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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
onsdag 2015-08-12 på SKK kansli. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Eliza Kajanus (från § 42.3.2), Torbjörn Larsson (§37) 

Anmält förhinder:  

Freddy Kjellström, Conny Jakobsson, Daniel Ligné 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§34 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna, varefter sammanträdet öppnades. 
 
§35 Val av justerare 
Willy Gustafsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§36 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§37 Presentation av förslag till Swedish Game Fair 2016, Torbjörn Larsson 
Torbjörn presenterade sig och Swedish Game Fair. Jakthundklubbarna har alltid stått i 
centrum på mässan, och varit med sedan starten. Senast deltog 27 hundklubbar med 
ett 60-tal raser. Mässan besöks av ca 20-25 000 besökare varje gång. Torbjörn vill att 
SKKs Jakthundskommittè ska ha en central roll i planerandet av hundaktiviteterna på 
kommande mässa (våren 2016), där temat på hundtorget kommer att vara att få fokus 
på, och ökat intresse för rashundar. Mötet utsåg Björn Eek och Göran Johansson som 
kontaktpersoner, att tillsammans med Torbjörn utveckla idéer och ett koncept för de 
deltagande hundklubbarna på mässan till 2016. 
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§38 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll (2-2015 och 3-2015) godkändes, och lades därefter till 
handlingarna. 
 
§39 VU-beslut 

1. Jakthundskommitténs VU har den 26 juni beslutat att medge dispens från 18§ 
Jaktförordningen till Svenska Älghundklubben, för domarkonferens den 15 
augusti 2015. I beslutet deltog Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och Conny 
Jakobsson. 
 

2. Jakthundskommitténs VU har den 2 juli beslutat att medge dispens från 18§ 
Jaktförordningen till Svenska Stövarklubben, för domarkonferens den 15-16 
augusti 2015. I beslutet deltog Britt-Marie Dornell, Henrik Barnekow och Conny 
Jakobsson. 
 

3. Jakthundskommitténs VU har den 5 augusti beslutat att medge dispens från 
18§ Jaktförordningen till Hundklubben Dundret för träning och inventering av 
fågel, med stöd av Länsstyrelsen Norrbotten, från och med den 8 augusti 2015. 
I beslutet deltog Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och Willy Gustafsson. 
 

4. Jakthundskommitténs VU har den 25 juni beslutat att anta Magnus Jensen och 
Johan Jensen för elevtjänstgöring som bedömare för anlagstest i vildsvinshägn. 
I beslutet deltog Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och Tomas Larsson. 
 

JhK fastställde ovanstående VU beslut. 
 
§40 Ledamöternas uppdrag 
Gjordes en genomgång av ledamöternas uppdrag. 
 

1. Teknikpolicyn skall skickas ut till Jakthundklubbarna inom kort. Ansvarig är 
Björn Eek 
 

2. Arbetet med gemensamma nordiska regler för älghundar fortsätter. Ansvarig är 
Britt-Marie Dornell. 
 

3. Förslag till ändrade provregler under innevarande period för Alpenländische 
Dachsbracke. Göran avrapporterar uppdraget under § 41. 
 

4. Regelverket för viltspårprov. Henrik Barnekow rapporterar under § 41. 
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§41 Jaktprov/Regelrevideringar 

1. Särbestämmelser/Championatregler Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak. 
Som en konsekvens att SKKs föreningskommitté tilldelat Svenska 
Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV, rasansvar för Bosanski 
Ostrodlaki Gonic Barak så kommer rasen from 2016-01-01 att ingå i samma 
regelverk för deltagande i jaktklass på utställning, utställningschampionat, 
viltspårschampionat och jaktprovschampionat som övriga raser som tillhör 
SSDV. Detta kommer att införas i supplementet till championatreglerna som 
kommer ut kommande årsskifte. 
 

2. Redogörelse för förslag till nya jaktprovsregler Alpenländische Dachsbracke, 
ADB. Göran Johansson gick igenom skrivelse från Svenska 
Schweisshundklubben. Förslaget att vildsvin ska bli tillåtet vilt på jaktprov, 
antogs av JhK, däremot avisades förslaget om älg. Möjligheten att få in detta i 
regelverket, samt att ändra i resultatregistreringsprogrammet, kan ske tidigast 
2016-07-01. Göran Johansson ansvarar för att göra om förslaget till regeltext, 
och ser till att det kommer in till JhK för godkännande.  
 

3. Viltspårsremiss. Av 20 tillfrågade jakthundklubbar var det 11 som svarade på 
remissen. Henrik Barnekow jobbar vidare med att sammanställa inkomna svar 
till viltspårsremissen, och att ta fram ett förslag till nästa möte, som ska 
godkännas av JhK. Därefter skickas det förslaget ut på en ny remissrunda till 
Jakthundklubbarna, och det slutgiltiga förslaget ska vara färdigt till aprilmötet 
på Öster Malma.  

 
§ 42 Information 

1. Ordföranden 
1. Ordföranden presenterade det slutgiltiga förslaget till ny policy för 

hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt. JhK antog förslaget, 
och skickar policyn vidare till Centralstyrelsen, CS, med förslag att den 
ska föreläggas Kennelfullmäktige, KF, för fastställande. 
 

2. Ordföranden redogjorde för deltagande på Svenska Älghundklubbens 
årsstämma den 25 april i Bollnäs. Mötet uppskattade SKKs närvaro. 

 
2. Ledamöter 

1. Henrik Barnekow redogjorde för sitt deltagande vid rådsmötet med 
Rovdjurscentret de 5 stora i Järvsö. Bl.a. invigdes de besökshundgårdar 
som SKK och Agria varit med och bekostat. 
 

2. Tomas Larsson redogjorde för möte med Terrierklubben, där man 
diskuterade jaktprovsregler. 
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3. Göran Johansson redogjorde för statusen med ”Arrangera jaktprov”. Ett 

inledande möte har hållits med IT avdelningen, Avel och Hälsa samt 
representanter för en del av de Jakthundklubbar som visat intresse för 
projektet. Nästa steg är att utse en förstudieledare, samt att få 
klubbarna att skriva på en avsiktsförklaring där man går i god för sitt 
deltagande i projektet. Förstudieledarens arbete kommer att starta den 
1 september, och under hösten kommer det att hållas möten och 
workshops med de deltagande klubbarna. Intentionen är att förstudien 
ska vara klar till årsskiftet.  

 
3. Sekreteraren 

1. Informerade om inbjudan till seminarium med LRF om viltförvaltning 
den 8-9 oktober. Sekreteraren deltar. 
 

2. Informerade om deltagande på möte hos Roslagens Jakt och Vilt, 
Almunge den 5 juni. Mötet avhandlade ansökan om att hålla björn i 
hägn för testverksamhet med hund. Övriga deltagare var bl.a. 
Länsstyrelsen Uppsala län, Kolmårdens djurpark, Orsa björnpark. Alla 
var överens om att anläggningen lämpade sig för hållande av björn, 
efter ombyggnation enligt planerade ritningar. JhK utsåg Tomas Larsson 
som kontaktperson för Roslagens Jakt och Vilt samt Junsele djurpark, för 
att se över testverksamheten med intentionen att SKK tar över 
regelverket, för att testerna ska kunna bli stambokförda. 
 

3. Protokoll från rådsmöte med Nationella viltolycksrådet, NVR, den 26 
mars, för kännedom. 
 

4. Minnesanteckningar från seminarium med NVR den 7 maj, för 
kännedom. 
 

5. Protokoll från rådsmöte med NVR den 20 maj, för kännedom. 
 

6. Inbjudan från Norwegian elkhound World Congress, för kännedom. 
 

7. Redogörelse från deltagande i ELMIA Game Fair och Fäviken Game Fair. 
På ELMIA deltog sekreteraren och Henrik Barnekow. Mässan besöktes 
av ca 22 000 besökare. Fäviken Game Fair besöktes av ca 30 000 
besökare, och bemannades av sekreteraren och Willy Gustafsson. 
Gemensamt får båda mässorna var att JhKs deltagande var uppskattat 
av både arrangör, jakthundklubbarna och besökare.  
 

8. Redogörelse för utvärdering av hundklubbarnas upplevelse av den årliga 
träffen på Öster Malma. Det gemensamma var att träffen är mycket 
uppskattad av Jakthundklubbarna, samt att många vill ha mer tid och 
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fler programpunkter. JhK tar åt sig, och undersöker om det går att 
förlänga lördagen med någon timme efter lunch till kommande år.  
 

9. Informerade om offert från Öster Malma för 2016 års träff. Offerten 
antogs och datumet bestämdes till 7-9 april.  

 
4. Tävlingschefen 

1. Informerade om ny hundras Griffon Bleu de Gascogne. JhK föreslår till 
Föreningskommittén att lämplig specialklubbstillhörighet för rasen är 
SSDV. 
 

2. Informerade om nya Regler och riktlinjer för konferenser för prov-
/tävlingsdomare samt beskrivare, som började gälla 1 juli 2015.  
 

3. Informerade från FCI General Committee som hade möte i juli. Inga 
förändringar berör Sverige. 
 

4. Informerade om CS möte den 13 augusti, där bl.a. JhKs budget ska 
fastställas, samt policy om hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och 
jakt som ska antas. 
 

5. Informerade om Jägarexamenskursen för SKKs personal, som 40 st 
anmält sig till. SKK står för kursmaterial och lokaler, medan deltagarna 
får gå kursen på sin fritid. Kursen startar den 26 augusti med Henrik 
Falk, Svenska Jägareförbundet, som kursledare.  

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

1. CS protokoll nr 2-2015 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

2. CS protokoll nr 3-2015 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

FCI 
3. Medlemsförteckning FCI Commission for Spaniels, lades till handlingarna. 

 
4. Snabbrapport från FCI generalförsamling 2015, lades till handlingarna. 

 
5. Minutes of the meeting, FCI Commission for hounds, lades till handlingarna. 

 
6. FCI cirkulär nr 35/2015 lades till handlingarna. 

 
7. Rapport från Commission for British Pointers, lades till handlingarna. 

 
8. Minutes of the meeting, Earth dog Commission, lades till handlingarna. 
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9. Main decisions, FCI General Assembly Milan 2015, Lades till handlingarna. 
 

10. Minutes for the Commission for Continental Pointers, Lades till handlingarna. 
 

11. Inbjudan till Black Sea Countries cup 2015, lades till handlingarna. 
 
§44 Inkomna skrivelser/ärenden 
 

1. Funktionärsstipendium 
1. Tre ansökningar har inkommit. Totalt finns 10 000 kr att dela ut. Efter 

ingående diskussioner beslutade JhK att tilldela Thomas Gard, 
Norrbottens Älghundklubb, JhKs funktionärsstipendium om 10 000 kr. 
Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska 
stipendiaten avlämna rapport till JhK, varefter utbetalning av tilldelat 
stipendiebelopp sker. 
 

2. En av förra årets mottagare av JhKs funktionärsstipendium har 
inkommit med redogörelse för utbetalning av förra årets stipendium. 
Då JhK anser att redogörelsen är bristfällig, då den inte innehåller 
berättelse med erfarenheter från de kurser som sökanden deltagit i, så 
bordlades frågan tills komplettering inkommit till JhK. 

 
 

2. Ansökan om dispens från hundförbud, 18§ Jaktförordningen 
1. Ansökan från Sydsvenska Beagleklubben. JhK bordlade ansökan, då den 

inte kommer via Specialklubben. Efter komplettering behandlar JhK 
ansökan via ett VU beslut. 
 

2. Ansökan från Övre Norrlands Taxklubb. JhK bordlade ansökan, då den 
inte kommer via Specialklubben. Efter komplettering behandlar JhK 
ansökan via ett VU beslut. 
 

3. Ansökan från Svenska Schweisshundklubben om hundsläpp i samband 
med domarutbildning i Jönköpings län 19-20 eller 26-27 september. JhK 
bifaller ansökan. 
 

4. Ansökan från Mellansvenska fågelhundklubben. JhK avslår ansökan, då 
den inte inkommit via Specialklubb, samt inkommit för sent. 
 

5. Ansökan från Svenska Bassetklubben om drevprovsdomarkonferens den 
26-27 september i Kronobergs och Kalmar län. JhK bifaller ansökan. 
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3. Domarkonferenser 
1. Ansökan från Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF, om bidrag 

till provdomarkonferens 14-16 maj 2017. JhK bordlade ansökan med 
hänvisning till de nya Regler och riktlinjer för konferenser för prov-
/tävlingsdomare samt beskrivare som börjat gälla 1 juli 2015. JhK 
kommer att behandla samtliga ansökningar på mötet i januari. 
 

2. Ansökan från Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar, SKF, om 
bidrag till provdomarkonferens våren 2017. JhK bordlade ansökan med 
hänvisning till de nya Regler och riktlinjer för konferenser för prov-
/tävlingsdomare samt beskrivare som börjat gälla 1 juli 2015. JhK 
kommer att behandla samtliga ansökningar på mötet i januari. 

 
4. Vildsvinshägn 

1. JhK beslutade att auktorisera Johan Jensen och Magnus Jensen som 
bedömare för anlagstest i vildsvinshägn, efter rapport om godkänd 
aspiranttjänstgöring. 
 

2. Mikael Wilhelmsson, Degeberga, har ansökt till JhK om att få påbörja 
elevtjänstgöring för att bli bedömare för anlagstest i vildsvinshägn. JhK 
godkände ansökan, Henrik Barnekow kontaktar Mikael för att 
bestämma hur tjänstgöringen ska genomföras. 

 
5. Övrigt 

1. Skrivelse från en företrädare för anlagstest i vildsvinshägn angående 
regler för utbildning av bedömare för anlagstest i vildsvinshägn. Henrik 
Barnekow, Tomas Larsson och Conny Jakobsson har träffat företrädaren 
angående skrivelsen, en diskussion om regelverket förelåg. 
 

2. Skrivelse från en företrädare för Sydspetsklubben, angående samarbete 
med SKK. Då sydspetsklubben företräder korsningsavel av framförallt 
Wachtel och någon av jaktspetsraserna, strider ett samarbete mot SKKs 
grundregler. I § 2:1 står ”att till avel endast använda hundar av samma 
ras”, samt SKKs stadgar § 1 ”… väcka intresse för och främja avel av 
mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda 
rashundar”. JhK beslutade att avvisa förfrågan om samarbete. 
 

3. Skrivelse från Jägareförbundet Kalmar län, om att SKK ska stöda deras 
policy om hundanvändning vid jakt. JhK ser inte att det är ett uppdrag 
för kommittén att ställa sig bakom en lokal policy, men ser positivt på 
deras arbete. 
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4. Skrivelse från provansvarig för vildsvinsproven inom Svenska 

Älghundklubben (SÄK) angående förläggning av SÄKs domarkonferens 
vid ett vildsvinshägn som inte godkänts av SKK. Det har alltid varit SKKs 
uppfattning att domarkonferenser för vildsvinsprov ska hållas i av SKK 
godkända vildsvinshägn. JhK beklagar att missförstånd uppstått kring 
JhKs rekommendationer om lokalisering av domarkonferenser för 
vildsvinsprov.   

 
5. Skrivelse från Nationella Viltolycksrådet (NVR) Dalarna, region 

Bergslagen om tillsättande av regionalt ansvarig ledamot i NVR Dalarna. 
JhK avvaktar med att ta fram ett namn tills polismyndigheten sjösatt sin 
nya organisation. 
 

6. Information från Roslagens Jakt och Vilt, om att byggandet av 
björnhägnet påbörjats, och kommer vara klart för inflyttning av björnar i 
höst. Samtidigt pågår byggandet av ett grävlingshägn och provgryt 
tillsammans med Svenska Grythundklubben. Officiell invigning sker till 
våren. JhK fick frågan om att sponsra verksamheten, JhK beslutade att 
ta fram en skylt, till samtliga hägnanläggningar som är godkända av SKK. 
 

7. Skrivelse från Dansk Gravhundklubb om att hålla drevprov i Sverige. JhK 
håller på principen att varje land ska anordna sina respektive prov, ska 
undantag göras ska det vara tungt vägande skäl, vilket inte detta anses 
vara. JhK föreslår att frågan lyfts inom Nordisk kennelunion, NKU. 

 
8. Skrivelse från en viltspårdomare om önskan att översätta SKKs 

viltspårsregler till engelska, då det finns startande som önskar det. 
Viltspårdomaren erbjuder sig även att göra själva översättningen. JhK 
tackar för erbjudandet och ber att få återkomma när de nya reglerna är 
antagna. 
 

9. Ansökan från en hundägare om att Ceskoslovenský Vlciak ska kunna 
tilldelas Viltspårschampionat. För de raser som SKK inte delegerat ut 
rasansvaret för har SKK/CS utarbetat en intern arbetsfördelning 
innebärande att JhK ska verka som Specialklubb för dessa raser inom sitt 
verksamhetsområde. Detta innebär att JhK kan ta egna beslut rörande 
dessa raser. JhK beslutade att Ceskoslovenský Vlciak från och med 1 
januari 2016 kan bli Svensk Viltspårchampion. 
 

10. Ansökan från Jägarnas Riksförbund att få bli adjungerade i JhK. JhK är 
öppen för en dialog med förbundet, men ser i dagsläget inget behov av 
adjungering. 
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§45 Remisser myndigheter/organisationer 

1. Underlag till telefonmöte med Naturvårdsverket om införandet av ny 
viltvårdsstrategi. JhK hade dessvärre inte möjlighet att delta på 
telefonmötet. 
 

2. Information om Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket om att utreda 
gynnsam bevarandestatus för varg.  
 

§46 Resultatrapporter 
1. Resultatrapporterna t.o.m. juni gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
§47 Övriga frågor 

1. Workshop till KF, ”Hur får vi jägare att välja rashundar?” diskuterades. 
En arbetsgrupp bestående av Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och 
Björn Eek tillsattes att ta fram en presentation till KF i ämnet. 
 

2. Uppslag till artikel att skrivas av Eliza Kajanus diskuterades. Beslutades 
att skriva om policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och 
jakt, förutsatt att den antas av KF, samt uppföljning på workshopen om 
”Hur får vi jägare att välja rashundar?”. 

 
§48 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 

 § 44.1.1 faller under denna paragraf. 
 
§49 Nästa Möte 
 Nästa möte hålls torsdag 19 november på SKK kansli. 
 
§50 Avslutning 
 Ordföranden avslutade mötet. 
 

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


