
1 

 

SKKs JhK nr 4 /2011 

§ 83 - 105 

Protokoll fört vid JhKs möte på SKKs Kansli 9 november 2011 

Närvarande:   Curt-Christer Gustafsson, ordförande                        

Henrik Barnekow, vice ordförande                                                        

Hans Andersson                                                                                           

Thomas Eriksson                                                                                   

Göran Johansson                                                                                        

Tomas Larsson                                                                                

    

Adjungerade:  Kjell Bräster                                                                                            

Kjell Svensson, SKKs kansli    

Anmält förhinder: Willy Gustavsson                                                                                        

  Hans von Essen, Sv. Jägareförbundet      

                                      

Vid protokollet:  Kjell Bräster 

§ 83  Mötets öppnande 

 Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 84  Val av justerare 

 Utsågs Hans Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll förutom § 98. 

 Till justeringsman för § 98 utsågs Henrik Barnekow. 

 

§ 85  Föregående mötesprotokoll 

Godkändes justerade  protokoll SKKs JhK 3/2011.  

Därmed lades protokollet till handlingarna. 
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§ 86 Information från;  

 a. ordförande                                                                                                                    

 Presenterades ekonomirapport till och med 3:e kvartalet 2011. 

 Rapporterade ordförande om att han tillsammans med Kjell Bräster besiktigat och 

 godkänt Svenska Jägareförbundets vildsvinshägn i Agusa, med syfte att träna och 

 anlagstesta hundar för användning vid vildsvinsjakt. Glädjande kunde konstateras 

 att anläggningen var både välplanerad och välbyggd och därmed uppfyllde de krav 

 som SKK ställer för träning, samt anlagstester för registrering i SKKs Databas                                 

 Ordförande meddelade också att han avstår arbetet med planeringen vid 

 jaktmässorna; Bosjökloster, Fäviken samt Tullgarn under 2012. 

 Härvid beslutade JhK tillsätta en arbetsgrupp bestående av Henrik Barnekow,                                

 Hans Andersson, sekreteraren samt Kjell Svensson. 

 b. Ledamöterna                                                                                                             

 Rapporterade Henrik B att han bevistat Svenska Wachtelhundklubbens första 

 Internationella jaktprov i Skåne 2011-09-03. Vidare att provet var både välarrangerat 

 och intressant, samt att ett relativt stort antal hundar deltog vid provet. 

 c. Tävlingssekretariatet                                                                                             

 Rapporterade Kjell Svensson om att Provbestämmelser för Grythundsarbete samt 

 Viltspårprov nu är färdiga för att tryckas, samt att dessa inom kort kommer att 

 publiceras på SKKs hemsida. 

  Kjell S rapporterade också att de provprotokoll som ska användas av samtliga 

 arrangörer av viltspårprov kommer att finnas att beställa från SKKs Kansli till 

 självkostnadspris innan kommande årsskifte. Vidare att ett så kallat skogskort ska 

 finnas att hämta som pdf-fil på SKKs hemsida.   

 d. Sekreteraren                                                                                                                     

 Meddelade att han varit i kontakt med ansvariga jaktmässorna; Bosjökloster, 

 Fäviken samt Tullgarn för att SKKs medverkan vid dessa mässor 2012. Samtliga 

 arrangörer har välkomnat SKKs medverkan.    

 Vidare informerades om att arbetsgruppen tillsammans med Lotta Skoog, 

 SKKs Marknadschef, ska träffas för ett inledande planeringsmöte 2011-11-16. 

 Sekreteraren rapporterade att han diskuterat eventuella framtida drevprov för 

 alpenländischer dachsbracke med Tony Sparf, ordförande i Svenska 

 Schweisshundklubben , SvSHK.  
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 Klubben kommer att anordna helt inofficiella prov under innevarande jaktsäsong, för 

 att därefter tillsammans med JhK överlägga hur bestämmelser för en sådan provform 

 eventuellt ska utformas. 

 Vidare informerade sekreteraren att han representerat SKK, när Landsbygdsminister 

 Eskil Erlandsson den 7 oktober invigde Agusa anläggningen 

 

§ 87  Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Förelåg slutförslag till jaktprovsbestämmelser från Specialklubben för 

Kontinentala Fågelhundar, att gälla från och med 2012-07-01 till och med                        

2017-06-30. 

Beslutade JhK att med omedelbar justering fastställa aktuella 

jaktprovsbestämmelser.  

 

§ 88 VU beslut 

Redovisades följande beslut; 

SKKs Jakthundskommittés VU har den 9 september 2011 fattat 

nedanstående beslut; 

 Införande av Viltspårschampionat för border collie 

Beslutade JhKs VU att rasen border collie 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. 

Beslutade JhKs VU att fastställa ovanstående VU-beslut. 

Curt Christer Gustafsson     Henrik Barnekow             Kjell Bräster 
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SKKs Jakthundskommittés VU har den 2 oktober 2011 fattat nedanstående 

beslut; 

  Efter att Curt Christer Gustafsson och Kjell Bräster den 30 september besiktigat 

 Svenska Jägareförbundets vildsvinshägn i Agusa, Tomelilla kommun, avsett för att 

 träning och SKKs Anlagstest av vildsvinshundar. 

Vid besöket kunde konstateras att anläggningens 3 testhägn består av omväxlande 

biotop, bestående av bokskog, rejäla tätningar av barrträd samt mindre inslag av vass. 

Vidare innehåller samtliga hägn önskvärt omväxlande topografi.  

Stughägnet, med en areal av 3,2 hektar lämpar sig för Anlagstest med drivande och 

stötande- samt ställande vildsvinshundar. Ladugårdshägnet med en areal på 5,6 hektar 

lämpar sig för såväl drivande- som ställande hundar och stötande hundar. Det tredje 

hägnet, Svansjöhägnet med en areal på 5,2 hektar lämpar sig främst för stötande- och 

ställande hundar. Utöver detta så fanns det ett avelshägn på 7 hektar och ett galthägn 

på 6,5 hektar.  

Samtliga hägn var belägna inom Agusas jakthägn. Vidare var samtliga hägn försedda 

med nät av hög och föreskriven kvalitet och med en näthöjd som klarar att utestänga 

såväl dov- som kronhjort, samt erfordrad eltråd.  Samtliga stolpar var nya samt 

tryckimpregnerade.  

Foderhus och andra för anläggningen nödvändiga byggnationer var nybyggda och 

välgjorda.  

 Efter samråd med Hans Andersson beslutade JhKs VU att godkänna och certifiera 

hägnen i Agusa för att registrera resultat i SKKs Databas gällande SKKs Anlagstest 

av vildsvinshundar.                  

 VU för SKKs JhK 

 Curt Christer Gustafsson     Hans Andersson              Kjell Bräster 

Beslutade JhK att fastställa ovanstående VU-beslut. 
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SKKs Jakthundskommittés VU har den10 oktober 2011 fattat 

nedanstående beslut; 

Gällande övergångsregler för enkelt vattenprov och vattenprov i Nybörjarprov 

B och A för spaniel kom dessa,  genom ett förbiseende från SSRKs sida, inte 

kom med i SSRKs förslag till reviderade jaktprovsbestämmelser för spaniel.  

SSRK önskar därför göra följande tillägg i jaktprovsbestämmelsernas § 9, för spaniel           

gällande från och med 2012-01-01 för spaniel; enkelt vattenprov och vattenprov som 

erhållits före 2012-01-01 ska tillgodoräknas som godkänd vattendel vid Nybörjarprov A 

och B i även i de jaktprovsregler som gäller från och med 2012-01-01.                                     

Konstaterade JhKs VU att förbiseendet närmast kan betraktas som ett redaktionellt fel, 

varför JhKs VU beslutade bifalla SSRKs önskemål. 

Beslutade JhKs VU att fastställa ovanstående VU-beslut                                                                                           

VU för SKKs JhK 

Curt Christer Gustafsson     Henrik Barnekow             Kjell Bräster 

 

§ 89  Protokollsutdrag fån SKKs CS samt dess kommittéer 

 Förelåg justerat protokollsutdrag från SKKs CS 2011-08-10. 

§ 123 Förslag från SKKs JhK - tillsyn av Jaktprov 

 Jakthundskommittén redovisade förslag till hur tillsyn av jaktprov ska bedrivas. 

Förslag till Information avseende den tillsyn som utförs av SKKs JhK vid 

fågelhundsprov, gällande "SKKs Riktlinjer och Råd för utsättning av fågel inför 

jaktprov och träning med Apporterande-, Stående- och Stötande Fågelhundar samt 

bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov" består av nio punkter och syftar till att 

tillse att jaktprov genomförs på ett etiskt riktigt sätt och att de följer gällande regler. 

CS diskuterade förslaget och önskar en justering i punkt 3 med att det i normalfallet är 

högst två personer ur kommittén som utför ett besök, samt att det i punkt 4 görs ett 

tillägg i texten om att ett besök  på jaktprov ska föranmälas minst två dagar i förväg till 

arrangören. 

CS beslutade med ovanstående justeringar godkänna förslaget. 
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 Förelåg justerat protokollsutdrag från SKKs PtK 2011-09-14. 

 § 83 Bidragsberättigade domarkonferenser 

 - - - - - - -                                                                                                                                                   

 Övrigt 

 Informerade sekreteraren om de riktlinjer och anvisningar som tagits fram av SKKs 

 Domarkommitté för planering och genomförande av konferenser för exteriördomare. 

 I syfte att underlätta för klubbarna i deras planering inför och genomförande av 

 domarkonferenser finner PtK det önskvärt att utarbeta likartade riktlinjer även för andra 

 domarkategorier. Anvisningarna bör då utarbetas i samråd med SKKs JhK samt SKKs 

 Kommitté för hundars mentalitet. 

 Uppdrogs till sekreteraren att kontakta respektive kommitté. 

  

§ 90 Gemensamma anvisningar för anordnande av provdomarkonferenser  

 Med anledning av PtKs förslag beslutade JhK att utse Hans Andersson och Kjell 

 Svensson, att i samråd med ovan nämnda kommittéer utforma ett gemensamt 

 grundförslag. 

 

§ 91 Revideringar av Bruksavels- och Bruksuppfödarpris (BAP & BUP) 

Redogjorde Kjell Svensson för de förändringar och tillägg som måste göras med 

anledning av förändrade provbestämmelser, samt särbestämmelserna i de 

Championatsbestämmelser som kommer att gälla från och med 2012-01-01. 

Efter en noggrann genomgång och genomgripande diskussion beslutade JhK om att 

bordlägga för att efter ett kompletterat underlag fatta beslut om BAP & BUP vid nästa 

möte. 

  

§ 92  Rapport från Henrik Barnekow avseende Svenska Specialklubben för 

 Drivande Vildsvinshundar (SSDV). 

 Rapporterade Henrik B att den nya styrelsen börjat sitt arbete. Vidare att 

Anders Wideson tillträtt som ansvarig för provverksamheten.  
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 Härvid rapporterade sekreteraren att han fört flera konstruktiva samtal med 

Anders W, i och med att provadministrationen överlämnats till SSDV från 

JhK. Särskilt framfördes vid dessa samtal vikten av att samtliga 

auktoriserade domare nu får möjlighet till att döma prov. 

 Henrik informerade också om att förhoppningen inom klubben är stor att 

kommande vinter, klimatmässigt ska kunna medge att fler hundar kan 

provas. Stor förhoppning ställs också till de Rådjursrenhetsprov som kan ske 

från och med 2012-10-01, då dessa ger utrymme för att möjlighet till goda 

provmarker inte kolliderar med älgjakten. 

 Noterbart är också att en griffon nivernais nu, som första hund, premierats 

på prov. 

 Tackade JhK för rapporten 

  

§ 93  Rapport från Göran Johansson gällande arbetet med att skapa ett 

 gemensamt regelverk för drivande hundar.    

 Rapporterade Göran J att arbetet framskrider enligt plan, samt att ytterligare en 

 remiss torde behöva tillställas berörda specialklubbar, innan ett slutligt förslag 

 presenteras. 

 Tackade JhK för rapporten 

 

§ 94   Grytprovsdomarkonferens 2012 

 Vid JhKs möte 2011-06-14 med Svenska Grythundklubben, Svenska Taxklubben, 

 Svenska Terrierklubben, rasklubben för tysk jaktterrier 14 juni 2011 beslutades att

 när reviderade bestämmelser för grythundsarbete är fasställda, så krävs en 

 domarkonferens för grytprovsdomare. 

 Särskilt sett mot bakgrunden av att de reviderade bestämmelserna innebär betydande 

 förändringar för domarnas arbete. Med anledning av att de  nya bestämmelserna 

 gäller från och med 2012-04-01, så måste konferensen självfallet avhållas dessförinnan. 

 

 JhK uppdrog härvid till Tomas Larsson, att i samarbete med Svenska 

 Grythundklubben (SGK) planera och genomföra konferensen, samt att redovisa 

 densamma enligt de riktlinjer som krävs för en bidragsberättigad konferens.  

 JhK uppdrog även till Tomas Larsson att i samverkan med SGK att tillse att berörda 

 domare får inbjudan till konferensen senast 2011-12-06. 

Beslutade JhK att omedelbart justera § 94.  
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§ 95 Rapporter från tillsynsbesök vid fågelhundsprov 

Förelåg rapport från Henrik Barnekow och Hans Andersson gällande besök vid 

Svenska Setterklubben för Engelsk Setters huvudprov, segrarklass på Trollenäs den 28 

september 2011. 

Besöket var föranmält i enlighet med de riktlinjer som gäller. 

Henrik B och Hans A togs emot av provledare Daniel Gustavsson som presenterade 

provmarker samt hur utsättningen av viltet gått till. Partierna där hundarna släpptes 

bestod av betfält, på omställningsmark, på traditionell stubb samt skumplöja med insådd 

raps. Det sistnämnda är en ny metod som sannolikt kommer att ha stor betydelse för 

fältviltet, inte minst för rapphönsen, då det kommer att finnas skydd och grönt foder 

över vintern. 

Inga burar fanns ute i markerna, det fanns gott om naturligt skydd, föda samt tillgång till 

vatten. Fåglarna fanns i naturliga biotoper, i naturlig kullstorlek samt uppträdde på ett 

naturligt sätt. De fåglar som fälldes var i god kondition och fullfjädrade. Det fanns 

också en retriever tillgänglig för att tillgripa vid komplicerade eftersök. 

Avslutningsvis kunde konstateras att provet genomfördes på ett korrekt sätt, med hög 

kvalitet och etik, samt med ett föredömligt engagemang från arrangören. 

 Förelåg även rapport från Henrik Barnekow och Tomas Larsson tillsynsbesök på 

 Svenska Vorstehklubbens, södra avdelnings fyra fältprov. Besöket gjordes i samband 

 med unghundsklass den 15 oktober 2011, på Skabersjö Gods. 

Även i detta fall var besöket föranmält i enlighet med de riktlinjer som gäller. 

 Vid ankomsten välkomnades Henrik B och Tomas L informerades om provets 

 uppläggning samt vilka särskilda apportörer som fanns att tillgå. 

 Fältviltet bestod i huvudsak av fasaner, men det fanns även rapphöns i vissa remisser. 

 Det kunde konstateras att de fåglar som användes som apporteringsvilt, var väl utvuxna 

 och befjädrade. 

 Henrik B och Tomas L kände sig väl bemötta och både provledning och deltagare 

 uttryckte stor medvetenhet om att utsättning av vilt vid fågelhundsprov kräver 

 förberedelser och stora krav på etik. 

Sammanfattningsvis kunde konstateras att provet genomfördes på ett korrekt sätt, med 

hög kvalitet och etik, samt med ett föredömligt engagemang från arrangören. 

JhK tackade för rapporterna och uttryckte stor tillfredställelse över att arbetet med att 

förbättra kvalitet och etik vid fågelhundsprov verkar ha "burit frukt". 

Därmed lades de samma till handlingarna. 
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§ 96  Förelåg Nils Erik Åhmanssons svar på Svenska Wachtelhundklubbens norra 

 avdelnings samt Marko Pylvänäinens öppna brev, angående SKKs agerande 

 gentemot politiker och myndigheter avseende den svenska rovdjurspolitiken. 

 Sekreteraren meddelade att svarsskrivelsen, förutom till Svenska 

 Wachtelhundklubbens norra avdelnings samt Marko Pylvänäinens, också tillställts 

 samtliga jakthundsklubbar inom SKK.  

 Efter att ha konstaterat att Nils Erik Åhmanssons svar väl beskrev de omfattande 

 insatser som SKK företagit i frågan, lades skrivelsen till handlingarna. 

  

§ 97  Förelåg rapport och information från Ulf Uddman gällande ett möte på 

Naturvårdsverket (NV) den 6 oktober 2011 avseende ett tilläggsuppdrag 

från regeringen till NV, om den svenska rovdjurspolitiken. 

 Genomlästes och diskuterades rapporten, varefter den lades till handlingarna. 

  

 § 98 Förelåg skrivelse från SKKs Juridiska avdelning avseende en tolkning av 

  en överklagan av ett beslut i en regelfråga som FAs Regelkommitté och 

  FAs Prov, utställning och resultatkommitté fattat, gällande hunden                 

  Den Röde Jägarens Birka.  

 Efter att noga tagit del av hundägarens överklagande, samt FAs Regelkommittés 

 och FAs Prov, utställning och resultatkommittés svar och tolkningar i aktuell 

 regelfråga beslutade JhK tillstyrka FAs regeltolkning, innebärande att 

 hundägarens överklagan bör avslås. 

 I beslutet deltog inte Hans Andersson. 

  

§ 99 Förelåg skrivelse från Kenth Elving gällande krav på att startlista och 

 eller katalog ska vara tillgänglig för både deltagare och besökare vid 

 jaktprov. 

Informerade sekreteraren att då frågeställningen gällde ett prov arrangerat av 

Rasklubben för tysk jaktterrier, hade skrivelsen tillställts klubben för yttrande. 

Klubbens ordförande Johan Sonessons svar meddelade att det vid aktuellt prov 

inte fanns kopior på startlistor, men att Kenth Elving erbjudits möjlighet att ta 

del av originalet. Vidare angav Johan Sonesson att det i normalfallet finns kopior 



10 

 

att tillgå, samt att klubben ska utveckla rutiner för att kopior och/eller katalog 

alltid ska finnas tillgängliga vid klubbens jaktprov. 

Förklarade JhK sig nöjd med svaret och uppdrog till sekreteraren att skicka 

protokollsutdrag till Kenth Elving samt till rasklubben för tysk jaktterrier. 

 

§ 100  FCI  

 Förelåg en skrivelse som Ulf Uddman tillställt FCIs Generalsekreterare                      

 Yves De Clercq gällande att jaktprovsbestämmelserna för drivande hundar ska vara 

 fastställda att gälla  från och med 2014-07-01 och med anledning därav berörda 

 klubbar ska äga rätt att arrangera Internationella prov, enligt gällande regelverk, till 

 och med 2014-12-31. 

 Skrivelsen framhåller även att när de reviderade bestämmelserna är fastställda 

 ska dessa översättas till ett godkänt FCI språk. 

 Rapporterade sekreteraren att han efterhört hur SKKs CS avser att agera när 

 det gäller övriga typiskt nordiska provformer, såsom älghundsprov och prov för 

 trädskällare. Ulf Uddman föreslog härvid att SKK avvaktar till att FCI besvarat 

 ovanstående skrivelse. 

 Bordlades frågan i avvaktan på FCIs svar. 

 Förelåg mötesprotokoll från FCIs Commission of Continental Pointers, i 

 Mauritshof, Holland, den 10 april 2011.. 

 Förelåg mötesprotokoll från FCIs Scent Hounds Commission, i Selbu, Norge, 

 den 9 september 2011. 

 Förelåg FCIs reglemente för Internationella Working Test, Retriever.  

 Beslutades lägga FCIs skrivelser till handlingarna 

  

§ 101 Inkomna skrivelser 

 Förelåg skrivelse från Svenska Taxklubben angående en begäran om att få 

 stambokföra vinnaren av Drev-SM. 

 Konstaterade JhK att SKKs styrelse tidigare beslutat att endast vinnartitlarna

 Världs-, Europa-, Nordisk- samt Svensk vinnare avseende utställningar ska 

 stambokföras. 
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 Med anledning av detta avslogs Svenska Taxklubbens begäran. 

 Förelåg skrivelse från Svenska Dreverklubben, SDK, att förutom SDK önskar flera 

 av de Nordiska specialklubbarna för drivande hundarna arrangera landskamper och i 

 samband med dessa utse Nordisk Vinnare, samt att denna titel ska stambokföras 

 inom NKUs medlemsländer. 

 Konstaterade JhK att SKKs styrelse tidigare beslutat att endast vinnartitlarna

 Världs-, Europa-, Nordisk- samt Svensk vinnare, avseende utställningar ska 

 stambokföras. 

 Med anledning av detta avslogs Svenska Dreverklubbens önskan.  

 Förelåg skrivelse från Svenska Spaniel och retrieverklubben avseende att en 

 jaktprovsdomare tilldelats en tidsbegränsad avstängning. 

 Noterades skrivelsen och lades därefter till handlingarna. 

   

 § 102  Förändringar i JhKs sammansättning efter 2011 års Kennelfullmäktige 

  SKKs styrelse kommer vid möte 2011-11-16 att tillsätta ledamöter i CS  

  fackkommittéer.  

  Eftersom Curt Christer Gustafsson avböjt omval kommer SKKs CS att tillsätta 

  en ny ordförande i JhK. 

  Med anledning av ovanstående avtackades Curt Christer för de engagerade, 

  mångfacetterade  och ovärderliga arbete han utfört inom Jakthundskommittén 

  alltsedan den bildades 1994.  

  Även Thomas Eriksson avslutar i och med detta möte sitt arbete i JhK. Thomas 

  avtackades för det arbete han utfört i JhK och då speciellt för den kunskap han 

  tillfört kommittén vad gäller jagande spetsar. 

 

§ 103  Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras  

  innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 

  och/eller i Hundsport Funktionär 

  Fann JhK att inget sådant beslut förelåg. 
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§ 104  Nästa sammanträdande 

 Beslutade kommittén om att följande sammanträde sker 26 januari 2012 

 klockan 10.30 på SKKs kansli. 

 

§ 105  Mötets avslutande  

 Tackade ordförande för ett väl genomfört möte, samt speciellt för de 18 år som 

 innefattat ett mycket trevligt arbete och inte minst förmånen, att tillsammans 

 med trevliga och kunniga personer kunnat vara en av företrädarna för att den svenska 

 jakten med hund, så att denna dels har kunnat bibehållas och dels kunnat utvecklats. 

  

 Vid protokollet 

  

 Kjell Bräster 

 

 Justeras:   Justeras:   

 

                                                                                                                                           

Curt-Christer Gustafsson Hans Andersson 

 Justeras §98: 

 

 Henrik Barnekow   

 

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

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

 


