
SKK / JhK nr 1-2008 

Justerat protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 17 – 18 

april 2008 på Öster-Malma. 

Närvarande: Lars West (ordf.), Hans Anderson, Paul Andersson, Curt-Christer Gustafsson, Willy 

Gustafsson, Tomas Larsson, Uno Olsson. 

Adjungerad: Hans von Essen, Svenska Jägareförbundet, Kjell Bräster, SKKs kansli 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

  

§ 1 Mötets öppnande 

Hälsade Lars West de närvarande välkomna varefter mötet förklarades öppnat. 

§ 2  Val av justerare 

Utsågs Uno Olsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

SKK/JhK 4/2007, 2007-10-18 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

JhK 3/2006, § 41, JhK 7/2006, § 73, Protokollsutdrag från SKK CS 2006-06-19, JhK 3/2006 a) 

Principbeslut angående praktiskt jaktprov för schweisshundar, JhK 8/2006, § 82, JhK 1/2007, § 8, 

JhK 2/2007 § 21, JhK 4/2007, § 42 

Förelåg 2008-04-16 från Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) inkommet förslag till Praktiska 

Eftersöksbedömning. 

Beslöt JhK att bordlägga ärendet, med hänvisning till att handlingarna från SvSHK inkommit först 

den 16 april till JhK möte 17 april. Beslöt JhK att uppdra åt Lars West och Kjell Bräster att kalla till 

ett möte under våren med representanter från SvSHK samt där även representanter från Svenska 

Jägareförbundet och Sveriges Yrkesjägareförening deltar, för att diskutera ovan nämnda fråga. 

JhK 4/2007, § 52 Regelfrågor – Slovensky kopov – provverksamheten 

Förelåg från Svenska Slovensky Kopovklubben (SSKK) inkommet underlag avseende förslag till 

SSKKs meriteringsordning fastställt på klubbens årsmöte 2008-03-01, samt förslag till regler för 

”Anlagsprov för Slovensky Kopov” och ”Jaktprov för Slovensky Kopov”. 

Beslöt JhK att bordlägga ärendet och uppdra åt Lars West, Curt Christer Gustafsson och Kjell 

Bräster att i samråd med Svenska Jägareförbundet (SJF) och Sveriges Yrkesjägareförening (SYF) 

omformulera vissa delar av regelverket. Efter att dessa revideringar skett har JhKs VU mandat att 

fastställa regelverket att gälla från och med 2008-10-01 och att reglerna gäller under en 

provperiod till och med 2012-06-30. När det gäller meritering av ett jaktprovschampionat, samt 

andra meriteringsordningar så kommer dessa formellt att införas i samband med att regelperioden 

2012-07-01 - 2017-06-30 införs. Hundarna får då tillgodogöra sig meriter som erövrats under 

perioden 2008-10-01 - 2012-06-30 enligt sedvanlig SKK praxis för nya championat. 



JhK poängterade att regelverket måste anpassas till de etiska riktlinjer som SKK, SJF och SYF 

fastställer.  

JhK beslöt vidare att SSKK måste upprätta domaretiska regler och anvisningar i enlighet med de 

rekommendationer som SKK har. 

§ 5 Information från ordföranden 

Förelåg för JhK ekonomisk resultatrapport. 

Lades rapporten efter genomgång till handlingarna. 

Informerade ordföranden Lars West om ett möte samt en förevisning som förevarit på Björkviks 

Säteri den 16 april. Deltagare från JhK var förutom ordföranden, Curt-Christer Gustafsson, Hans 

Anderson och Kjell Bräster. Vidare deltog från Svenska Jägareförbundet (SJF) Hans von Essen och 

Daniel Ligné. Från Sveriges Yrkesjägareförening (SYF) deltog Lars Scheppler och Sören Åhman-

Hansen. Från Svenska Wachtelhundklubben, domare Jan Bodell. JhK och SJF förevisades den 

utmärkta anläggning som finns på Björkviks Säteri för att testa, pröva och träna vildsvinshundar av 

olika typ, mognad och färdighet. JhK, SJF och SYF var eniga om att i de fall test, prov eller träning 

av hundar ska ske i vildsvinshägn, så ska dessa ha liknande kvalitet som den som byggts upp på 

Björkviks Säteri. Vid mötet betonade deltagarna också särskilt logistiken över hur vildsvinen byts 

ut vart efter de blir alltför vana och därmed ”självsäkra” och/eller tillvanda av att konfronteras med 

olika test och provhundar. 

Noterades informationen, i vilken JhK enhälligt instämde. 

§ 6  Information från verksamhetschefen 

Meddelade Kjell Bräster för JhK kännedom att han hos Svenska Spaniel och Retrieverklubben 

begärt avauktorisation som jaktprovsdomare och ansökt om att få bli Honnörsdomare, vilket 

beviljats. 

Noterade JhK informationen samt framförde sitt tack till Kjell Bräster för ”lång och trogen tjänst” 

som jaktprovsdomare.  

§ 7 Rapport från SKKs FCI-representanter och Europacuperna  

Förelåg rapport från möte i FCIs Retrieverkommitté i Milano och Coupe d’Europe i Montodine 16 - 

18 november 2007, från Retrieverkommitténs ordförande, Elisabet Sahlin. Elisabet har meddelat 

att hon avgår som ordförande och delegat i kommittén samt att Lars Johnsson är utsedd som ny 

delegat och var därför närvarande på mötet som ”gäst”.  

Tackade JhK, Elisabet Sahlin för en intressant och välskriven rapport. Passar JhK på att tacka 

Elisabet för hennes gedigna insatser under femton år som delegat och sex år som ordförande i FCIs 

Retrieverkommitté.  Vidare önskade JhK Lars Johnsson lycka till med uppdraget som ny FCI 

delegat. 

 

Förelåg rapport från FCI-delegat Curt-Christer Gustafsson, från möte i FCIs kommitté för drivande 

hundar och den femtonde tävlingen om Europapokalen för drivande hundar 2007-11-02-03, i 

Vaasa, Finland. Bästa svenska ekipage blev beaglen Hoppetjärns Tanja, ägare Stefan Olsson. 

Tackade JhK Curt-Christer Gustafsson för en informativ och välskriven rapport. 

Lades ovan nämnda rapporter till handlingarna. 

§ 8  FCI European Cup Trials for Hounds 2008-11-07-08 på Öster-Malma 

Förelåg för JhK kännedom, inbjudan till FCI European Cup Trials for Hounds 2008-11-07-08 på 

Öster-Malma. Gav Curt-Christer Gustafsson en kort lägesrapport om det fortgående arbetet med 



planeringen för tävlingen.  

Noterade JhK informationen. 

§ 9 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse 

Förelåg protokollsutdrag från CS möte 2008-02-06. 

§8 Protokoll SKK/JhK nr 4/2007, § 53 Ansökan om bidrag för utvärdering av nya metoder för 

eftersök vid jakt och trafikolyckor. 

Angående att Svenska Jägareförbundet (SJF) ansökt om anslag från ”Forskningstjugan” för ett 

projekt för utvärdering av nya träningsmetoder för framgångsrikare eftersök vid jakt och 

trafikolyckor. Vidare har JhK föreslagit att CS skjuter till medel till nämnda forskningsprojekt.  

CS beslöt att bidra med 150.000 kr mellan 2008 och 2010 ur Bertil Lagerblads forskningsfond. 

Noterade JhK ovanstående av CS taget beslut. 

Uttryckte Hans von Essen ett tack till SKK för det positiva beskedet avseende bidrag till ovan 

nämnda projekt.  

§ 10 Rapport – remisser 

Förelåg för JhK kännedom, remissvar angående Regeringens utredning Rovdjuren och deras 

förvaltning SOU 2007:89, utskickad till SKKs läns- och specialklubbar 2007-12-11.  

Svar till SKK senast 29 februari 2008. Svarsfrekvensen från klubbarna har dock varit låg. SKK 

centralt anser att det är av stor vikt att remissvar till berörda myndigheter har en bred förankring.  

Redogjorde Kjell Bräster för sammanställning av nämnda remissvar.  

Noterade JhK ovanstående information. 

Diskuterade JhK till Naturvårdsverkets Viltförvaltningsenhet 2007-09-28 svar på remiss Dnr 412-

5130-06 Nv över Regeringsuppdrag framtida vildsvinsförvaltning.  

Angående Jordbruksdepartementets remiss; Ansökan om ändring i § 16 jaktförordningen 

(1987:905).  

Informerade Hans von Essen om från Svenska Jägareförbundet till regeringen inlämnad hemställan 

om förslag till ändring i 16 § jaktförordningen avseende tider för att jaktträna hundar. Svar från 

berörd myndighet har ej inkommit i frågan. 

Konstaterade JhK att Kjell Bräster har centralstyrelsens uppdrag att tillsammans med Nils Erik 

Åhmansson besvara den remiss som tillställts SKK från Jordbruksdepartementet samt att SKK har 

en samsyn med Svenska Jägareförbundet gällande påkallade och angelägna förändringar i § 16 

Jaktförordningen. 

 

 

§ 11 Inkommande skrivelser 

a) Ärende angående Utsättning av fågel vid fältprov i Alingsås 2007-11-17-18 

Åke Sjöström, medlem i Svenska Vorstehklubben (SVK), har inkommit med skrivelser angående 

fågelutsättning vid ett fältprov i Alingsås 2007-11-17-18. Åke Sjöström var inte själv närvarande 

vid det aktuella provet, men styrker sina anmärkningar med vittnesuppgifter. 

JhK har tillskrivit SVK och begärt en utredning, huruvida det finns grund för anmärkningarna. SVKs 

utredning hänvisar till provets domare, tävlingsledning och övriga funktionärer. SVKs styrelse 

uttalar, med stöd av denna utredning att anmärkningen avseende utsättning av fågel för provet, 

saknar grund. 

JhK konstaterade att det i efterhand inte är möjligt att fastställa huruvida någon avvikelse från 

SKKs policy för utsättning av fågel vid prov för stående fågelhundar skett vid det aktuella provet 

och lade därmed ärendet till handlingarna. 



Dock diskuterade JhK problemställningen med utsatt vilt i samband med olika fågelhundsprov. JhK 

betonade det ansvar som åligger alla medlemmar inom SKK-organisationen att gällande 

föreskrifter följs. JhK betonade det särskilda ansvar som gäller för klubbfunktionärer som tjänstgör 

vid genomförandet av jaktprov där levande vilt förekommer. Särskilt stort ansvar vilar på 

provledning och tjänstgörande domare.   

 

JhK diskuterade också vikten av att gällande regler för utsättning av vilt även ska gälla vid sådan 

träning av där vilt skjuts för olika fågelhundsraser.  

Vidare diskuterades den gemensamma policybrocshyr som SKK har gemensamt med Svenska 

Jägareförbundet, Sveriges Yrkesjägareförening, Lantmännens Riksförbund samt Sveriges 

Jordägareförbund. Riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen meddelade att den nuvarande upplagan 

snart är slut och att planeringen för nästa upplaga är nära förestående. JhK föreslog därmed att 

det avsnitt som gäller jaktprov för fågelhundar kompletteras, så att likartade villkor gäller även för 

träning av fågelhundar. 

JhK beslutade att till kommande seminarium med jakthundklubbarna, 2008-04-17-18, föreslå att 

kommittén, i samarbete med Sveriges Yrkesjägareförening, ska utforma ett standardavtal där 

relevanta rubriker för den uppgörelse som arrangerande fågelhundklubbar normalt gör med 

mark/jakträttshavaren. Naturligtvis ska då ett sådant standardavtal bland annat baseras på 

ovanstående policy samt eventuella ekonomiska villkor. Utöver detta ska avtalet beskriva 

ansvarsfrågan för arrangerande klubb och mark/jakträttshavaren.  

JhK beslöt om omedelbar justering av paragrafen. 

Lades ärendet därefter till handlingarna. 

b) Avstängning av jaktprovsdomare – Per Andersson 

Förelåg till JhK februari 2008 inkommen överklagan från en jaktprovsdomare auktoriserad av 

Svenska Grythundsklubben, angående klubbens beslut om avauktorisation av aktuell domare.  

Förelåg yttrande och utredning angående disciplinär åtgärd i ärendet daterat 2008-01-10, från 

Svenska Grythundsklubben. 

Förelåg 2008-03-14, inkommen skrivelse avseende komplettering i ärendet, från aktuell domare. 

Av skrivelsen framkom att Svenska Grythundklubben på ett extra styrelsemöte beslutat att för 

ovan nämnd domare ändra tidigare beslut om avauktorisation till disciplinär åtgärd i form av 

avstängning fram till februari 2009.  

Uttalade JhK att JhK ej går in och ändrar i Svenska Grythundklubbens beslut om disciplinär åtgärd 

samt att JhK får lita på att Svenska Grythundklubbens styrelse beaktat överklagandet vid sitt 

beslut om avstängning. 

c) Dispensansökan – provmeriter för slovensky kopov 

Förelåg från hundägare till hund av rasen slovensky kopov, S57991/2005 Rimdalens Emir, ansökan 

om dispens för att få tillgodoräkna sig meriter erhållna på jaktprov i rasen hemland Slovakien, för 

tävlan i bruks-jaktklass på utställning. 

Beslöt JhK att med anledning av att 2:a pris på jaktprov är taget i rasens hemland Slovakien, att 

slovensky kopov, S57991/2005 Rimdalens Emir får dispens för att tillgodoräkna sig provmeriterna 

för att starta i bruks-/jaktklass på utställning, gällande efter datum i november 2007, när 

provmeriten erhölls. Beslöt JhK att vidarebefordra ärendet till UtstK för rekommendation att priser 

erhållna för nämnda hund vid tävlan felaktigt i bruks-/jaktklass på utställning före november 2007, 

ska annulleras. 



Förklarades paragrafen för omedelbart justerad.  

d) Överklagande – Svenska Älghundklubben – jämthund BjörnBäckdalens Baltos S39906/2001 

Förelåg till JhK 2008-03-31 inkommen överklagan av Svenska Älghundklubbens avslag på protest 

mot makulering av prov 2007-12-07, i Gimo för hund av ras jämthund, S39906/2001 

BjörnBäckdalens Baltos, samt bestridande av Svenska Älghundklubbens synpunkt angående punkt 

2. Sökets omfattning och punkt 12. Samarbete.  

Förelåg kopia på protokoll från ovan nämnt aktuellt prov. 

Förelåg kopia på Svenska Älghundklubbens svar på ovan nämnd överklagan. 

Gick JhK igenom inkomna underlag i ärendet. Beslöt JhK att tillstyrka överklagan och meddela 

Svenska Älghundklubben att i protokoll ändra poäng för S39906/2001 BjörnBäckdalens Balto till 

slutpoäng 88. Ansåg JhK att hunden ej kan 0:as p g a tekniskt fel och att domare och kollegiet ej 

varit uppmärksamma. Beslöt JhK att 1:a pris för ovan nämnda hund, kvarstår.  

e) Överklagande – Svenska Bassetklubben – basset griffon vendeen Dalsängs Unbreakable 

Förelåg till JhK inkommen överklagan från hundägare till petit basset griffon vendeen  

S43758/2003 Dalsängs Unbreakable, avseende Svenska Bassetklubbens beslut 2007-04-17 om att 

inte bifalla överklagan gällande beslutet om annullering av priset för nämnda hund p g a för kort 

provtid, enligt drevprovsprotokoll.  

Förelåg kopia på yttrande från Svenska Bassetklubben. 

Förelåg kopia på drevprovsprotokoll från aktuellt drevprov 2006-11-12 i Surahammar avseende 

ovan nämnd hund S43758/2003 Dalsängs Unbreakable. 

Förelåg yttrande från aktuell provdomare, daterat 2007-02-27. 

Fann JhK att provdomaren i sitt yttrande, medgivit att han gjort en felskrivning i protokollet samt 

att hunden varit lös i fyra timmar och att ”hunden är mer än nog värd sitt pris”. Fann JhK vidare 

att enligt uppgifter i underlagen, kollegiet inte ens tagit kontakt med domaren i ärendet. Beslöt JhK 

att påtala för Svenska Bassetklubben att de när de anlitar domare måste vara tydliga i PM om vilka 

regler som gäller.  

Beslöt JhK att godkänna överklagandet och påpeka att Svenska Bassetklubben måste ha bättre 

utbildade domare. Beslöt JhK att priset för S43758/2003 Dalsängs Unbreakable drevprov 2006-11-

12 i Surahammar ej ska annulleras.  

f) Skrivelse angående rasen griffon nivernais 

Förelåg från 2008-03-20 inkommen skrivelse från ägare till hund av rasen griffon nivernais.  

Beslöt JhK att tillskriva hundägaren och tacka för brev samt rekommendera brevskrivaren att ta 

kontakt med SKKs Föreningskommitté angående föreningstekniska frågor. 

§ 12   Regelfrågor 

Bestämmelser för eftersöksprov för vildsvin –Stambokföring ska ske 

JhK har uppmärksammat att i samband med att Utställnings- och championatbestämmelserna 

fastställdes, med krav på provmerit; ”Godkänt eftersöksprov för vildsvin” för deltagande i bruks-

/jaktklass för ett antal raser, en miss skett gällande revidering i Bestämmelser för eftersöksprov för 

vildsvin. Under § 4 Stambokföring av provresultat, ska texten ändras till--- ”Stambokföring av 

provresultat ska ske” 

Beslöt JhK att informera berörda klubbar samt göra justering i Bestämmelser för eftersöksprov för 

vildsvin samt motsvarande uppdatering på SKKs hemsida. 

Förelåg från Svenska Beagleklubben 2008-02-28 inkommen skrivelse avseende anhållan om att få 

texten i Utställnings- och championatbestämmelserna tillrättalagd.  



Gick JhK igenom Svenska Beagleklubbens förslag till ändring. 

Beslöt JhK att godkänna Svenska Beagleklubbens påpekande om att  

”Tre 1:a pris på drevprov i Sverige, erövrat för minst ”tre” olika domare….” ska ändras till den 

tidigare skrivningen ”två” domare. 

Uttalade JhK att skrivningen tre olika domare i stället för två tillkommit av misstag vid produktion 

av Utställningsbestämmelserna samt att rättelse kommer att göras. 

Beslöt JhK att Svenska Beagleklubbens begäran om ändringar i övrigt, enligt ovan nämnda 

skrivelse ej kan göras med hänvisning till gällande drevprovsbestämmelser som förklarar vad 

ordinarie prov är. 

Förelåg för JhK kännedom skrivelse inkommen 2008-01-23  från Specialklubb för Kontinentala 

Fågelhundar angående att specialklubben genomfört årsmöte 2008-01-20 i Svenska 

Stabyhounklubben och att ny styrelse i rasklubben är vald, vilket innebär att det åter är möjligt att 

ta upp diskussioner kring jaktprovsregler för rasen stabyhoun. 

Noterade JhK informationen.  

Förelåg för JhK kännedom korrespondens mellan Petitklubben och specialklubben Svenska 

Bassetklubben angående synpunkter på drevprovsreglerna. 

Beslöt JhK att rekommendera Svenska Bassetklubben att ta upp frågan vid en kommande 

domarkonferens.  

§ 13 Redovisning av genomförd jaktprovsdomarkonferens 

Förelåg från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar inkommen redovisning av genomförd 

bidragsberättigad jaktprovsdomarkonferens 2007-04-14-15, på Öland  

Beslöt JhK att utbetala konferensbidrag till Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar i enlighet 

med gällande regler om 75 % av kostnaderna, dock högst 75.000:-.  

Tackade JhK för en väl dokumenterad domarkonferens. 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

§ 14 Nya raser 

Förelåg från ägare till rasen griffon fauve de bretagne skrivelse inkommen 2008-03-27 till JhK, 

avseende synpunkter på specialklubbstillhörighet för nämnda ras. 

Beslöt JhK efter diskussion att specialklubbstillhörighet för rasen griffon fauve de bretagne får 

anstå. Beslöt JhK att vidarebefordra JhK beslut om att avvakta med specialklubbstillhörighet till 

SKKs Föreningskommitté. 

Förelåg för JhK kännedom från SKKs Föreningskommitté information angående att rasansvar för 

schweiziska stövare/berner och schweiziska stövare/jura samt posavski gonic har överförts till 

Svenska Stövarklubben (FK 2008-03-05). Svenska Stövarklubben har också tackat ja till rasansvar 

för rasen harrier (f n finns ej någon hund i Sverige av rasen).  

Noterade JhK ovanstående information.  

Beslöt JhK att tillskriva Svenska Stövarklubben och föreslå att specialklubben tillskriver SKKs 

Föreningskommitté om att rasen posavski gonic ej ska tillhöra Svenska Stövarklubben då de är en 

vildsvinshund. 



§ 15 Redovisning av JhK VU 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) – genomförd bidragsberättigad domarkonferens, 

2007-03-10-11 på Öster-Malma 

Förelåg från JhK VU, tillstyrkan 2007-12-04 av från SSRKs inkommen redovisning för genomförd 

bidragsberättigad retrieverjaktprovsdomarkonferens 2007-03-10-11 på Öster-Malma. 

Beslöt JhK att bifalla ovanstående av JhK VU taget beslut om utbetalning av konferensbidrag i 

enlighet med gällande regler om 75 % av kostnaderna, dock högst 75.000:- till SSRK, för 

genomförd bidragsberättigad retrieverjaktprovsdomarkonferens 2007-03-10-11, på Öster-Malma.  

Ändrade bestämmelser för anlagsprov för tysk jaktterrier 

Förelåg redovisning från JhK VU, beslut 2007-12-04, gällande ändrade bestämmelser för 

anlagsprov för tysk jaktterrier.  

JhK VU har efter genomgång av från Svenska Terrierklubben/Tysk Jaktterrierklubb 2007-11-15 

inkommet förslag till bestämmelser för grytmomenten i anlagsprov för tysk jaktterrier, beslutat 

godkänna nämnda tillägg till tidigare fastställda Jaktprovsbestämmelser för tysk jaktterrier, att 

börja gälla från och med 2008-01-01. 

 

Beslöt JhK att bifalla ovanstående av JhK VU taget beslut. 

§ 16 Information från FCI 

Förelåg för JhK kännedom: 

Protokoll från möte i Commission for Hounds, 2007-11-02 i Vaasa, Finland. 

Cirkulär 135/2077 - Reviderat FCI European Cup Trial Regulations for Hounds grupp 6, solo, 

fastställt av FCI General Committee, Berlin, oktober 2007, att gälla fr o m 2008-01-01. 

Cirkulär 134/2007 – Reviderat officiella regler för International Field Trials and International 

Hunting Tests for Continental Pointers, fastställda av FCI General Committee, Berlin oktober 2007, 

att gälla fr o m 2008-01-01. 

Cirkulär 128/2007 – Reviderat Regulations for the European Cup – Grande Quete Field Trials for 

British pointing dogs, fastställda av FCI General Committee, Berlin, oktober 2007, att gälla fr o m 

2008-01-01. 

Noterade JhK informationen. Lades underlagen till handlingarna.  

§ 17 Övriga frågor 

Honnörsdomare - jaktprovsdomare 

Tog JhK upp att i samband med att SKKs Domarkommitté (DK) föreslagit vilka arrangemang som 

en Honnörsdomare kan döma på, DK ej tog ställning till vilka arrangemang en jaktprovsdomare 

som utnämnts till Honnörsdomare kan döma på. 

Beslöt JhK att till SKK Centralstyrelse framföra förslag att jaktprovsdomare som utnämnts till 

Honnörsdomare endast får döma på icke stambokförda arrangemang. I övrigt i enlighet med DKs 

förslag gällande exteriördomare; exempelvis inofficiella finaltävlingar på mästerskap, samt delta 

vid aktuell klubbs domarkonferenser. 

§ 18 Nästa sammanträde  

Beslöt JhK att återkomma senare under våren med att fastställa datum för nästa JhK möte. 

§ 19 Mötets avslutande 

Tackade ordföranden ledamöterna samt förklarades mötet avslutat. 



  

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

Justeras:                                                  

Lars West  

Uno Olsson 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli 

föremål för ändring av SKK/CS. 

 


