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SKK/JhK nr 4/2009  

 

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 11 

september 2009 på SKKs Thoresta Herrgård Upplands Bro 

 

 

Närvarande:  Curt-Christer Gustafsson, ordförande    

 Hans Andersson     

 Paul Andersson,  f.r.o.m § 55    

 Thomas Eriksson    

 Willy Gustavsson                                                                                       

 Uno Olsson. 

Anmält frånvaro: Thomas Larsson, med anledning av deltagande vid Domarkonferens i tysk 

jaktterrierklubb. 

 

Adjungerade: Hans von Essen, Svenska Jägareförbundet (Sv JF) f.r.o.m. § 55  

Göran Johansson, SvStK  

Kjell Bräster, SKKs kansli  

                                                                                                     

Vid protokollet: Kjell Bräster 

 

 

§ 47 Mötets öppnande 

Hälsade ordförande ledamöterna välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till Göran 

Johansson som kommer att ingå i SKKs JhK f.r.o.m 2009-10-01. Göran Johansson presenterade 

sin bakgrund med jakthundar och föreningsarbete. 

 

§ 48 Val av justerare 

Utsågs Thomas Eriksson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 49 Föregående mötesprotokoll 

SKK/JhK 2/2009, 2009-04--16-17 samt SKKs JhK 3/2009, 08-12 

Lades protokollen efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

§ 50 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Förelåg kompletterande skrivelser från Dag Lihuvudh, Svenska Taxklubben, SvTK samt 

Jämtlands/Härjedalens Taxklubb, J/HTK. 
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Konstaterade JhK att J/HTK handlat felaktigt, enligt de bestämmelser och riktlinjer som 

gäller för vad ett kollegium har för skyldigheter om att höra och informera tjänstgörande 

domare, samt informera hundägaren när ett kollegium finner anledning att ändra 

prissättningen för en hund. 

Beslutade JhK påpeka för SvTK och J/HTK att detta inte får upprepas. Vidare  beslutade 

JhK än en gång påpeka för SvTK och J/HTK att SvTK har delegation från SKKs styrelse att 

auktorisera, utdela erinran, varning, avstängning eller att avauktorisera en provdomare. 

Däremot medger inte SKKs policy och regler för disciplinära åtgärder avseende 

organisationens domare (fastställda av SKK/CS 2007-11-27), den form av ”bannlysning”, 

som J/HTK uttalat. 

Beslutade JhK därmed lägga ärendet till handlingarna. 

 

 § 51 Information från ledamöterna 

Informerade ordförande att SKK/CS beslutat utse Henrik Barnekow som vice ordförande i 

SKKs JhK. 

Vidare informerade ordförande att han tillsamman med PtKs ordförande, Annika Uppström, 

fått SKK/CS uppdrag att se över regler och metoder, för provnärvaro för de exteriördomare, 

som avser att utöka sin auktorisation med raser som kräver provnärvaro.  

Informerade ordförande att han, tillsammans med CS-ledamoten Per-Inge Johansson och 

verksamhetschef Kjell Bräster den 10 september haft ett möte på Öster Malma avseende CS 

uppdrag, att om möjligt och snarast, föreslå organisation och stadgar för Specialklubben för 

Drivande Vildsvinshundar. Nästa möte i arbetsgruppen kommer att ske den 4 november. 

 

 

§ 52 Information från SKKs kansli 

Informerade verksamhetschef Kjell Bräster om det arbete som förevarit och vad som kvarstår 

för att tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Yrkesjägareförening utarbeta 

ett förslag till; Etiska riktlinjer för jakthundsanvändning. 

Förelåg också ett förslag från Kjell Bräster till PM för jakt och jaktprov med stövare, som 

åskådliggör hur jakt och jaktprov med drivande hund på hare går till.     

Beslutade JhK, med ett godkännande, tillställa de specialklubbar som har jaktprov på hare 

aktuellt PM och därefter lägga dokumentet till SKKs policysamling. 

Informerade Kjell Bräster om att han i samband med sin pensionering 2009-12-31 tecknat 

avtal med SKK om att adjungeras till SKKs JhK samt stå till SKKs kanslis förfogande som 

sakkunnig när det gäller jakt och jakthundsfrågor. 

Förelåg kopia av skrivelse som JhKs sekreterare Ann-Sofi Flygare tillställt jakthundklubbarna 

med en fråga om vilka rutiner som gäller när klubbarna ansöker till FCI om Internationellt 

jaktprov (CACIT-prov). Konstaterade JhK att ingen klubb ännu svarat på skrivelsen. 
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§ 53 Protokoll från CS samt CS olika kommittéer 

Förelåg protokollsutdrag gällande rutiner för att fastställa specialklubbstillhörighet för i 

Sverige nytillkomna raser.         

         

§ 54 Fastställande av JhKs VU 

Föreslog ordförande att JhKs VU utses med den flexibilitet som tidigare tillämpats; att 

ordförande, jämte den ledamot som kan anses ha störst sakkunskap, tillsammans med Kjell 

Bräster bildar VU i varje enskilt fall. JhK beslutade i enlighet med förslaget. 

Förelåg beslut av JhKs VU 2009-08-05 att godkänna redaktionella ändringar i Svenska 

Wachtelhundklubbens bestämmelser för Skogsprov. 

Beslöt JhK godkänna JhK/VUs handläggning 

 

§ 55 Rapporter 

Meddelade ordförande att Paul Andersson avsagt sig fortsatt representation i FCIs 

Spanielkommission. Beslutade JhK att efterhöra förslag till en ersättare, samt tackade Paul 

Andersson för ett förtjänstfullt arbete i FCIs Spanielkommission. 

Meddelade ordförande att arbetet med att utse svenska representanter till Europa-pokalen för 

drivande hundar fortgår. 

 

Förelåg verksamhetschefens rapport från Svenska Jägareförbundets Årsstämma 2009. Av 

rapporten framgick att jordbruksminister Eskil Erlandsson medverkat och informerat om att 

regeringen den 20 april fattat beslut om att i huvudsak permanenta skrivningen i 

Jaktförordningens § 28, efter den försökstid som pågått sedan hösten 2006. Eskil Erlandsson 

meddelade också att regeringen avsåg att till riksdagen lägga en proposition angående an 

förändrad rovdjurspolitik. Vidare framgick av rapporten att Jordbruksdepartementet den 9 maj 

utgivit ett pressmeddelande innebärande att regeringen beslutat att de frivilliga som gör 

eftersök på trafikskadat vilt kommer att erhålla ersättning (för rovdjur 1 900:- för älg och 

vildsvin 700:- samt för övriga djur 400:-) samt att bestämmelsen gäller från 2010-01-01 och 

ska finansieras via Vägverkets väghållningsanslag.  

 

 

§ 56 Provbestämmelser, protokoll, auktorisationer för jaktprov med Drivande hund på 

vildsvin 

Redogjorde verksamhetschefen att, de som domare som auktoriserades för att döma 

Vildsvinsprov för Drivande hundar vid telefonmöte, JhK 3/2009, 2009-08-12 meddelats 

skriftligen, om sin auktorisation. 

Meddelades också att den aspirant som inte beviljades auktorisation meddelats skriftligen. 

Förelåg förslag, efter gjorda vissa redaktionella ändringar, provbestämmelser för Drivande 

Vildsvinshundar samt bedömningsprotokoll, skogskort och resultatlistor för denna nya provform. 

Meddelades också att SKKs Marknadsavdelning arbetar med att få allt material klart till 2009-

10-01, samt att provbestämmelserna kommer att publiceras på SKKs hemsida. 

Beslutade JhK att startavgift per hund blir 150:- samt att dagsarvodet är 250:- per domare och 

reseersättningen för domare är 185 öre per/kilometer. Startavgift och domarersättning 

bekostas av respektive provdeltagare. 
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Arrangören svarar för stambokföringsavgiften. I övrigt ska proven arrangeras i enlighet med 

provbestämmelsernas § 3 och § 14. Detta innebär att JhK, i ett övergångsskede, utser vilka 

domare som ska tjänstgöra vid varje enskilt tillfälle. 

Uppdrogs åt Kjell Bräster att tillsammans med SKKs IT-avdelning ta fram 

programutveckling för stambokföring. 

Förklarades § 56 omedelbart justerad. 

§ 57 Enkätsvar från Svenska Wachtelhundklubben (SWK) och Svenska Älghundklubben 

(SÄK) avseende med vilken kvalitet och kvantitet vildsvinsprov förekommit 

Redovisade SWK att klubben under tiden 2003 - våren 2009 arrangerat 35 provtillfällen 

innebärande 86 st provade hundar, varav 36 godkänts. SWK redovisar att det finns vissa problem 

med att arrangera provtillfällen. 

SÄK redovisade att under samma period att 66 prov arrangerats samt att 21 hundar erhållit pris. 

Även SÄK redovisar vissa problem med att finna tillräckligt med provtillfälle. 

Med anledning av enkätsvaren, samt att från och med 2009-10-01 även prov för Drivande 

Vildsvinshundar kommer att arrangeras, kommer JhK fortsatt följa utveckling och tillgång på 

provtillfällen, för de olika provformerna för vildsvinshundar. 

 

§ 58 Hägntest för lämpliga vildsvinshundar 

Beslutade JhK fastställa regler för Anlagstest i hägn för Vildsvinshundar i och med att vissa 

redaktionella ändringar nu gjorts. Förevisades också testprotokoll, resultatlistor för 

verksamheten, samt Diplom för godkända hundar. 

Uppdrogs åt Kjell Bräster att tillsammans med SKKs IT-avdelning ta fram programutveckling 

för stambokföring. 

Förklarades § 58 omedelbart justerad. 

 

§ 59 Fastsällande av personer med förordnande att bedöma Anlagstest för Vildsvinshundar 

i hägn 

Beslutade JhK att fastställa att följande personer har förordnande att bedöma hundar vid 

Hägntest för vildsvinshundar, vars resultat införs i SKKs stambok. 

 Caroline Hagström Peter Ekeström Henrik Barnekow  

 Hagsäter 2 Skönbergagatan 16 Sörbytorp 1220 

 610 21 Norsholm 614 30 Söderköping 288 90 Vinslöv 

 

   

 Lars Schepler Leif Fredriksson Henrik Svensson  

 Björkviks säteri Stubbestorp Wittskövlevägen 100-5 

 614 97 Söderköping 640 20 Björkvik 297 91 Wittskövle 

 

  

 Per Kristoffersson Jan Erik Bodell Jöns Lennart Andersson 

 Charlotten, Ändebol Kungshusby 23 Fältgården 

 641 92 Katrineholm 745 99 Enköping 261 94 Annelöv 

 

 

 Daniel Ligné Stephan Gäfvert Åke Hjelm  

 Penningby, Vackerbo Erikslund, Hemsta 14 Boarpsvägen 19                     

 614 94 Björnlunda 153 92 Hölö 288 33 VINSLÖV 
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 Lennart Lundh 

 Björkeröd 3244 

 280 20 Bjärnum 

 

Förklarades § 59 omedelbart justerad. 

 

§ 60 PM till SKKs CS angående bidrag till godkända hägnanläggningar 

Förelåg ett PM till SKK/CS som SKKs VD uppdragit åt verksamhetschefen att upprätta 

angående förslag till bidragsersättningar för de testanläggningar som färdigställs och 

godkänns av SKKs JhK och Svenska Jägareförbundet. Härav framgick att SKK inte avser 

lämna bidrag till den testanläggning som Svenska Jägareförbundet ska uppföra vid Agusa-

anläggningen. Informerade verksamhetschefen om att arbetet med att finna en entreprenör i 

Västra Götaland, som är intresserad att bygga en anläggning, fortsätter. 

 

§ 61 Skrivelse från Fredskogs Hundcenter 

Förelåg skrivelse från Fredskogs Hundcenter gällande SKKs JhKs beslut § 45 2009-08-12 att, 

att efter samråd med Svenska Jägareförbundet inte godkänna eller stambokföra Anlagstester för 

Vildsvinshundar, som är utförda vid Fredskogs Hundcenter.  

Konstaterade JhK att skrivelsen innehöll, dels felaktigheter, dels påståenden som enligt JhK 

saknar grund. 

JhKs ordförande presenterade ett förslag till svarsskrivelse till Fredskogs Hundcenter.  

Beslutade JhK att godkänna skrivelsens innehåll samt att tillställa Fredskogs Hundcenter, 

Bjärnum, skrivelsen, bifogad med ett protokollsutdrag från dagens möte, innebärande att SKKs 

JhK inte i nuläget finner anledning att ändra tidigare beslut. Även regler för Anlagstest i hägn för 

Vildsvinshundar bifogas utskicket. 

Förklarades § 61 omedelbart justerad. 

 

§ 62 Överklagande av Svenska Älghundklubbens beslut att stänga av två jaktprovsdomare 

Förelåg överklagande av Svenska Älghundklubbens beslut vid styrelsemöte 2009-05-12, om att 

avstänga jaktprovsdomarna Aina Lundmark, Paletåvägen 1, 904 41 Röbäck samt Sören 

Johansson, Månsbrännan 4062, 935 91 Norsjö, som jaktprovsdomare under en tid av 2 år, räknat 

från och 12 maj 2009. Motivet till SÄKs avstängning uttrycks som att klubben helt tappat 

förtroendet för de båda domarna. Av protokollet framgår också att  styrelsen varit enig i sitt 

beslut. 

Efter en noggrann genomgång av insända underlag fann SKKs JhK inte anledning att bifalla 

överklagan, och därigenom ändra Svenska Älghundklubbens beslut. 

 

§ 63 Skrivelse från SSRK gällande jaktprov där provresultaten strukits på grund av att 

provet inte följt provreglerna. 

Förelåg skrivelse från Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, gällande ett retrieverprov 

(B-prov) i öppen klass, där tjänstgörande domare underlåtit att pröva deltagande hundar i 

vattenarbete. 
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Konstaterade JhK att det av bestämmelserna för SSRKs retrieverprovs (B-prov) § 7 - och 8 

klart framgår hundarna, oavsett klass, ska prövas i vatten. JhK kunde vidare konstatera att kravet 

på vattenarbetets omfattning, ökar successivt beroende på klass.  

JhK beslutade, särskilt med bakgrund av ovanstående, samt genom provledarens redogörelse, att 

SSRKs styrelse handlat helt i enlighet med det ansvar klubben har för att genomföra jaktprov, 

baserade på gällande provbestämmelser. SKKs JhK konstaterar också att SSRK tilldelat 

domaren en erinran för de avvikelser som de facto förevarit, samt uppmanat arrangören att 

återbetala anmälningsavgiften till deltagarna. 

JhK kan inte annat än att beklaga deltagarna för den försumlighet domaren gjort sig skyldig till. 

Vidare uppmanar SKKs JhK SSRK att tillse att den person i styrelsen som har ansvaret för 

provverksamheten för retriever, påtalar vikten av att domarna följer bestämmelserna, senast vid 

nästa domarkonferens.  

 

§ 64 Övriga skrivelser 

Förelåg för kännedom ytterligare skrivelser gällande JhKs tidigare anmälan till 

SKKsDisciplinnämnd angående uppträdandet av en medlem och provdeltagare i Svenska 

Vorstehklubben, i samband med jaktprov.  

 

§ 65 Nya raser som kan tilldelas Svenskt Viltspårprovchampionat 

Förelåg ansökan för att raserna fauve de bretagne och cane corso ska kunna erhålla Svenskt 

Viltspårprovchampionat SVCh. Med anledning av SKKs praxis beslutade JhK att de båda 

raserna kan erhålla SVCh från och med 2010-01-01 och i enlighet med fastställda 

championatsbestämmelser.  

Dock ska en av i championatet ingående meriter vara erövrade efter 2010-01-01. 

§ 66 Skrivelse angående viltspårdomares rätt att starta med egen hund vid ordinarie 

viltspårprov 

Konstaterade JhK än en gång att Anvisningar samt Domaretiska regler för Domare i SKKs 

Jakthundklubbar (Fastställda 2008-10-24) tydligen inte nått ut till domare och arrangörer. 

Beslutade JhK att åter tillställa Jakthundklubbarna dessa Regler och Anvisningar. 

Uppdrogs åt SKKs kansli att verkställa utskicket. 

 

§ 67 2010 års seminarium för jakthundklubbarna på Öster Malma 

Diskuterade JhK tema för 2010 års seminarium.  

 

Beslutade JhK att förlägga seminariet till fredagen och lördagen 9 och 10 april 2010. 

Uppdrogs åt SKKs kansli att meddela jakthundsklubbarna datum för seminariet samt att 

Svenska Jägareförbundet och JhK återkommer med program när klubbarna inkommit med 

deltagarförteckning. 

 

§ 68 Övriga frågor                

Uppdrogs till Kjell Bräster att inför nästa kommittémöte lägga fram ett förslag till skrivelse 

angående jakthundklubbarnas kommande revidering av bestämmelserna, samt utarbeta förslag 

till Kontaktpersoner för respektive klubb. 
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§ 69 Nästa sammanträde  

Beslöt JhK att datum för nästa sammanträde är torsdagen den 5 november 2009. 

 

§ 70 Mötets avslutande 

Framförde ordföranden Curt-Christer Gustafsson ett särskilt tack till Paul Andersson och Uno 

Olsson för ett förtjänstfullt och mångårigt arbete inom kommittén, samt genom ett tack till övriga 

förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Kjell Bräster 

 

Justeras: 

 

Curt-Christer Gustafsson, ordförande 

Thomas Eriksson 

   

 

 

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

bli föremål för ändring av SKK/CS.  

 

 


