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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
torsdag och fredag 2017-04-27-28 på Öster Malma. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström, Henrik Barnekow, Tomas Larsson, Willy 
Gustafsson, Conny Jakobsson,  

 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Peter Ledin, Eliza Kajanus 
 
Anmält förhinder: 
Göran Johansson 
 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§17 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet. 
 
§18 Val av justerare 
Tomas Larsson utsågs att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
 
§19 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes med smärre justeringar av ärendeordningen 
 
§20 Föregående protokoll 
Punkten § 7.4 ändras till följande: 
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 

SKK/JhK nr 2-2017 

2017-04-27-28 på Öster Malma 
§ 17-32 
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grupp 6, som inte tillhör någon Specialklubb, under förutsättning att hunden klarat av 
rådjursrenhetsprov (RR prov). 
 
Punkten § 7.5, sista punkten ändras till följande: 
Ett brev ska skickas ut till Jakthundklubbarna som ger klubbarna möjlighet att redogöra 
för sina erfarenheter i samband med regelrevideringsprocessen, efter Öster Malma 
träffen. 
 
Punkten § 8.2.a ändras till följande: 
Tomas Larsson informerade om förslag till omorganisation för grythundsveksamheten, 
i Svenska Terrierklubben och föreslås av Tysk Jaktterrieklubb att ta över 
administrationen för denna verksamhet. I förslaget finns även önskemål 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. 

 
Punkten § 9.2.b ändras till följande: 
Info från FCI Earth Dog Commission om regeländring. Henrik Barnekow kontaktar 
Svenska Taxklubben samt Sveriges delegat i FCI Earth Dog Commission med anledning 
av detta, för kännedom. 
 
Punkten § 10.16 ändras till följande: 
Jaktspaniel I Sverige (JIS) har enligt skrivelsen upplevt hälsoproblem i form av 
svansskador, och önskar att SKK ska jobba för ett undantag att få svanskupera valpar 
av jakttyp, där dessa skador ofta uppkommer. JhK gav i uppdrag till VD Ulf Uddman att 
undersöka om ett undantag är möjligt från gällande föreskrift. 

 
§21 VU beslut 
Inga VU beslut har tagits sedan förra mötet. 
 
§22 Ledamöternas uppdrag 
Listan gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§23 Jaktprov/regelrevideringar 

1. Svenska Taxklubbens (SvTK) drevprovsregler: 
SvTK har inkommit med begäran om ändring av felformulering i 
drevprovsreglerna. Den nya lydelsen ska vara: 
 
”7. Provdagen 
Provledningen anger tidpunkt för provdagens början och slut. Provdagens 
längd är max FYRA (4) timmar. Taxen ska ha provats lös i minst tre (3) timmar 
utan andra avbrott än förflyttningar. Förflyttningar med hunden kopplad ska 
räknas in i provdagen, dock ej i losstiden. Om hunden har drevtid som 
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berättigar till två (2) förstapris ska hunden kopplas och provet avbrytas, 
såvida samtliga moment är bedömda.” 
 
JhK fastställde regelverket med denna ändring. 
 

2. Regler för grythundsarbete:  
Under nyligen genomförd grythundsdomarkonferens med Svenska 
Grythundklubben, Svenska Taxklubben och Svenska Terrierklubben framkom 
ett formfel i Regler för grythundsarbete. Felet bestod i otydlighet av vilken 
hund som har rätt att delta på grytkarraktärsprov. JhK beslutade att lägga till: 
”Endast taxar äger rätt att starta på grytkarraktärsprov”, samt att krav på att 
elev för utbildning till gryttränare ska vara minst 25 år, ändras till ”minst 18 år”. 
 

3. Regler för bruksuppfödarpris (BUP) samt bruksavelspris (BAP): 
JhK beslutade att efter hörande av berörda klubbar fastställa de föreslagna 
ändringarna att börja gälla fr.o.m. 2017-01-01. 
 

4. Till JhK har inkommit gemensamma drevprovsregler för Svenska 
Dreverklubben, Svenska Bassetklubben, Svenska Beagleklubben och Svenska 
Schweisshundklubben översatta till engelska för att kunna anordna 
internationella jaktprov. JhK beslutade att skicka över detta till FCI för 
godkännande. 
 

5. Till JhK har inkommit drevprovsregler från Svenska Stövarklubben översatta till 
engelska för att kunna anordna internationella jaktprov. Dessa har blivit 
godkända av FCI. 
 

§24 Information, JhKs externa aktiviteter 
1. Tävlingschefen 

Kjell Svensson Informerade om jaktprovsstatistik för åren 2010-2016, för 
kännedom. 
 

2. Ledamöter  
1. Freddy Kjellström informerade om Europapokalen för drivande hundar, 

som kommer att hållas den 16 september i Monte Negro. 
2. Tomas Larsson informerade om arbetet för att anordna en 

Domarkonferens för Anlagstest i vildsvinshägn i juni 2017. 
 

3. Sekreteraren 
1. Informerade om SKKs och JhKs engagemang för SM i jakt för landets 

naturbruksgymnasieelever under Elmia Game Fair 25-27 maj. 
 

2. Förslag till verksamhetsplan och budget 2018-2019. Punkten bordlades 
till 28 april, och behandlas under § 28. 
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3. Till JhK har från SSRK med flera specialklubbar inkommit önskemål om 

att ta fram Råd Och Anvisningar (ROA) för viltspårprov, samt önskemål 
om översättning till Engelska. Mötet gav i uppdrag till Henrik Barnekow 
att undersöka vad klubbarna vill ha hjälp med att tolka i regelverket. JhK 
beslutade att inte översätta regelverket till Engelska, då det är ytterst få 
engelsktalande som genomför viltspårprov i Sverige.  
 

4. Informerade om arbetet med gemensamt avtal mellan SKK och Svenska 
Älghundklubben (SÄK) för inhämtande av data för älghundar från 
Finland. 
 

§25 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF, DN och SKK Kommittéer, FCI 
1. CS protokoll 1-2017 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
2. Prioriterade områden ur verksamhetsplan. En genomgång på vad JhK 

genomfört sedan förra KF gjordes. Beslutades att lägga till 
godkännandet av Svenska Plotthundklubbens jaktprov på frilevande 
björn. 
 

3. Brev från Danmarks delegat till FCI Retriever Commission angående att 
Danmark ska hålla European Retriever Championship 2018. 
Sekreteraren följer upp att Sveriges delegat Lars Jonsson tagit del, och 
meddelar honom att svara på detta. 
 

4. Svar från ordförande i FCI Spaniel Commission angående tidigare ställd 
fråga från Sveriges delegat i Spaniel Commission, att regelverket inte går 
att ändra för Europacupen för spaniels, för kännedom.  
 

5. Protokoll från FCI Commission for British Pointers möte den 17 mars 
2016, för kännedom.  
 

6. Protokoll från FCI Commission for Spaniels möte den 28 november 
2016, för kännedom. 
 

7. Protokoll från FCI Commission får Continental Pointers möte den 5 mars 
2017, för kännedom. 
 

8. Protokoll från möte med NKU/AU den 23 februari 2017, för kännedom. 
 

§26 Inkomna skrivelser/ärenden 
1. Ansökan från Svenska Älghundklubben om dispens från 18§ 

jaktförordningen, för domarutbildning i Östsvenska Älghundklubbens 
regi, den 18-19 augusti. JhK beslutade att bevilja dispensen. 
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2. Ansökan från Svenska Dreverklubben om dispens från 18§ 

jaktförordningen, för domarutbildning den 24 september i Upplands, 
Södermanlands och Skaraborgs dreverklubbars regi, samt den 30 
september i Dalarnas, Gävleborgs, Jönköpings samt Kronobergs 
dreverklubbars regi. JhK beslutade att bevilja dispenserna. 
 

3. Ansökan från Svenska Taxklubben om dispens från 18§ 
jaktförordningen, för domarutbildning den 16-17 september i 
Värmlands taxklubbs regi, samt den 23-24 september i Jämtland-
Härjedalens, Smålands, Södermanlands, Östergötlands samt övre 
Norrlands taxklubbars regi, samt den 30 september i övre Norrlands 
taxklubbs regi. JhK beslutade att bevilja dispenserna. 
 

4. Ansökan från Svenska Bassetklubben om dispens från 18§ 
jaktförordningen, för domarutbildning den 23-24 september i 
lokalavdelning Östs regi, samt 24 september i lokalavdelning Nordösts 
regi, samt den 24 och 30 september i lokalavdelning syds regi. JhK 
beslutade att bevilja dispenserna. 
 

5. Ansökan från Svenska Stövarklubben om dispens från 18§ 
jaktförordningen, för domarutbildning den 12-13 augusti i Jämtland-
Härjedalens stövarklubbs regi, samt 18-19 augusti i Norrbottens 
stövarklubbs regi, samt den 19-20 augusti i Uppland-Västmanlands, 
Södermanlands samt Norrbottens stövarklubbars regi. JhK beslutade att 
bevilja dispenserna. 
 

6. Ansökan från Hundklubben Dundret om dispens från 18§ 
jaktförordningen, för hundträning och inventering åt Norrbottens 
Länsstyrelse under tiden 8 augusti till 30 april 2018. JhK beslutade att 
bevilja dispensen. 
 

7. SKK/JhK vill upplysa samtliga jakthundklubbar att till nästa år, så 
kommer dispens endast att ges till närmaste helg innan jakttidens 
början. 
 

8. Begäran om annullering av provresultat för tax, från Svenska 
Taxklubben, SvTK. Efter genomgång av inkomna handlingar, konstaterar 
JhK att både hund och hundägare vid provtillfället var skrivna i Norge, 
och beslutade avslå begäran. I beslutet deltog inte Henrik Barnekow. 
 

9. Överklagan av jaktprovsresultat för Jämthund, Svenska Älghundklubben, 
SÄK. Efter genomgång av inkomna handlingar, kan inte JhK se att något 
fel gjorts i bedömningen av provet, utan hänvisar till SÄKs protokoll nr 1-
2017. JhK beslutade avslå överklagan. 
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10. Överklagan från en jaktprovsdomare av Specialklubben för Kontinentala 

Fågelhundars (SKF) beslut om avstängning som jaktprovsdomare under 
sex månader från och med 2017-07-01, samt krav på förnyad elev- och 
aspiranttjänstgöring. Efter genomgång av inkomna handlingar, inklusive 
yttrande från SKF, konstaterar JhK att ett formfel begåtts, då SKF räknar 
avstängningen i sex månader, från 1 juli. JhK beslutar att ändra beslutet 
och att avstängningen istället ska räknas från 30 dagar efter 
beslutsdatum, dvs. från och med 25 mars och sex månader framåt 
(enligt Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare 
inom SKK-organisationen). Att domaren ska göra om elev och 
aspirantutbildningen efter avtjänad avstängning, anser JhK vara allt för 
omfattande, och beslutar att SKF istället ger den avstängda domaren en 
kompletterande utbildning för det kompetensbehov som föreligger. 
 

11. Överklagan från en jaktprovsdomare, via juridiskt ombud, av Svenska 
Vorstehklubbens (SVK) beslut om avauktorisation som eftersöksdomare, 
samt att avbryta utbildningen till fältprovsdomare. Efter genomgång av 
inkomna handlingar, inklusive yttrande från SVK, konstaterar JhK att den 
överklagandeperiod om 30 dagar som SVK hänvisar till inte har stöd i 
SKKs Domaretiska regler för prov/tävlingsdomare samt beskrivare. JhK 
beslutar att ändra beslutet om avauktorisation som eftersöksdomare till 
en skriftlig varning, vilket innebär ett allvarligt påpekande om att de 
domaretiska reglerna inte har följts. JhK tar inte ställning till frågan om 
fortsatt utbildning av eftersöksdomaren till fältprovsdomare, utan 
överlåter detta beslut till SVK.  
 

12. Motion från västra Kennelklubben till KF. Motionärens önskan är att 
införa enhetliga regler för samtliga nordiska länder på de nya Nordiska 
utställningarna (Nordic dog show), samt kraven för det nya Nordiska 
utställningschampionatet (Nordic show Champion). Efter genomgång av 
innehållet i motionen, beslutade JhK att inte ställa sig bakom motionens 
yrkande om att likrikta provmeriter för det nya nordiska 
utställningschampionatet (Nordic Show Champion), då skillnaden 
mellan de nordiska länderna är alltför stor. Gällande yrkandet att skapa 
en enlighet inom NKU gällande olika krav på provmeriter, uttalar JhK att 
det är en lovvärd ambition som måste ske i nära samarbete mellan 
Specialklubbarna i de nordiska länderna.  
  

13. Hemställan från Svenska Stövarklubben (SvStK) om ändringar i 
championatreglerna. SvStK vill att championatreglerna ska börja gälla 
från och med 1 juli, för att harmoniera med klubbens jaktprovsregler. 
JhK konstaterade att en ändring under pågående regelperiod skulle få 
omfattande konsekvenser för ett flertal raser som omfattas av 
championatreglerna, och beslutade att avslå hemställan. I beslutet 
deltog inte Freddy Kjellström.  



  

SKK/JhK nr 2- 
2017-04-27-28 på Öster Malma 

Sida 7/8 
 
 

 
 

14. Ansökan om konferensbidrag för domarutbildning från Svenska 
Älghundklubbens (SÄK) Vildsvinskommitté. JhK beslutade avslå 
ansökan, då SÄK under 2017 fått konferensbidrag till Domarutbildning 
för vildsvinsdomare.  
 

15. Ansökan från privatperson om bildandet av ny specialklubb för 
kontinentala stövare. JhK hänvisar sökande till Specialklubben för 
drivande vildsvinshundar, SSDV, som är den klubb som har rasansvar för 
de aktuella raserna.  
 

16. Inbjudan till rådsmöte i Rovdjurscentret De 5 stora den 23-24 maj i 
Järvsö. Ingen av JhKs ledamöter kan närvara på detta möte, då datumet 
kolliderar med annan verksamhet. 
 

17. Inkommen skrivelse från Svenska Jägareförbundet Norrbotten, med 
fråga om SKK kommer att uppmärksamma att Norrbottenspetsen fyller 
50 år, samt ansökan från Specialklubben för skällande fågelhundar, SSF, 
om bidrag till filmproduktion för att dokumentera Norrbottenspetsen 
och att uppmärksamma detta. JhK tycker att förslaget är viktigt, och 
rekommenderar SKK CS att stötta projektet. Punkten justerades 
omedelbart. 
 

18. Inbjudan till Svenska Wachtelhundklubbens (SWK) domarkonferens 11-
13 augusti. Beslutades att Henrik Barnekow besöker denna konferens. 

 
§27 Remisser myndigheter/organisationer 
JhKs remissvar till Länsstyrelsen Blekinge, för anläggande av älghägn för hundträning, 
för kännedom. 
        
Mötet ajournerades och togs upp den 28 april kl 09:00 
        
 
§28  Förslag till verksamhetsplan och budget för 2018-2019 
JhK gick igenom föreslagna verksamheter och budget för verksamhetsåren 2018-2019. 
Sekreteraren fick i uppdrag att sammanställa förslagen, och lämna in dom till SKK/CS 
för beslut.  
 
§29  Resultatrapporter 

1. Resultatrapport tom mars 2017 gicks igenom och lades till handlingarna.  
 

§30 Övriga frågor 
På förekommen anledning vill JhK påminna samtliga jakthundklubbar att ett 
mästerskap måste följa aktuellt regelverk för att stambokföras hos SKK. 
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§31 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 § 26, punkterna 7, 8, 9 och 10 faller under denna paragraf. 
 
§32 Nästa Möte 
Nästa möte kommer att hållas den 9 augusti på SKK kansli, vilket blir det sista mötet på 
Möllan. 
 
§33 Avslutning 
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 
 


