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SKKs JhK nr 3 /2011 

§ 50 - 82 

Protokoll fört vid JhKs möte på Thoresta 11-12 augusti 2011 

 

Närvarande:   Curt-Christer Gustafsson, ordförande                        

Henrik Barnekow, vice ordförande                                                        

Hans Andersson                                                                                           

Thomas Eriksson                                                                                   

Willy Gustavsson                                                                                            

Tomas Larsson                                                                                    

    

Adjungerade:  Hans von Essen, Sv. Jägareförbundet                                                                       

Kjell Bräster                                                                                            

Kjell Svensson, SKKs kansli    

Anmält förhinder: Göran Johansson                                    

    

Vid protokollet:  Kjell Bräster 

 

§ 50  Mötets öppnande 

 Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 51  Val av justerare 

 Utsågs Tomas Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 52  Föregående mötesprotokoll 

Godkändes justerade  protokoll SKKs JhK 2/2011 efter följande ändring i § 27 

Därefter har ytterligare tre beviljande inkommit och att det i dagsläget endast är 

Länsstyrelserna i Uppsala och Östergötlands som inte besvarat ansökan och 

därmed lades protokollet till handlingarna. 
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§ 53  Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Redogjorde sekreteraren att personlig kontakt tagits med de resterande fem 

Länsstyrelser som inte gett dispens för SKK, att efter vissa förutsättningar göra 

undantag från § 16 Jaktförordningen.  Detta har medfört att SKK nu beviljats 

dispens fram till och med 2015 i samtliga län. 

 

§ 54 Information från;  

 a. ordförande                                                                                                                    

 Presenterades ekonomirapport till och med 2:a kvartalet 2011, samt slutrapport för 

 2010. 

 Rapporterade ordförande om en besiktning av ett vildsvinshägn i Heby.                                  

 Beslöts hänskjuta rapporten till § 76 

 Vidare rapporterade ordförande för det arbete som görs med anledning av Svenska 

 Stövarklubbens hundra års jubileum. 

 Ordförande meddelade också att SKKs CS fattat beslut om att SKKs JhK ska 

 medverka vid de tre jaktmässorna; Bosjökloster, Fäviken samt Tullgarn under 2012, 

 för att härigenom synliggöra SKKs roll inom den jakthundsanvändning som 

 är ett oumbärligt inslag i den svenska jaktkulturen. 

 Härvid beslutade JhK tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordförande,                                

 Hans Andersson, sekreteraren samt Kjell Svensson. 

 b. Ledamöterna                                                                                                                

 Rapporterade Henrik Barnekow från SSDVs första Fullmäktige samt om den 

 styrelse som valts vid mötet. 

 Vidare rapporterade Henrik B att JhK fått en inbjudan till Svenska 

 Wachtelhundklubbens första Internationella jaktprov i Skåne 2011-09-03, samt att 

 efter samråd med ordförande och sekreteraren  har Henrik B förklarat sig villig att 

 för JhKs räkning närvara vid provet. 

 Rapporterade Hans von Essen att Bo Sköld efterträder Håkan Weberyd som 

 Generalsekreterare för Sv. Jägareförbundet.                                                                                 

 Vidare rapporterade Hans v E om att Naturvårdsverket arbetar med att ta fram nya 

 föreskrifter med anledning av den nya Älgförvaltning, som beslutats av regeringen. 
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 Slutligen rapporterade Hans vE att regeringens svar till EU kommissionen avseende 

 den  svenska rovdjursförvaltningen väntas bli offentlig under de närmaste dagarna. 

 c. Tävlingssekretariatet                                                                                             

 Rapporterade Kjell Svensson om att Jordbruksverket nu beslutat om att införa EUs 

 införselbestämmelser för hund att gälla från och med 2012-01-01. 

 Kjell S rapporterade också att FCIs styrelse beslutat att kravet för att erhålla ett 

 Internationellt jaktprovschampionat ändrats från kravet om att CACIT ska vara 

 erövrade i 2 länder, till att för championatet nödvändiga CACIT, kan vara erövrade i 

 samma land. 

 Slutligen rapporterade Kjell S att SKKs IT-avdelning fått i uppdrag att göra en 

 förstudie angående elektronisk resultatrapportering för de specialklubbar som 

 arrangerar Drevprov. 

 d. Sekreteraren                                                                                                          
 Rapporterade sekreteraren att SKKs Disciplinnämnd beslutat att  ärende 48/2010 

 inte föranledde någon åtgärd från nämnden. 

 Sekreteraren presenterade SKKs remissvar på Redovisning av förslag till

 kompensationsåtgärder vid utsättning av varg m.m (M2011/2020/Nm). 

 Vidare presenterades SKKs remissvar på Rovdjursutredningens delbetänkande 

 avseende Rovdjurens bevarandestatus SOU 2011:37 

 Konstaterade JhK att remissvaren var välformulerade, samt att dessa väl 

 överensstämde med de uppfattningar som JhK sedan tidigare har i frågorna. 

 Rapporterade sekreteraren att han i samband med en utvärdering av 2011 års Elmia 

 Game Fair, tillsammans med mässas projektledare Klas Brandt diskuterat att göra et 

 annorlunda upplägg för 2013, samt att detta i så fall ska ske i samarbete med Svenska 

 Jägareförbundet. 

 Härvid framförde Hans v E att han ska ta upp frågan inom Jägareförbundet. 

 Rapporterade sekreteraren att Agusahägnet är klart för besiktning i slutet av september.  

 Informerade sekreteraren att Göran Johansson inkommit med ett förslag att SKK ska 

 ansöka om dispens hos FCI för att få möjlighet att arrangera Internationella jaktprov för 

 drivande hundar, med nuvarande regler för EKL Nordisk stil, från och med 2013 till och 

 med 2020. 

 Rapporterade ordförande om att frågan kommer att diskuteras vid årets Europa-cupen för 

 drivande hundar. 

 Beslutade JhK att bordlägga frågan till nästa möte.  
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§ 55 Jaktprovsbestämmelser för Specialklubben för Stående Kontinentala 

 Fågelhundar (SKF) 

 Med anledning av att rasklubben för bracco italiano och spinone (SRBS) inkommit 

 med en överklagan avseende de jaktprovsbestämmelser som SKF tillställt JhK, 

 angående SRBSs raser hade JhK beslutat inbjuda en representant för SKF 

 respektive SRBS. 

 Härmed välkomnades Nicklas Nicklasson, SKF och Yvonne Hansén SRBS. 

 Som underlag för JhK fanns dels SKFs regelförslag gällande krav på att godkänt 

 vattenprov ska genomföras en gång per provsäsong , dels SRBS överklagan som 

 begärde att godkänt vattenprov endast behöver ske när en hund erhållit meriter för 

 att flyttas upp till högre klass. 

 Vidare fanns en skrivelse från ordförande i den italienska specialklubben bracco 

 italiano och spinone som  beskrev rasernas nationella provbestämmelser. 

 Efter att ha tagit del av representanternas uppfattningar samt att JhK därigenom haft 

 möjlighet att ställa kompletterande frågor, tackades SKFs och SRBS representanter

 för att JhK fått ta del av ytterligare information i frågan. 

 Efter en längre diskussion konstaterade JhK att det bör finnas goda möjligheter för 

 att lösa problemställningen inom SKF. 

 Av denna anledning beslutade JhK att återremittera regelverket till SKF samt att

 uppdra åt klubben att försöka lösa frågeställningen utifrån de kynologiska ansvar 

 varje specialklubb har, gällande att rasanpassa provbestämmelserna för sina raser, 

 under förutsättning att en sådan anpassning ryms under svensk jaktlagstiftning och 

 jaktetik. 

 Vidare beslöt JhK att ett slutligt regelförslag ska vara JhK tillhanda senast 25 

 oktober 2011. 
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§ 56  Protokollsutdrag fån SKKs CS samt dess kommittéer 

 Förelåg justerat protokollsutdrag från SKKs CS 2011-05-04. 

§ 41 Föregående protokoll nr 1/2011                                                                                                               

§ 13 Protokoll SKK/JHK nr 7/2010 – bordlagd fråga 

Sanktioner mot klubbar som inte följer SKKs föreskrifter vid utsättning av fågel inför 

jaktprov med stående- och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild 

apportör. 

Curt-Christer Gustafsson informerade om att SKK/JhK har gjort oanmälda inspektioner 

vid jaktprov vid några tillfällen under hösten 2010. JhK önskar fortsätta med oanmälda 

inspektioner även under kommande säsong för att på så sätt få ett bättre underlag för att 

föreslå hur eventuella sanktioner eller en straffskala ska utformas. 

CS beslutade i enlighet med förslaget.  

 Förelåg justerat protokollsutdrag från SKKs CS 2011-06-15. 

 § 85 Protokoll SKK/FK nr 2/2011 

 Övrigt 

 Inrättande av Viltspårschampionat för beagle 

 Jahn Stääv informerade om att Svenska Beagleklubben fått kritik för hanteringen av 

 ett omröstningsförfarande inom beaglefullmäktige kring en motion som rör 

 viltspårchampionat för beagle. 

 Föreningskommittén har efter utredning av beslutat att godkänna Svenska 

 Beagleklubbens omröstning och därmed som en konsekvens ansökan om 

 Viltspårschampionat. 

 CS diskuterade frågan och konstaterar att det vid röstning mellan fullmäktigemöten är av 

 stor vikt att förfarandet sker i enlighet med de principer som fastställts av 

 Kennelfullmäktige. Anledningen är att det inte får uppstå någon som helst misstanke 

 om att resultatet av omröstningen manipulerats på något sätt. 

 Aktuellt ärende har inte handlagts enligt dessa principer och kritiken är därför 

 befogad. 

 CS finner dock, med hänsyn till omständigheterna att resultatet ändå avspeglar 

 fullmäktigeledamöternas vilja.  
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 CS fastställer därför föreningskommitténs beslut och därmed beviljas Svenska 

 Beagleklubbens viltspårchampionat i enlighet med SKK:s regler. 

 Förelåg justerat protokollsutdrag från SKKs UtstK 2011-04-27-28. 

 § 50 b) Ansökta förändringar i särbestämmelser 

 Framgick av protokollsutdraget att SKKs UtstK fastställt de förändringar i SKKs 

 rasspecifika särbestämmelser som JhK tidigare tillstyrkt för Specialklubben för 

 Kontinentala Fågelhundar, Svenska Dreverklubben samt Svenska Terrierklubben. 

 

§ 57 Införande av Viltspårschampionat för beagle 

 Med anledning av CS beslut SKKs CS 2011-06-15. § 85 Protokoll SKK/FK nr 

 2/2011  

 Beslutade JhK att rasen beagle äger rätt att tilldelas Svenskt Viltspårschampionat (SE 

 VCH) från och med 2012-01-01. 

 Vidare beslöts enligt gällande praxis att tidigare i championatet erövrade meriter 

kan tillgodoräknas, dock krävs att ett 1:a pris i öppen klass på viltspårprov ska vara 

erhållet efter 2012-01-01. 

 

§ 58  VU beslut 

Redovisades följande beslut; 

SKKs Jakthundskommittés VU har den 30 april 2011 fattat nedanstående 

beslut; 

JhKs VU beslutade tillstyrka en förlängning av Svenska Taxklubbens om dispens 

fram till 2014-06-30, avseende Drevprovsbestämmelsernas § 12. Punkt 2. Beslutet 

innebär att följande gäller; Tax får starta på drevprov, utan att vara utställd, intill 

dess att pris på drevprov erhållits.  

Beslutade JhKs VU att fastställa ovanstående.    

VU för SKKs JhK                                                                             

Curt Christer Gustafsson     Henrik Barnekow             Kjell Bräster 
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SKKs Jakthundskommittés VU har den 2 maj 2011 behandlat följande; 

Specialklubben för Kontinentala stående Fågelhundar (SKF) har ansökt att de för 

klubben nya raserna; perdiguero portogues, slovensky hruboststy stavac, braque 

francais, type pyrénées respektive gasgcogne, ska äga rätt att tilldelas Svenskt 

Viltspårschampionat SE VCH. 

JhKs VU beslutade tillstyrka SKFs begäran, samt att championatet tillförs raserna 

2012-01-01. 

Tidigare i championatet erövrade meriter kan tillgodoräknas, dock krävs att ett 1:a 

pris i öppen klass på viltspårprov ska vara erhållet efter 2012-01-01 

Beslutade JhKs VU att fastställa ovanstående                                                                                            

VU för SKKs JhK 

Curt Christer Gustafsson     Henrik Barnekow             Kjell Bräster 

 SKKs Jakthundskommittés VU har den 3 maj 2011 behandlat följande; 

Gällande införande av Jaktprovschampionat på Vildsvin för Svenska 

Älghundklubbens (SÄK) raser 

SE J(vildsvin) CH, 

JAKTPROV 

Tre 1:a-pris vid (ställande) jaktprov på vildsvin i Sverige utdelat av minst 

två domare. Ett av 1:a-prisen kan bytas mot ett 2:a-pris erövrat före 24 

månaders ålder.  

eller 

Ett 1:a-pris vid (ställande) jaktprov på älg SAMT två 1:a-pris vid (ställande) 

jaktprov på vildsvin i Sverige utdelat av minst två domare. Ett av 1:a-prisen 

ovan kan bytas mot ett 2:a-pris erövrat före 24 månaders ålder.  

Därutöver krävs:  

SPÅRPROV 

Godkänt särskilt älgspårprov i Sverige. 
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eller 

1:a-pris viltspårprov, öppen klass. 

UTSTÄLLNING 

Lägst omdöme Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på 

utställning. 

Beslutade JhKs VU anmäla till SKKs Utställningskommitté att JhK inta har 

några invändningar mot införandet av SE J(vildsvin )CH för SÄKs raser 

VU för SKKs JhK 

Curt Christer Gustafsson     Henrik Barnekow             Kjell Bräster 

SKKs Jakthundskommittés VU har den 3 maj 2011 behandlat 

nedanstående fråga; 

Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) har per den 26 april ansökt om att 

klubben ska äga rätt att arrangera Eftersöksprov för vildsvin samt även äga rätt att 

auktorisera respektive avauktorisera domare för dessa prov. 

Beslutade JhKs VU att tilldela SvSHK delegering att anordna Eftersöksprov för 

vildsvin, under förutsättning att proven genomförs efter SKKs Bestämmelser för 

Eftersöksprov för vildsvin, fastställda att gälla från 2008-07-01 och tillsvidare. 

Vidare beslutade JhKs VU att även medge SvSHK rätten att auktorisera 

respektive avauktorisera domare för denna provform.  

VU för SKKs JhK 

Curt Christer Gustafsson     Henrik Barnekow             Kjell Bräster 

SKKs Jakthundskommittés VU har den 21 juni 2011 fattat nedanstående 

beslut; 

Angående överklagan från Svenska Rasklubben för bracco italiano och 

spinone  av Specialklubben för Kontinentala Fågelhundars förslag till 

reviderade jaktprovsbestämmelser för raserna bracco italanio och spinone. 

Svenska Rasklubben för bracco italiano och spinone (SRBS) har till SKKs 

JhK inkommit med en överklagan avseende de reviderade 

jaktprovsbestämmelser som Specialklubben för Kontinentala Fågelhundars 

(SKF) styrelse beslutat, för de raser som ingår i SRBS. 
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JhKs VU beslutade inbjuda en ledamot från SKF respektive från SRBS till 

JhKs möte 2011-08-11 på Thoresta Herrgård, Upplands Bro, klockan 11.00. 

Anledning till inbjudan är att SKKs JhK önskar få information, dels om bakgrunden 

till SKFs beslut när det gäller de rasspecifika jaktprovsbestämmelserna för                        

SRBSs raser, dels de båda SRBS-rasernas  rasspecifika prov i hemlandet.  

VU för SKKs JhK 

Curt Christer Gustafsson     Hans Andersson             Kjell Bräster 

 Beslutade JhK att fastställa ovanstående fem VU-beslut. 

 

§ 59  Gällande JhKs uppdrag till sekreteraren att utarbeta relevant Information  

 till Fågelhundsklubbarna samt riktlinjer avseende de tillsynsbesök som 

 JhK avser att genomföra vid Jaktprov för fågelhundar  

 Förelåg JhKs förslag till Information  till Fågelhundsklubbarna samt riktlinjer 

 avseende de tillsynsbesök som JhK avser att genomföra vid Jaktprov för 

 fågelhundar. 

 Informerade sekreteraren att eftersom 2011-års provsäsong närmar sig har 

 förslaget tillställts SKKs CS inför deras möte 2011-08-10 för att inhämta CS 

 yttrande över förslaget. 

 Informerade Curt Christer Gustafsson och Henrik Barnekow om de synpunkter 

 och justeringar som CS beslutat om. Vidare att CS fattat beslut om dessa  ändringar 

 med omedelbar justering. 

 Uppdrog JhK till sekreteraren att införa de ändringar som CS beslutat, samt att 

 snarast tillställa SKKs Fågelhundsklubbar dokumentet. 

 Förklarades denna paragraf omedelbart justerad. 

 

§ 60  Ansökan från Svenska Taxklubben (SvTK) om förändring av § 2                                     

  i Bestämmelserna för viltspårprov. 

 Förelåg ansökan från SvTK om en förändring av § 2 punkt 8 i 

 Bestämmelserna för Viltspårprov gällande att; Domare äger inte rätt att starta vid 

 ordinarie prov där denne själv tjänstgör. 
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 JhK beslutade att punkt 8. § 2 i Bestämmelserna för viltspårprov utgår. Dock får 

 aktuell domare inte närvara vid kollegium vid prov som arrangeras enligt provformen; 

 fullmäktige och kollegium där varje hunds prisvalör fastställs av kollegium. 

 

 Uppdrogs till SKKs kansli att genomföra förändringen i de bestämmelser som ska 

 produceras inför 2012. 

 

§ 61 Revidering av SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar, 

 Punkt 7. Doping och andra otillbörliga förhållanden, med anledning av 

 Jordbruksverkets nya föreskrifter. 

 Noterade JhK förändringarna i Punkt 7 SKKs Allmänna bestämmelser för 

 utställningar, prov och tävlingar. 

 I detta sammanhang beslutade JhK att stryka följande skrivningar under punkt 6. i 

 SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar. 

All text om öronkuperade hundar 

Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig hellång svans. 

 Födda 1 januari 2008 eller senare: 

 Får inte delta på utställning. 

Födda 1 januari 2008 eller senare: 

Utställning 

- Får inte delta på utställning. Detta gäller oavsett i vilket land hunden är född 

eller om svanskuperingen gjorts av veterinärmedicinska skäl. 

- Exteriörbedömning vid ett tillfälle 

då  dessa bestämmelser under punkt 6.  inte kan anses vara relevanta i jakthundsklubbarnas 

rasspecifika jaktprovsbestämmelser. 

Uppdrogs åt sekreteraren och Kjell Svensson att tillse att dessa justeringar görs i de 

bestämmelser som ännu inte är tryckta. 
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§ 62  Förelåg förslag till nya Bestämmelser för grythundsarbete, att gälla från och med 

 2012-04-01 till och med 2017-06-30. 

 Regelförslaget bygger på remissvar från Svenska Grythundklubben (SGK),                

 Svenska Terrierklubben (SvTeK) samt Svenska Taxklubben (SvTK).  

 Av remissvaren har JhK dragit slutsatsen att dessa endast berör prövning i "Provgryt". 

 SvTKs remissvar meddelade att klubben inte önskar några förändringar i jämförelse 

 med nuvarande bestämmelser. 

 SGK och SvTeK har inkommit med ett gemensamt remissvar där i huvudsak 2 viktiga 

 förändringar föreslås. Det första förslaget är att byta det galler som finns mellan 

 samtliga "gångar" och kitteln, mot ett nät som ska vara av rostfritt material och vara så 

 tätt och beständigt  att kontakt mellan hund och grävling är helt utesluten.                               

 Klubbarnas motiveringen till förändringen är att härigenom omöjliggörs bettskador på 

 tungan både hos grävling och hund, samt även minimerar risken för tandskador på 

 hundarna. 

 Det andra förslaget innebär att reglerna, utöver Apporteringsprovet, endast ska 

 omfatta ett provningsförfarande.  Konsekvensen av detta blir att provformerna 

 Grytkaraktärsprov, Grytanlagsprov för förliggare (hundar för grävlingsgryt) samt 

 Grytanlagsprov för sprängare (hundar avsedda för rävgryt) kan bedömas vid ett 

 tillfälle och där provformen bestäms av det arbetssätt hunden uppvisar. 

 Bedömningen skulle härigenom grundas på en helhetsbedömning innebärande att 

 hunden premieras för det arbete och arbetssätt den presterat i Provgrytet. SGKs och 

 SvTeKs huvudsakliga motivering till förändringen är att därmed skulle antalet prov 

 per grävling minska till ett minimum, samtidigt som hundarna, genom domarnas 

 bedömning av arbetssätt och arbetsinsats, blir adekvat bedömda. 

 Med anledning av den diskrepans som fanns mellan SGKs, SvTeKs respektive SvTKs 

 förslag beslutade JhK kalla berörda klubbar till ett möte på SKKs kansli den 14 juni 2011. 

 Medverkande var P-O Wallner, SGK, Peter Andersson och Johan Sonesson från SvTeK 

 samt Kickie Andersson, från SvTK. Från JhK deltog Curt Christer Gustafsson, Tomas 

 Larsson samt Kjell Bräster. 

 Mötet inleddes med att SGK och SvTeK redogjorde för hur arbetet med klubbarnas 

 remissvar tillkommit. I sammanhanget omtalades att SvTK inbjudits att delta vid de 

 regelrevideringsmöten som förevarit, men att SvTK valt att inte låta sig representeras 

 vid dessa möten. 

 Inledningsvis var samtliga parter överens om den absoluta nödvändigheten av att pröva 

 hundar i Provgryt, då det är den ända möjligheten att kunna selektera bort överskarpa 

 och därmed helt olämpliga hundar från grytjaktprov och grytjakt, då sådana hundar 

 uppenbart riskerar att skada både sig själva och/eller det vilt som går ner i gryt.  
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 Detta  gäller oavsett om dessa djur är oskadade, skadade eller bär på en befarad smittsam 

 sjukdom. 

 Därefter kom diskussionen mestadels att handla om SvTKs önskan om att 

 Grytkaraktärsproven ska förbli oförändrade. Därvid förklarade SGKs och SvTeKs 

 representanter avsikten med att ha endast en provform för Anlagsprovet och tanken med 

 en helhetsbedömning där hundens arbetssätt och prestation avgör vilken meritering den 

 erhåller.  

 SGK och SvTeK pekade därigenom på den stora fördelen med att härigenom

 minska nyttjandegraden av provdjuren (grävlingarna), vilket torde vara en klar fördel i 

 den diskussion gentemot de myndigheter och andra intressegrupper, som ifrågasätter 

 nödvändigheten och värdet av Anlagsproven. 

 Efter denna diskussion var samtliga representanter överens om att SGKs och SvTeKs 

 förslag var det som skulle överlämnas till JhK som förslag för fastställande.  

 Enda  undantaget var att SvTKs representant krävde att "förträngningarna" för tax skulle 

 vara "liggande" i motsats till terrierraserna som har "stående" förträngningar. SGKs och 

 SvTeKs representanter hade inget att invända mot denna begäran, varför det beslöts att 

 detta skulle föras in i det förslag som JhK har att ta ställning till. 

 Efter ovanstående möte inkom en skrivelse från SvTK 2011-07-20 med en begäran att 

 provformen Karaktärsprov skulle kvarstå oförändrade utifrån nuvarande bestämmelser.  

 Som motivering till denna begäran angavs Nils Erik Åhmanssons Ledare i 

 HUNDSPORT 7/8 2011. Utöver detta inkom 2011-08-08 en skrivelse från Ingvar 

 Larsson, Lundsbrunn, med en vädjan om att Karaktärsprovet ska bestå oförändrat.   

 Vidare presenterade sekreteraren en statistik för tidsspannet 2005-2010 gällande 

 antalet starter för tax respektive terriers för de olika provformerna inom grythundsprov. 

 JhK  gick noga igenom de olika förslagen, samt gjorde en konsekvensbedömning av 

 förslagen. 

Efter en genomgripande diskussion beslutade JhK att fastställa det förslag till 

reviderade Bestämmelser för Grythundsarbete, för så väl Apporteringsprov, 

Anlagsprov, Grytjaktprov, Kollegieverksamhet för grytjaktprov, samt Regler för 

utbildning och auktorisation av grytprovsdomare som berörda specialklubbar varit 

eniga om vid mötet 2011-06-14 att gälla  från och med 2012-04-01                                                      

till och med 2017-06-30. 

 Vidare uppdrogs till Kjell Svensson, att  i samråd med Tomas Larsson tar fram 

 tekniska beskrivningar över de förändringar som ska ske i provgryten, överlämna 

 regelverket till SKKs Marknadsavdelning för tryckning. 
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§ 63  Förslag till Jaktprovsbestämmelser för tysk jaktterrier 

 Förelåg förslag från Svenska Terrierklubben och rasklubben för                                                 

 tysk jaktterrier gällande reviderade jaktprovsbestämmelser för tysk jaktterrier. 

 Beslutades om följande ändringar i förslaget; 

 Att i ingressen ändra giltighetstiden för bestämmelserna att gälla från och med 

 2012-04-01 till och med 2017-06-30. Orsaken till detta är att bestämmelserna 

 bör ha samma giltighetstid som Bestämmelser för Grythundsarbete. 

 Att ändra SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar i 

 enlighet med beslut i § 61 3-2011. 

 Införa ett tillägg i § 3, första stycket Anlagsprov  fält och anlagsprov skog  

 samt § 3, första stycket Elitprov. 

 Därmed  beslutade JhK att fastställa Jaktprovsbestämmelser för tysk jaktterrier 

 att gälla från och med 2012-04-01 till och med 2017-06-30. 

 

 § 64 Förslag till Jaktprovsbestämmelser för wachtelhund 

 Förelåg förslag från Svenska Wachtelhundklubben gällande reviderade 

 jaktprovsbestämmelser för wachtelhund. 

 Beslutades om följande ändringar i förslaget; 

 Att ändra SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar i 

 enlighet med beslut i § 61 3-2011. 

 § 3 första, andra samt tredje stycket 

 § 4 punkterna d. och  e. då dessa redan återfinns i SKKs Allmänna bestämmelser 

 för utställningar, prov och tävlingar. 

§ 10 Övriga provformer (gäller endast vid Vildsvinsprov)  

§ 15 Protest, då provledaren måste anses vara jävig gällande protest gentemot tekniskt fel. 

 Därmed  beslutade JhK att fastställa Jaktprovsbestämmelser för wachtelhund 

 att gälla från och med 2012-07-01 till och med 2017-06-30. 
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§ 65 Förslag till Jaktprovsbestämmelser för Svenska Älghundklubbens (SÄK) 

 för ställande hundar på vildsvinsprov 

 Förelåg förslag från SÄK gällande reviderade  jaktprovsbestämmelser för 

 ställande hundar på vildsvinsprov 

 Beslutades om följande ändringar i förslaget; 

  Att ändra SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar i 

  enlighet med beslut i § 61 3-2011. 

  § 3 Genomförande. Skrivningarna i tredje  och fjärde stycket då dessa måste 

  anses vara alltför kategoriska. 

 
 § 7. Föremål för bedömning.  

  

§ 7. Föremål för bedömning.  

 

Punkterna 7.2 Förmåga att finna vildsvin,                                                                                                             

 

7.5  Ståndarbetets kvalitet (mod) samt                                                                                                                               

 

7.6  Skallets täthet och täckning   

 

då värderingsformuleringarna för högsta poäng inte kan anses var konsekventa                                     

gentemot övriga bedömningspunkter under § 7. 

 

Därmed  beslutade JhK att fastställa Jaktprovsbestämmelser för Svenska 

Älghundklubbens för ställande hundar på vildsvinsprov att gälla                                                                

från och med 2012- 07-01 till och med 2017-06-30. 

 

§ 66 Förslag till Jaktprovsbestämmelser för Specialklubben för skällande 

 fågelhundar  

 Förelåg förslag från Specialklubben för skällande fågelhundar gällande 

 reviderade jaktprovsbestämmelser. 

 Beslutades om följande ändringar i förslaget; 

  Att ändra SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar i 

  enlighet med beslut i § 61 3-2011. 

  § 21 Protest punkt 3. då provledaren måste anses vara jävig gällande protest 

  gentemot tekniskt fel. 
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 § 22 stryks då denna återfinns i SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, 

  prov och tävlingar 

 Därmed  beslutade JhK att fastställa Jaktprovsbestämmelser för                                    

 Skällande Fågelhundar att gälla från och med 2012-07-01 till och med 2017-06-30. 

 

§ 67 Förslag till Jaktprovsbestämmelser för Svenska Schweisshundklubbens 

 elitspårprov  

 Förelåg förslag från Svenska Schweisshundklubbens gällande reviderade 

 jaktprovsbestämmelser. 

 Beslutades om följande ändringar i förslaget; 

  § 3 Rätt att delta. Tredje stycket 

  § 3 Villkor för stambokföring av resultat. Första stycket. 

  § 12 Protest då provledaren måste anses vara jävig gällande protest  

  gentemot tekniskt fel. 

  Därmed  beslutade JhK att fastställa Jaktprovsbestämmelser för Svenska  

  Schweisshundklubbens elitspårprov att gälla från och med 2012-01-01 till och 

  med 2016-12-31. 

  

 § 68 Effektuering av fastställda jaktprovsbestämmelser 

  Beslutade JhK att uppdra till sekreteraren att snarast efter att protokollet  

  justerats effektuera ändringarna i de olika regelverken till berörda  

  specialklubbar, samt att ändringarna ska markeras i utsända regelverk. 

 

§ 69 Provbestämmelser för Eftersöksprov för vildsvin. 

 Det har visat sig att denna provform rönt ringa intresse från de specialklubbar 

 som äger rätt att arrangera jaktprov på vildsvin, alternativt är specialklubb för 

 eftersökshundar. 

 Med anledning av den remiss som sänts ut till berörda klubbar redogjorde 

 sekreteraren för de svar som inkommit på remissen. Dessa visade att endast  

 Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) anmält intresse för denna provform. 
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 Efter diskussion beslutade JhK att uppdra till sekreteraren att ta kontakt med 

 SvSHK för att efterhöra om klubben är beredda att överta huvudmannaskapet för 

 denna provform.   

Som en naturlig åtgärd av ett sådant övertagande skulle SvSHK ha delegation att 

lämna förslag till framtida revideringar av provbestämmelserna, utbilda, 

auktorisera samt avauktorisera provdomare. 

 Dock måste SvSHK tillåta att hundar från de specialklubbar som arrangerar 

 jaktprov på vildsvin äger rätt att, förutom SvSHKs raser, starta på dessa prov. 

 Vidare beslutade JhK att uppdra till sekreteraren att i samarbete med SvSHK 

 utarbeta ett förslag till provbestämmelser, samt att detta föreläggs JhK.                              

 Eventuellt nya bestämmelser skulle då kunna fastställas att gälla från och med 

 2013-01-01 till och med 2016-12-31. 

 Därmed bordlades frågan tillsvidare. 

 

§ 70 Skrivelse från Svenska Vorstehklubben (SVK) 

 Förelåg skrivelse som inkom 2011-05-20 från SVK, med en begäran om att 

 återkalla det beslut avseende klubbens jaktprovsbestämmelser som JhK 

 fastställde vid  möte 1/2011 20 januari. 

 Konstaterade JhK att det förslag till SVKs Jaktprovsbestämmelser samt 

 Fullbruksprov, som låg till grund för JhKs beslut, åtföljdes av en noggrann 

 redogörelse för den demokratiska process och det remissförfarande som SVKs 

 regelkommitté samt styrelse grundat sitt förslag på var föredömligt. 

 Vidare konstaterade JhK att tidpunkten för när aktuella bestämmelser skulle vara 

 JhK tillhanda var 2010-12-01. 

 På grund av ovanstående fakta beslutade JhK enhälligt att inte förändra beslutet i 

 § 14 1/2011. 

 Därmed lades skrivelsen till handlingarna.  
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§ 71 Skrivelse från Svenska Dreverklubben (SDK) 

  Förelåg skrivelse, daterad 15 juli 2011, från SDK angående  förändrade  

  kriterier vad gäller drevdjur för ett SE JCH. 

  Konstaterade JhK att SDKs styrelse vid möte 2011-07-10 beslutat att inte begära  

  någon ändring innan de Jaktprovsbestämmelser som ska gälla från och med 2014-07-01.                                                                                                           

  Beslutade JhK inte  behandla frågan om att återta den ändring av  

  championatsbestämmelserna som JhK beslutat tidigare och därmed lades  

  skrivelsen till handlingarna. 

  

 § 72 Minnesanteckningar från möte med NKKs och SKKs arbetsgrupp 

  gällande förutsättningar för klubbarrangerad träning av stående  

  fågelhundar i respektive land. 

 Förelåg minnesanteckningar från möte med rubricerad arbetsgrupp på SKKs 

 kansli den 11 maj 2011. 

 Rapporterade sekreteraren att det avtal som omnämns i anteckningarna 

 skickades till NKK 2011-06-09. Detta för att NKK skulle lämna synpunkter 

 på förslaget, dels därför att NKK ska kunna göra tillägg med eventuella norska 

 kriterier för ett slutgiltigt avtal. 

 Informerade sekreteraren att han av arbetsgruppen fått i uppdrag att till 

 jaktsäsongen 2012 - 2013 utarbeta ett förslag till en lättöverskådlig broschyr, vars 

 avsikt är att informera både norska-, svenska jägare med fågelhundar om det 

 nödvändiga i att visa hänsynstagande, rätta sig efter uppförandekoder och etik, 

 vilket är en nödvändighet för att respektive lands fjälljakt ska kunna skapa goda 

 relationer mellan jaktutövarna och samebyarna. Broschyren ska också ge en kort 

 sammanfattning av relevant norsk och svensk lagstiftning och föreskrifter, gällande 

 fjälljakten. 

 Enligt plan ska broschyren även översättas till engelska. 

 NKKs och SKKs avsikt är också att broschyrens innehåll ska sanktioneras av 

 Norges Jeger och Fiskeriforbund samt av Svenska Jägareförbundet. 

 Efter denna rapport beslutade JhK att lägga minnesanteckningarna till 

 handlingarna 
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§ 73 Remitterat ärende från SKKs Dopingkommitté 

 Förelåg en skrivelse gällande att schäfern Tågabo Nelli Nyponros S 23016/2009 

 deltagit på viltspårprov 2009-11-1 samt 2009-11-17, medicinerad med substanser som 

 står i strid med karenstiderna i Nationellt Dopingreglemente för hund. 

 Beslutade JhK uppdra till SKKs kansli att stryka de aktuella resultaten.  

  

 § 74  Protest mot domslut vid löshundsprov för älghund 

 Förelåg en protest avseende jämthunden Icks S 60599/2008 gällande ett 

 löshundsprov, arrangerat av Jämtland/Härjedalens Älghundklubb 2010-11-11 i 

 Klövsjö 

 Efter att ha tagit del av bifogade handlingar fann JhK att den tolkning av 

 provbestämmelserna som kollegium, lokalavdelningens styrelse samt av 

 Svenska Älghundklubbens (SÄK) styrelse inte ska drabba tredje person, alltså 

 hundägaren. 

 JhK anser att det alltid är specialklubbens styrelse som har ansvaret för  att 

 samtliga auktoriserade domare är informerade om eventuella tolkningsanvisningar i 

 gällande jaktprovsbestämmelser. 

 Beslutade JhK enhälligt att bifalla protesten, samt ålägga SÄKs styrelse att 

 ändra provresultatet till ett 1:a pris 

 

§ 75 FCI 

 Förelåg protokoll från FCIs Spaniels commission. 

 Tog JhK del av protokollet och lade detsamma till handlingarna. 

 Förelåg reviderade provbestämmelser från FCIs Retrievers commission gällande 

 International regulation for Field Trials for Retriever Breeds (English way). 

 Tog JhK del av provbestämmelserna och lade dessa till handlingarna. 
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§ 76 Inkomna skrivelser 

 Förelåg en skrivelse till JhK från Anders Landin, samt sekreterarens 

 svarsskrivelse till densamme. 

 Konstaterade JhK att sekreterarens svarsskrivelse väl besvarade de 

 frågeställningar som Anders Landin ställt. 

 Lades därmed ärendet till handlingarna. 

 

§ 77 Rapport från besök i avsikt att certifiera ett vildsvinshägn för Anlagsprov 

Rapporterade ordförande samt sekreteraren från ett besök i Svealand med 

avsikten att kunna certifiera ett vildsvinshägn för Anlagstester för 

vildsvinshundar. I samband med besöket fanns också ledamoten Hans 

Andersson tillgänglig per telefon för att ett eventuellt VU-beslut i avseende att 

godkänna hägnet, under förutsättning att allt kunde anses vara tillfyllest. 

Avsikten med ett planerat VU-beslut var att dels godkänna hägnanläggningen, 

dels att fatta beslut om att medge hägnägaren behörig för att döma anlagstester.  

Härigenom skulle en annan hägnägare få möjlighet att anlagstesta två av sina 

hundar, då detta inte får ske i ett eget hägn. 

Hägnet var på cirka 7 hektar och omfattades av rejäla tätningar, nivåskillnader 

samt en mindre damm som reglerades via en "munk". I anslutningen till dammen 

fanns också vassbälten med fjolårsvass. 

 Enligt uppgift fanns två galtar i hägnet, en som var 12 månader gammal samt en 

som hade en ålder av 24 månader. 

 Besiktningen började med att aktuell hägnägare släppte sin egen hund, som 

enligt uppgift endast hade släppts i hägnet vid ett tidigare tillfälle. 

Hunden fann vildsvin efter relativt kort tid och arbetade sedan stipulerad tid för 

att kunna bli godkänd vid ett ordinarie test. Hunden arbetade omväxlande med 

"gångstånd", kortare drev samt med direkt ståndarbete. 

Mot slutet gick vildsvinen in i ett av vassbältena för att söka skydd och just när 

hundägaren beslutade sig för att kalla in hunden gjorde ett av vildsvinen ett 

mycket distinkt angrepp.  

Tyvärr blev hunden mycket illa skadad och inspektionen fick avbrytas, då 

hunden behövde omedelbar och akut veterinärvård. 
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 Vid den utvärdering som gjordes av JhKs ordförande samt undertecknade  

beslutades att en förutsättning för att hägnet ska kunna godkännas som testhägn 

krävs at den del av hägnet som innehöll dammen och vassbältena måste avskiljas 

för att hägnet ska godkännas som ett fungerande testhägn.  

Detta var hägnägaren villig att genomföra.  

 Efter den olyckliga händelsen i samband med besiktningen beslutade hägnägaren 

uppdra till en jägare, med erfarenhet av vildsvinsjakt att "skjuta bort" den äldre 

galten. När detta var gjort visade storlek, vikt samt längden på betarna att galten 

måste ha varit betydlig äldre än 2 år. 

Beslutade JhK fortsätta diskussionen under § 78 i samband med att sekreteraren 

ska presentera sitt uppdrag med att redovisa gjorda erfarenheter av verksamheten 

med resultatregistrerade Anlagstest i vildsvinshägn. 

  

§ 78 Redovisning av utvärdering av verksamheten med anlagstester i 

 vildsvinshägn, avseende krav för att kunna certifiera hägn för                        

 av SKK godkända Anlagstest 

 Redogjorde sekreteraren för de rön som hitintills gjorts av rubricerade verksamhet. 

 Den första slutsats som kan dras är svårigheten med att ha god tillgång till lämpliga   

 galtar, för att direkt kunna byta ut ett vildsvin som på ett eller annat sätt visar sig 

 olämpligt som testdjur.   

 De facto krävs, för att en testanläggning ska kunna erbjuda nödvändig kvalitet och 

 kontinuitet, att det finns en tillräckligt stor "buffert" med tillgängliga och lämpliga 

 galtar.  

 Sekreteraren redovisade, att enligt hans uppfattning kan detta uppnås genom tre 

 olika, alternativt  kombinerade, tillvägagångssätt. 

     Antingen måste anläggningen ha en egen och tillräckligt omfattande uppfödning 

 eller tillgång till ett större jakthägn, där det finns möjlighet att fånga in tillräckligt 

 antal galtar i lämplig ålder. Dessa båda möjligheter kan självfallet kombineras. 

 En tredje framkomlig väg är att hägnägaren har leverantörer inom ett relativt 

 närområde, samt ett galthägn som inte ligger i direkt anslutning till testhägnet, där 

 galtarna i avvaktan på att dessa slussas in i testanläggningen, kan hållas.  

 I ett sådant galthägn ska finnas tillgång till minimum 6 galtar, då det visat sig att 

 vissa  galtar snabbt kan bli alltför opåverkade av hundarna, eller så irriterade att de 

 kan gå till angrepp och allvarligt skada de hundar som ska testas. 

 Vidare har det visat sig att möjligheten till att införskaffa lämpliga galtar för 

 närvarande är starkt begränsad. 
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 Härvid föreslog sekreteraren att en hägnägare måste kunna uppvisa skrivna avtal 

 med en eller flera leverantörer om garanterade leveranser, för att en certifiering 

 ska kunna ske. 

 Sekreteraren redogjorde också om att han varit i kontakt med två av de Länsstyrelser, 

 som var för sig, beviljat tillstånd att hålla vildsvin i hägn. Avsikten med dessa 

 kontakter har varit att få kunskap om vilken konstruktion och kvalitet ett godkänt hägn 

 ska uppfylla för att tillstånd ska ges. 

 Förelåg, från sekreteraren, ett reviderat förslag för de villkor som SKK ska ställa för 

 att certifiera en anläggning för att kunna certifiera en hägnanläggning för Anlagstest. 

 Efter att ha tagit del av förslaget beslutade JhK att fastställa det reviderade förslaget. 

 

§ 79 Nationella Viltolycksrådet (NVR) 

 Diskuterade JhK möjligheten att representera vid NVRs  samtliga regionala 

 Viltolycksråd.  

 Fann JhK att de antal ledamöter och med den glesa geografiska spridning dessa 

 har, samt att det utrymme som finns i kommitténs budget inte ger möjlighet till en 

 regional representation. 

 Beslutade JhK uppdra till sekreteraren att meddela NVR att SKK tyvärr endast 

 har möjlighet att närvara vid möten inom det Nationella Viltolycksrådet.  

 

§ 80  Offentliggörande eller publicering av enskilda beslut 

 Fråga om sammanträdet behandlat ärenden som inte får offentliggöras eller  

 publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär, innan protokollet 

 justerats. 

 Fann JhK att inget sådant beslut förelåg vid mötet 
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§ 81  Nästa sammanträdande 

 Beslutade kommittén om att följande sammanträde sker 9 november klockan 

 10.00 på SKKs kansli. 

 

§ 82 Mötets avslutande  

 Tackade ordförande för ett omfattande och väl genomfört möte. 

  

Vid protokollet 

  

 Kjell Bräster 

 

 Justeras:   Justeras:   

 

                                                                                                                                           

Curt-Christer Gustafsson Tomas Larsson   

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som 

fattats av SKKs JhK kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  

 

 


