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SKK/JhK nr 5/2010 

§ 68– 82 

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté på 

Thoresta 1 oktober 2010 

 

Närvarande:   Curt-Christer Gustafsson, ordförande                        

Henrik Barnekow, vice ordförande                          

Hans Andersson                                

Willy Gustavsson                                                

Tomas Larsson   

    

Adjungerade: Kjell Bräster 

Kjell Svensson, SKKs kansli 

Frånvarande: Thomas Eriksson                                                    

  Göran Johansson                                     

  Hans von Essen, SJF                                                                                                                  

Vid protokollet:  Kjell Bräster 

 

§ 68 Mötets öppnande 

 Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 69 Val av justerare 

 Utsågs Henrik Barnekow att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 70 Föregående mötesprotokoll 

 Godkändes justerat protokoll SKK/JhK 4/2010 den 11 augusti och lades till 

 handlingarna. 
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§ 71 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Förevisade Kjell Svensson den mall som rekommenderas vid provnärvaro för de 

exteriördomare som önskar vidareutbilda sig på "arbetande raser", vidare förelåg 

motsvarande mall för de specialklubbar som har att ta emot dessa domare. 

Anvisningarna har sänts ut till samtliga exteriördomare samt till berörda 

specialklubbar. 

Förelåg en översättning till tyska av de svenska drevprovsreglerna för tax. 

Översättningen var inte känd av JhK när beslutet i § 49 4/2010 fattades. 

Beslutade dra tillbaka tidigare beslut, samt uppdra till Henrik Barnekow att i 

samarbete med Svenska Taxklubben arbeta vidare med frågan för att FCI ska 

godkänna CACIT för tax på drevprov och därigenom kunna medföra ett 

Internationellt Jaktprovschampionat. 

Förelåg en rättelse angående vilken specialklubb som auktoriserat de 

viltspårdomare som berörs av § 52 4/2010 då det framkommit att de ursprungligen 

auktoriserats av Svenska Dreverklubben (SDK). Vidare förelåg en skrivelse i 

ärendet från SDK. 

Beslutade JhK att efter en uppmaning till de aktuella domarna att, alltid tillse att 

all utrustning för genomförandet av ett viltspårprov, ska finnas med ut i 

provmarken, lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutade JhK om omedelbar justering av § 71 

 

 § 72 Information 

 Genomgicks den ekonomiska redovisningen JhK och lades till handlingarna. 

 Rapporterade ordförande, vice ordförande och sekreteraren om 

 domarutbildningen av domare för Drivande Vildsvinshundar på Boda Gård, Östra 

 Ryd 27 - 28 september. Kollegiet för utbildningen föreslår att Bertil Larsson och 

 Carl Berg aspirantkallas samt att övriga fyra deltagare måste skaffa mer erfarenhet, 

 innan de kan fortsätta sin utbildning. 

 Beslutade JhK att kalla Bertil Larsson och Carl Berg som aspiranter. 
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 Med anledning av de erfarenheter som framkom vid utbildningen föregick 

 diskussion inför en kommande regelrevidering, att diskutera behovet av att 

 Drivande Vildsvinshundar ur FCIs Grupp 6 kan behöva fullgöra ett 

 rådjursrenhetsprov (RR) innan de kan anmälas till jaktprov. 

 Beslutade JhK att diskutera frågeställningen med interimsstyrelsen i SSDV, samt 

 med berörda rasklubbar.  

 Vidare beslutade JhK att uppdra till sekreteraren ta kontakt med specialklubbarna 

 för drivande hundar; SDK, SBaK, SBlK, SvStK samt SvTK för att efterhöra om 

 deras  jaktprovsdomare skulle kunna åta sig att även döma SSDVs raser på RR-

 prov, då SSDV initialt kan ha problem med att ha tillräckligt med egna domare för 

 att bedöma rådjursrenhetsprov, om det blir aktuellt att under jaktåret 2011 införa 

 krav på RR för Drivande Vildsvinshundar.  

 Vidare presenterade Kjell Svensson de arbete som hitintills förevarit inom SKKs 

 Avels- och Föreningskommitté gällande jakthundsraser som importerats med 

 UCK-stamtavla.  

 Konstaterade JhK att arbetet fortskrider. 

  Rapporterade Hans Andersson från den utbildning för St. Hubertusdomare som 

 han deltagit i, vilken Svenska Jägareförbundet arrangerat. Utbildningen fungerade 

 väl. Dock rapporterade Hans Andersson om vissa detaljer, vilka medförde att JhK 

 uppdrog åt sekreteraren att kontakta ansvariga på Jägareförbundet. 

 Rapporterade sekreteraren från det möte med NKUs Jakthundsgrupp som 

 avhållits på Arlanda den 14 september. Vidare att "Minnesanteckningar" från mötet 

 kommer att delges, förutom DKK, FKK, NKK samt SKKs CS och JhK, även 

 kommer att sändas ut till SKKs Jakthundklubbar. 

 Rapporterade sekreteraren att han kallats till ett möte på Rikspolisstyrelsen, 

 Nationella Viltolycksrådet (NVR). Mötet gällde vilka krav som ska ställas på de 

 ekipage som ska ingå i det nationella register som ska upprättas på godkända 

 eftersöksjägare avseende eftersök på trafikskadat vilt. I samband med mötet 

 förordades att SKK bör ansöka om att ingå i NVR som medlemsorganisation. 

 Beslutade JhK, då sekreteraren efterhört SKKs ordförandes uppfattning,  att 

 uppdra till sekreteraren att söka medlemskap för att SKK ska ingå i NVR. 
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 Rapporterade sekreteraren att han fått information av Christer Pettersson på 

 Naturvårdsverket (NV) att det inte längre är NV som har bemyndigande att bevilja 

 SKK  den 5-åriga dispens från § 17 Jaktförordningen, för att släppa jakthundar för 

 klubbarrangerad träning och domarutbildning, som SKK haft i 5-års perioder sedan 

 1991  och där den nuvarande dispensen upphör 2010-12-31. Det är numera 

 respektive Länsstyrelse som beviljar sådana dispenser. Detta fann JhK oroande då 

 det finns risk för att olika Länsstyrelser kommer att bedöma dispensansökningarna 

 olika. 

 Uppdrogs åt sekreteraren att skicka separat dispensansökan till samtliga 21 

 Länsstyrelser. 

 Rapporterade sekreteraren att Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) 

 begärt ett policydokument, från JhK, avseende domares och deltagares 

 spritförtäring kvällen före prov.  

 Förelåg ett "Etikdokument" i frågan, som sekreteraren tillställt SSF. 

 Beklagade JhK nödvändigheten av ett sådant policydokument, men uttalade sin 

 respekt för att SSF tagit tag i frågan, då det tydligen varit ett problem. 

 Uppdrogs åt sekreteraren att sända policydokumentet för kännedom till samtliga 

 jakthundklubbar. 

 Beslutade JhK om omedelbar justering av § 72 

 

 § 73 VU-beslut JhK 

 VU har den 15 augusti fattat nedanstående beslut; 

 JhKs VU beslutade tillstyrka Svenska Älghundklubbens begäran om förlängd tid 

 för revideringen av sina jaktprovsbestämmelser för löshunsdsprov till 2013-07-01 

 VU har den 19 augusti fattat nedanstående beslut; 

 Då det uppmärksammats att auktorisationen för Inger och Roger Skoglund som 

 viltspårdomare utfärdats av Svenska Dreverklubben beslutade JhKs VU att sända 

 beslutet i § 52 4/2010, samt underlag även till Svenska Dreverklubben, för att få ett 

 yttrande över ärendet. 
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 VU har den 2 september 2010 fattat nedanstående beslut; 

 Beslutade att medge SSRK bidragsberättigad domarkonferens för retrieverdomare            

 2012-02-18-19. 

 VU har den 2 september 2010 fattat nedanstående beslut; 

 Beslutade att medge Svenska Älghundklubben bidragsberättigad domarkonferens 

 för jaktprovsdomare 2012-03-10. 

 VU har den 17 september 2010 fattat nedanstående beslut; 

 Beslutade kalla Carl Berg till utbildningen för domare vid Drivande 

 Vildsvinshundar, som ersättare för Jim Lundqvist. 

Beslutade kommittén fastställa VUs beslut. 

 

§ 74 Uppdatering av tidpunkter för 2012-års regelrevidering  

Med anledning av att Svenska Älghundklubben begärt och beviljats förlängning av 

revideringstiden för löshundar beslutade JhK att uppdra till sekreteraren att sända 

ut den reviderade tidplanen till samtliga jakthundklubbar. 

I sammanhanget önskade JhK påpeka det faktum att samtliga regelverk inom SKK-

sfären ska inledas med SKKs Allmänna bestämmelser, vilka ska sändas till berörda 

specialklubbar. I sammanhanget gäller dock att det för paragraferna 4 och 7 räcker 

det, för de klubbar som så önskar, att det görs en referens till SKKs Allmänna 

bestämmelser samt att de delar i paragraf 6 som gäller Kupering endast gäller för 

raser där detta är aktuellt. 

 Vidare uppmanar JhK att de fågelhundsklubbar som genomför jaktprov på utsatt 

 fågel, ska  se över tjänstgörande Domarens ansvar gentemot SKKs Föreskrifter och 

 Allmänna råd för utsättning av fågel inför jaktprov med stående- och stötande 

 fågelhundar samt bestämmelser om särskild apportör. 
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§ 75 Eventuella åtgärder mot fågelhundsklubbar som inte följer SKKs 

 utsättningsbestämmelser för fågel vid prov och träning 

 Diskuterade JhK om eventuella åtgärder och sanktioner mot de fågelhundklubbar 

 som inte följer SKKs utsättningsbestämmelser för fågel vid prov och träning. 

 Beslutade JhK att bordlägga frågan tills dess resultatet och erfarenheterna av de 

 slumpmässigt utvalda besök som JhK kommer att göra vid flera prov under hösten 

 2010. 

 

§ 76 JVs nya föreskrifter gällande veterinär närvaro vid Mästerskap och 

Internationella prov. 

  Förelåg kopia av FAs dispensansökan till JV angående befrielse från veterinär 

 närvaro enligt Föreskrift SJVFS 2010:45 Saknr. L 17 för Fält-SM, Derbyt samt 

 Guldpokalen.  

 Vidare förelåg JVs tillstyrkan, som också visade att myndigheten medgav 

 dispensen med föredömligt kort handläggningstid. 

 Lades ärendet därmed till handlingarna. 

 

§ 77 FCI-cirkulär 

Förelåg cirkulär angående möjligheten att arrangera CACIT-prov i annat land. 

Beslutet angav att detta inte var möjligt om det finns möjlighet att arrangera sådant 

prov i det egna landet. 

 Lades ärendet därmed till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

§ 78 Inkomna skrivelser 

 Förelåg svarsskrivelse från Svenska Beagleklubben angående § 48 4/2010. 

 Efter att ha tagit del av skrivelsen lades densamma till handlingarna. 

 Förelåg  flera skrivelser angående § 51 4/2010. 

Efter att ha tagit del av skrivelserna och mot bakgrund av att det är Svenska 

Taxklubben som per delegation har att auktoriserar respektive avauktorisera 

jaktprovsdomare beslutade JhK att lägga skrivelserna till handlingarna. 

Förelåg kopia för kännedom från SSRK/Dalarna med anledning av att en medlem 

deltagit vid ett "Working Test" i strid mot bestämmelserna. 

Konstaterade JhK att händelsen regleras av SSRKs delegation, varefter skrivelsen 

lades till handlingarna. 

Förelåg förnyad ansökan från Fredskogs Hundcenter om att få sin 

vildsvinsanläggning godkänd för Anlagstest i Vildsvinshägn. 

Efter diskussion i kommittén beslutades avslå ansökan, dels för att SKK som 

ideell organisation äger rätt att självständigt välja sina samarbetspartners, dels mot 

bakgrund av att Fredskogs Hundcenter tidigare anmält SKK till Naturvårdsverket 

för "nepotism" när det gäller SKK-organisationens sätt att välja samarbetspartners, 

vilket måste ses som anmärkningsvärt agerande. 

 

§ 79 Seminarium SKKs jakthundklubbar - Svenska Jägareförbundet - SKKs JhK 

Beslutades att genomföra 2011-års seminarium till den 8 och 9 april 2011. 

Uppdrogs åt sekreterare att meddela jakthundsklubbarna om beslutat datum för 

seminariet. 

Beslutade JhK att diskutera och fasställa program för seminariet vid nästa 

kommittémöte.  
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§ 80 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 ingen sådant beslut förelåg. 

 

§ 81 Nästa sammanträdande 

 Beslutade kommittén om följande mötesdagar; 

 20 januari 2011 på SKKs kansli samt 7 april på Öster Malma. 

  

 § 82 Mötets avslutande 

 Tackade ordförande för ett väl genomfört möte. 

 Vid protokollet 

  

 Kjell Bräster 

 Justeras:   Justeras:   

                                                                                                                                           

Curt-Christer Gustafsson Henrik Barnekow 

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

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


