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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
tisdag 2017-11-07. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Peter Ledin, Eliza Kajanus 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§ 76 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 77 Val av justerare 
Willy Gustafsson utsågs att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
 
§ 78 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 79 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (JhK 3-2017) gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 80 Per Capsulam, VU-beslut 

1. JhK har den 23 augusti beslutat Per Capsulam om nya rutiner för de 
hägnanläggningar som är godkända för anlagstest i vildsvinshägn. Beslutet 
innebär att det alltid ska finnas en representant från anläggningen med vid 
träning eller test, att endast en hund åt gången får vistas i ett hägn, att det 
råder foto- och filmförbud på anläggningen, att skyltar med information om 
vad som gäller ska finnas på anläggningen samt att hundägaren/föraren skriver 
under en försäkran att denne ska efterleva de regler som finns på 
anläggningen. I beslutet deltog ordförande och samtliga ledamöter. 

2. JhKs VU har den 14 september beslutat att för JhK protokoll 3-2017, § 70.6, ska 
kollegium hållas i den lokalklubb där jaktprovet genomförts samt att det 
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regelverk som gällde vid provtillfället är det som ska gälla för kollegiet. I 
beslutet deltog Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och Göran Johansson. 
 

3. JhKs VU har den 28 september beslutat att godkänna SGKs redovisning av 
genomförd domarkonferens den 22-23 april 2017, och betalar ut 75 000 kronor 
i konferensbidrag. I beslutet deltog Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och 
Tomas Larsson.  
 

4. JhKs VU har den 17 oktober behandlat en överklagan från en hundägare, vars 
hund det hållits ett extra kollegium för den 5 oktober 2017. JhKs representant 
redogjorde för hur kollegiet genomfördes, och konfirmerade att kollegiet gick 
rätt till. Alla moment gicks igenom, och domaren fick ge sin förklaring till hur 
provet gick till. Att någon jävsituation för en delaktig domare skulle ha uppstått 
under kollegiet, är inget som JhK finner belägg för i de tillgängliga handlingarna. 
JhKs VU beslutade att avslå överklagan. I beslutet deltog Britt-Marie Dornell, 
Freddy Kjellström och Göran Johansson. 
 

§ 81 Ledamöternas uppdrag 
Listan gicks igenom, och det beslutades att den hädanefter ska skickas ut i samband 
med protokollet till ledamöterna.  
 
§ 82 Information 

1. Ordförande 
a. Informerade från KF om de personval som hölls, och vilken förändring 

som kommer att ske i JhK till följd av detta.  
 

b. Informerade från KF om den workshop som hölls om att vara förberedd 
när arrangemang som jaktprov mm angrips av aktivister, och det 
efterföljande mediadrevet som skedde på räv SM 2017. Ca 25 personer 
kom till workshopen, och den var mycket uppskattad. 
 

2. Tävlingschefen 
a. Informerade om att en ny klubb bildats från Jaktretrieverklubben, 

Swedish Gundog League, båda dessa klubbar ligger utanför SKK-
organisationen. För kännedom. 
 

b. Informerade om att det den 17-18 november är officiell invigning av 
SKKs lokaler och SKKs museum. 
 

c. Informerade om förändringar i tidningen Hundsport, där SKK centralt 
tar över budgetansvaret från SKKs länsklubbar att producera tidningen. 
Nytt är också att det under 2018 kommer att publiceras en jakt- 
respektive utställningsbilaga, som kommer att distribueras tillsammans 
med tidningen. Delar av redaktionen kommer att flytta till SKKs kansli. 
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d. Informerade om att ”Arrangera jaktprov” är nästa stora IT projekt som 

kommer att starta omedelbart efter att Valpregistrering online är klart. 
 

3. Sekreteraren 
a. Informerade om inbjudan till Swedish Game Fair på Tullgarn, 25-27 maj 

2018. Beslutades att JhK deltar på mässan. 
 

b. Informerade om inbjudan från Västgård Game Fair i Kall, Järpen den 27-
29 juli 2018. Beslutades att JhK deltar på mässan. 
 

c. Inbjudan till seminarium om ”Hur mycket är jakten värd?” från Stiftelsen 
Sveriges Vildnad. Beslutades att sekreteraren deltar på seminariet. 
 

d. Informerade om inbjudan till Hundens dag hos Roslagens Jakt och vilt 
den 5 maj 2018. JhK tackar för inbjudan, men beslutade att inte delta.  
 

e. Informerade om protokollsutdrag från Svenska Taxklubben, om 
upphävning av avstängning av drevprovsdomare, för kännedom. 
 

f. Informerade om brev från 2 forskare och 2 privatpersoner, ställt till 
Landsbygdsministern och samtliga riksdagspartier. Brevskrivarna 
föreslog bland annat att inskränka jakttiden på älg, samt att kraftigt 
inskränka möjligheten att träna älghundar innan jakttidens början. JhK 
avvaktar Svenska Jägareförbundets möte med sin ledningsgrupp 8-9 
november, innan beslut tas om ett eventuellt uttalande. 
 

g. Informerade om möte med Roslagens Jakt och vilt AB och Tomas 
Larsson, Henrik Barnekow och Conny Jakobsson från JhK. Mötet 
behandlade avvecklingen av Svenska Grythundklubbens provgryt, samt 
Svenska Taxklubbens uppförande av nytt provgryt. Uppdrogs åt Johan 
Axelsson (ledamot i SvTK) att inkomma med skrivelse hur 
grytprovsverksamheten fortskridit i den nya regin. 
 

h. Informerade om nya intyg för att godkänna hundar i Nationella 
viltolycksrådet, NVR. JhK framför önskan att även ta med anlagstest i 
vildsvinshägn som kriterium för godkänd hund för eftersök på vildsvin.  
 

i. Informerade om stadgar och protokoll från bildandet av den ideella 
föreningen Svenska branschorganisationen för vilthägn, från den 13 juni 
2017. 
 

j. Informerade om SKKs jakthundsmonter på Stockholm Hundmässa. I år 
kommer vi att samarbeta med Nationella viltolycksrådet, NVR, och 
temat kommer att vara eftersök i trafiken. Bland annat kommer en 
krocksimulator att finnas på plats, där besökare får känna på hur det 
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känns att krocka med älg eller vildsvin. Montern bemannas av Britt-
Marie Dornell, Henrik Barnekow och sekreteraren. 
 

k. Informerade om pressmeddelande från Studiefrämjandet om filmen 
”Jag är jägare” som SKK varit med och sponsrat, för kännedom.  
 

l. Informerade om Öster Malma träffen med Jakthundklubbarna den 13-
14 april 2018. Lokalerna är bokade, och en första inbjudan kommer att 
gå ut innan årsskiftet. Beslutades att utse en arbetsgrupp där Britt-
Marie Dornell, Peter Ledin och sekreteraren ingår. Gruppen tar fram ett 
förslag på programpunkter till nästa möte. 
 

m. Informerade om det sedan tidigare planerade mötet mellan Svenska 
Grythundklubben (SGK) och SKK. Ulf Uddman, Britt-Marie Dornell och 
Sekreteraren jobbar vidare med att få till stånd ett datum för mötet. 
 

4. Ledamöter  
a. Göran Johansson ville uppdatera sig om status för IT projektet 

Arrangera Jaktprov. Han framförde att Svenska Stövarklubben med flera 
andra klubbar är bekymrade över den mycket försenade starten, och att 
flera klubbar nu börjar överväga andra alternativ till IT lösning för 
administration av jaktprov. Uppdrogs åt ordförande att prata med VD 
Ulf Uddman om situationen. 
 

b. Tomas Larsson framförde fråga från Svenska Plotthundklubben om JhK 
kan vara med i utvärderingen av jaktprov på frilevande björn. 
Beslutades att Magnus Jensen som kommer att ingå i JhK fr.o.m. 2018, 
kommer att delta. 
 

c. Freddy Kjellström redogjorde för reseberättelse för sitt deltagande i 
Europapokalen drivande hundar i Montenegro, den 16 september 2017. 
JhK tackar för berättelsen, och lade den därefter till handlingarna. 
 

5. Adjungerade 
a. Eliza Kajanus redogjorde för sin senaste artikel om 13 frågor och svar 

om de nya viltspårreglerna. JhK tackar för redogörelsen, vilken är 
utskickad till jakthundklubbarna och publicerad på SKKs webbplats. 

 
 
 
§ 83 SKK CS, NKU, FCI 

1. SKK CS 
a. CS protokoll nr 4-2017 gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna.  
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b. CS protokoll nr 5-2017 gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna. 
 

c. CS protokoll nr 6-2017 gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna. 
 

2. NKU 
a. Information från VD om de viktigaste frågorna från NKU/AU möte den 

27 oktober. Informationen lades därefter till handlingarna. 
 

3. FCI 
a. Protokoll från FCI General Committé, 10-11 april 2017, för kännedom. 

 
b. Sammandrag från FCI General Committé 22 augusti 2017, för 

kännedom. 
 

c. Protokoll från FCI Europé Section 28 augusti, för kännedom. 
 

d. Protokoll från FCI Commission for Spaniels 20 maj, för kännedom. 
 

e. Protokoll från FCI Commission for Retrievers 21 juli, för kännedom. 
 

§ 84 Inkomna skrivelser/ärenden 
1. Överklagan av resultat från älghund SM 2016. JhK inväntar svar från SÄKs 

ordförande innan beslut tas, och bordlägger därmed ärendet. 
 

2. Komplettering av protokoll till redovisning av domarkonferens från SÄKs 
vildsvinskommitté. Protokollet återremitteras då det inte uppfyller kraven för 
redovisning för konferensbidrag. Beslutades att skicka med ett tidigare godkänt 
protokoll som mall till SÄK. 
 

3.  Redovisning av genomförd domarkonferens från Svenska 
Wachtelhundklubben, SWK. JhK tackar för väl utförd redovisning, och 
beslutade att godkänna redovisningen och utbetala 75 000 kr i 
konferensbidrag. 
 

4. Redovisning av genomförd domarkonferens från Svenska Stövarklubben, SvStK. 
JhK tackar för väl utförd redovisning, och beslutade att godkänna 
redovisningen och utbetala 56 522 kr i konferensbidrag. I beslutet deltog inte 
Göran Johansson och Freddy Kjellström. 
 

5. Inkommen skrivelse från Rasklubben för släthårig foxterrier, om representation 
i Terrierklubbens Jakthundskommittè. JhK konstaterar att det är viktigt att 
Specialklubben tar ett ansvar för alla jagande raser som klubben har rasansvar 
för. Därefter lades informationen till handlingarna. 
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6. Inkommen skrivelse från Svenska Schweisshundklubben om förtydligande vilka 

raser som får starta på Wachtelhundklubbens vildsvinsprov. JhK förtydligar att 
det i Jaktprovsregler för Wachtelhund 3.4 står att ”Jaktproven är öppna för 
wachtelhund vars ägare och förare är medlem i av SKK erkänd specialklubb för 
wachtelhund”, och anser därmed frågan besvarad. 
 

7. Inkommen ansökan från Ulvsby Jakt och hundträningscenter, om att få 
vildsvinshägn godkänt för anlagstest i vildsvinshägn. JhK konstaterade att 
ansökningen är bristfällig, och beslutade att skicka information om JhKs krav 
för godkännande till frågeställaren. 
 

8. Inkommen fråga från medlem om lottning för deltagande i jaktprov för tysk 
jaktterrier, samt förslag på förtydligande i provregler för deltagande i jaktprov 
från Tysk Jaktterrieklubb. JhK beslutade att ändringen är av redaktionell 
karaktär, och godkänner ändringen. Därmed anses frågan besvarad. Den nya 
lydelsen under § 3, Rätt att deltaga, ändras till:  
 
”Arrangören har rätt att begränsa antalet deltagare. Vid överanmält prov har 
hundar av rasen Tysk Jaktterrier företräde. Vid överanmält prov avgörs vilka 
hundar som får starta genom lottning som ska ske omedelbart efter 
anmälningstidens utgång. Arrangören kan utse reserver vid överanmält prov.”  
 
Den nya lydelsen under § 5, Provets uppläggning och genomförande, ändras 
till:  

 
”Allmänt 

Provet genomförs i två separata delar, grytdel och drevdel som vägs samman 
till ett slutomdöme. Drevdelen kan genomföras som drevdel fält eller drevdel 
skog. Beroende på vilken typ av drevdel som genomförs tilldelas hunden 
omdöme i anlagsprov fält eller anlagsprov skog. Grytdelen är densamma vid 
båda provformerna. Provet kan genomföras som endagsprov med både gryt- 
och drevdel under samma dag, eller som tvådagarsprov där gryt- och drevdel 
genomförs olika dagar. Tvådagarsprov kan påbörjas med drevdel eller grytdel, 
provet måste fullföljas med den kompletterande delen för att hunden ska 
tilldelas slutomdöme. Hundar av andra raser än tysk jaktterrier måste alltid 
börja med grytdel/ grytanlagsprov. Hunden skall under provet vara försedd med 
pejl. Pejlmottagaren förvaras hos domaren tills pågående drevdel är slutförd.” 

  
9. Arbetet med framtagande av anlagstest på hägnad björn. JhK beslutade att 

fortsätta arbetet med framtagande av anlagstest på hägnad björn, och målet är 
att ha ett färdigt regelverk till våren 2018. 
 

10. JhKs stipendium 
JhK gick igenom inkomna ansökningar. Totalt har det inkommit 7 st ansökningar, 
(Specialklubben för kontinentala fågelhundar, Dalarnas Älghundklubb, Nova scotia 
duck tolling retrieverklubben, Svenska Pointerklubben, Övre Norrlands Taxklubb, 
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Svenska Setterklubben för Engelsk setter och Svenska Bassetklubben) vilka samtliga 
var väl skrivna. Då JhK endast har 10 000 kr att fördela, beslutades att beloppet 
delas på två sökande. Efter grundlig genomgång av samtliga ansökningar, 
beslutades att slutligen dela ut årets stipendium till Eva Perman - Svenska 
Pointerklubben och Stellan Andersson - svenska Setterklubben för Engelsk setter. 
Punkten justerades omedelbart. 

 
 
§ 85 Resultatrapporter 

Resultatrapporterna till och med september gicks igenom och lades till 
handlingarna. 
 

§ 86 Övriga frågor 
Uppdrogs till Eliza Kajanus att skriva artikel om Vård i det vilda till 
jakthundklubbarna, med leverans under v 47. 
 

§ 87 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
Beslutades att ingen paragraf lyder under denna punkt. 
 

§ 88 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 8 februari i SKKs kansli i Rotsunda. 
 

§ 89 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna. 
 

        
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   Willy Gustafsson 


