslutade att bevilja ansökan med ikraftträdande från och med 2015. 
 

c) Svenska Posavski Gonic Klubben 
Förelåg ansökan om att få anordna har- och rävprov enligt samma regler 
som Svenska Stövarklubben har. 
JhK konstaterade att den här typen av frågor formellt ska gå via 
specialklubben varför rubricerade klubb uppmanas kontakta Svenska 
Specialkubben för drivande vildsvinshundar (SSDV). 
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d) Svenska Terrierklubben 

Förelåg förslag till bestämmelser för anlagsprov på vildsvin i hägn för 
terrierraser. 
Ärendet föredrogs av Tomas Larsson. 
JhK beslutade att efter några redaktionella ändringar, godkänna förslaget, 
med en provperiod omfattande 2015-2016. 
 
JhK beslutade att ge Svenska Terrierklubben i uppdrag att göra en 
utbildningsplan för berörda domare. Utbildningsplanen presenteras för JhK 
varefter beslut om densamma delegeras till JhK/VU. 

 
§ 34 Tolkningar provregler 
Förelåg skriftväxling mellan Värmlands-Dals Beagleklubb och Svenska Beagleklubben, 
rörande redovisning, bedömning samt regeltolkning vid genomförda drevprov 
säsongen 2012-2013. 
JhK påpekade att det enligt gällande regler inte går att ändra kollegiets beslut.  
 
 
§ 35 Domarärenden 
Förelåg förfrågan från SSRK rörande domares medverkan i privata entreprenörers 
verksamhet. Willy Gustafsson föredrog ärendet. 
 
JhK beslutade att hänvisa till den skrivning som finns i SKKs domaretiska regler för 
prov/tävlingsdomare samt beskrivare;  ”Det är viktigt att svenska domare i sin 
verksamhet och sitt uppträdande gynnar förtroendet för en seriöst bedriven hundsport. I 
enlighet med detta förhållningssätt anmodas samtliga svenska domare, oavsett kategori, 
att följa ’FCI Regulations for Show Judges’. 
Av dokumentet framgår att det inte är accepterat att en domare dömer eller på andra 
sätt deltar i kynologisk verksamhet, till exempel inofficiella prov och tävlingar, som 
arrangeras av klubb eller förening som inte är ansluten till SKK eller annan erkänd 
utländsk kennelklubb. Detsamma gäller även för person under utbildning.” 
 
JhK såg inget hinder för en auktoriserad jaktprovsdomare att engagera sig i privata 
entreprenörers verksamhet. 
 
 
§ 36 Domarkonferenser 
Förelåg ansökan från SSRK om bidrag för genomförande av konferens för 
spanieljaktprovsdomare den 15-16 augusti 2015 på Gesta gård utanför Stallarholmen. 
JhK beslutade att bevilja ansökan.  Bidraget uppgår till 75 % av kostnaderna, dock max 
75 000 kronor. 
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§ 37 FCI 
För kännedom förelåg följande handlingar: 

a) Rapport från möte med FCI:s grythundskommission/Johan Sonesson  
b) Medlemmar i Commission for Earth Dogs 
c) Cirkulär 106/2010, 14/2013, 22/2014 
d) Medlemsförteckning 
e) Guidelines for the qualification and selection for the Coupe d´Europe (CdE), the 

Individual Challenge Cup (ICC) and the International Working Tests for 
Retrievers (IWT). 

 
JhK noterade handlingarna. 
 
 
§ 38 NKU 
För kännedom förelåg: 
Anteckningar från NKU VD och AU-möte 2014-02-18–19 samt Protokoll NKU/VD  
2014-02-18. 
JhK noterade handlingarna. 
 
 
§ 39 Skrivelser och ärenden från samarbetspartners 
Förelåg ansökan om omprövning avseende JhKs avslag på Jägarnas Riksförbunds (JRF´s) 
hemställan angående att auktorisera förbundets permobilbjörnstester. 
 
JhK vidhöll sitt tidigare beslut och fann ingen anledning att ompröva beslutet då det 
idag inte finns någon dokumentation som stödjer samband mellan genomgånget 
permobilbjörnstest och hunds duglighet på jakt av björn. 
 
 
§ 40 JhKs externa aktiviteter 

a) Temadagarna Öster Malma 4-5 april 2014 
JhK konstaterade att anslutningen från jakthundsklubbarna varit nästa 100 %, 
vilket är mycket glädjande. Programmet kommer att följas och förhoppningsvis 
uppskattas. Vid den efterföljande utvärderingen kommer frågan om placering 
av nästa års temadagar att bakas in – Elmia eller Öster Malma. 
 

b) JhK medverkan på jaktmässor 
JhK beslutade att som sina representanter vid jaktmässan i Sunne utse Freddy 
Kjellström och Britt-Marie Dornell, samt 
att vid mässan i Fäviken deltar Conny Jakobsson och Göran Johansson som JhKs 
representanter. 
 
Freddy Kjellström berättade att arrangören i Sunne kommer att bredda 
repertoaren med artister. Jakthundsklubbarna kommer enligt uppgift att bjudas 
in under våren. 
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JhK konstaterade att kopplingen mellan jakthundsklubbarna och SKK behöver 
synliggöras. Presentation av SKKs hund- och avelsdata kan vara lämpligt ämne 
för mässorna. 
Till mässan i Fäviken har Svenska Jägareförbundet föreslagit ett etik-tema 
(björn) i två seminarier, ett slutet och ett öppet. JhK deltar förslagsvis också. 
 

§ 41 Remisser och skrivelser från myndigheter 
Förelåg fråga från Länsstyrelsen rörande regler tillämpliga i vildsvinshägnen. 
Diskussion fördes i JhK och Daniel Ligné påtalade att det krävs stor omsättning av 
vildsvinen för att inte få ett ”anpassat” vildsvin. 
 
JhK beslutade att avge följande svar: 
De frågor som ställts rörande tillämpning av regler rör en verksamhet som inte är 
densamma som den SKK har regelverk för. Länsstyrelsen måste därför göra sin egen 
bedömning rörande tillstånd att hålla vildsvin i hägn samt hur hundträning kan utföras 
som är förenligt med myndigheternas regler. 
 
 
§ 42 Övriga frågor 

a) Ansökan om funktionärsstipendium 
Tre ansökningar har inkommit. Totalt finns 10 000 kronor att dela ut. Efter 
ingående diskussioner beslutade JhK att till Helena Odenrick, Märsta och till 
Jenny Hamring, Rimbo utge vardera 5 000 kronor.  
Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska 
stipendiaten avlämna en rapport till JhK, varefter utbetalning av tilldelat 
stipendiebelopp sker.  
 

b) Europa-pokalen 
Göran Johansson väckte frågan om ersättning för resor och logi till deltagande 
domare. För närvarande utges ingen ersättning och resorna till Europa-pokalen 
blir en belastning för klubbarna. 
JhK beslutade att lyfta frågan till CS, då deltagande vid Europa-pokalen är 
mycket positivt för svensk jaktkultur. 
 

c) Förfrågan om träningsverksamhet i nya vildsvinshägn 
Tomas Larsson meddelade att det inkommit önskemål om start av 
provverksamhet i två nya hägn. 
JhK diskuterade frågan ingående. Den som vill bli bedömare måste gå via ras-
/specialklubb. Ett utbildningsmaterial bör tas fram. Examinatorer bör utses. 
Hägnen måste godkännas enligt Länsstyrelsens och SKKs regler. 
Träningsverksamhet bör bedrivas innan start. 
 
JhK beslutade att utse Tomas Larsson och Conny Jakobsson till JhKs 
examinatorer som var för sig tillsammans med annan bedömare blir 
examinationsteam. 
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Britt-Marie Dornell fick i uppdrag att tillfråga Henrik Barnekow om han är 
intresserad att bli en av JhKs examinatorer. 

 
§ 43 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 
 
JhK beslutade att endast § 42 a) behöver undantas från offentliggörande innan 
protokollet är justerat. 
 
 
§ 44 Nästa sammanträde 
Nästkommande sammanträden med JhK avhålls den 13 augusti 2014 samt den 27 
november 2014, båda med start kl. 10:15. Plats: SKK, Möllan.  
 
 
§ 45 Avslutning 
Ordförande tackade för engagerade diskussioner och avslutade därefter mötet. 
 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Nina Karlsdotter 
 
Justeras: 
 
 
Britt-Marie Dornell Willy Gustafsson 
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