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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
fredag 2022-02-11. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Magnus Jensen, Henrik Barnekow, Anders Carlsson, Gunnar Pettersson, Johan 
Sonesson (till § 13), Thore Larsson. 

 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin (Svenska Jägareförbundet, till § 1), Rebecca Krig 
(Svenska Jägareförbundet, till § 1), Eliza Kajanus (journalistisk bevakning), Matts-Olof 
Mattsson. 
 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet, som hölls som ett 
videomöte, öppnat. Därefter gjordes en presentation av alla ledamöter och 
adjungerade för den nya kommittésammansättningen. Matts Olof Mattson deltog 
under mötet som adjungerad för att få en introduktion till det kommande uppdraget 
som ledamot i JhK från och med 1 mars. Beslutades att Svenska Jägareförbundets 
punkter under Information, tas i samband med mötets öppnande.  
 
Peter Ledin berättade om Svenska Jägareförbundets nye Generalsekreterare Dag Lidén 
som börjar i juni.   
Peter berättade att han själv kommer att gå i pension och slutar 1 augusti.  
Svenska Jägareförbundet har skrivit avtal med Almunge hundcenter om att genomföra 
hägntest på björn. Sekreteraren ombads delta på ett möte på anläggningen den 26-27 
april angående detta.  
Svenska Jägareförbundet har sagt upp arrendeavtalet med Agusa vildsvinshägn fr.o.m. 
1 juni, och ingen ny arrendator finns i dagsläget. Mikael Wilhelmsson slutade på Agusa 
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i höstas, men finns med ibland fram tills att arrendet löper ut. Därefter lämnade 
Svenska jägareförbundets representanter mötet. 
 
§ 2 Val av justerare 
Thore Larsson utsågs att jämte ordförande att justera dagens protokoll.  
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (JhK 5-2021) gicks igenom, och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 5 Ledamöternas uppdrag 

1. Henrik har åter varit i kontakt med Kleiner Münsterländerklubben angående ett 
förtydligande av vad JhK förväntar sig av ett stöthundstest.  
 

2. Johan rapporterade från etikgruppen som hade möte den 9 februari. Gruppen 
diskuterade bl.a. om det fanns möjlighet att utöka Svenska Stövarklubbens 
(SvStK) Rådjursrenhetsdiplom (RR-diplom) med hjort som är vanligt 
förekommande i södra delarna av landet. Gunnar fick i uppdrag att kolla upp 
detta med SvStK. Etikgruppen kommer att redovisa sitt arbete på Öster- Malma 
träffen den 26 mars. Mötet diskuterade även hur man kunde utveckla SKKs 
jakthundspolicy, samt hur man kan få fler aktörer inblandade.  
 

§ 6 Jaktprov/regelrevideringar 
 

1. Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK. Funktionsbeskrivning Retriever, 
FB-R. JhK beslutade återremittera regelverket med följande synpunkter: 

a. SKKs allmänna regler ska läggas till. 
b. Giltighetstid ska läggas till, fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31. 
c. 15 a.b.c. Stryk SKK/ i formuleringarna ”krävs medlemskap i klubb inom 

SKK/SSRK organisationen”. 
d. 15 b. FB-R testledare. Skriv ut vad RK betyder i formuleringen ”SSRK/FB-

RKs”. I första stycket har man ändrat begreppet auktoriserad till 
certifierad, men i stycke tre används begreppet ”auktorisation” och 
”återauktorisation” vilket behöver harmonieras.  

 
JhK önskar regelverket åter med gjorda ändringar senast 11 mars.  
 

2. Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK. Spaniel fältprov och Spaniel 
nybörjarprov. JhK beslutade återremittera regelverket med följande 
synpunkter: 

a. Samtliga regelverk, § 3, rätt att delta. Ändra till ”Svenskägd eller delägd 
hund…”. 
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b. Fältprov, JhK undrar över § 9, det förefaller ologiskt att hund som 

apporterar ”inte anvisat vilt”, blir diskvalificerad? JhK uppdrog till 
Anders Carlsson att kontakta SSRK för att reda ut denna fråga. 

JhK önskar regelverket åter med gjorda ändringar senast 11 mars.  
 

3. Svenska Schweisshundklubben, SvSHK. Elitspårprov, praktiskt eftersöksprov 
och anlagsprov eftersök rovvilt. JhK beslutade återremittera regelverken med 
följande synpunkter: 

a. § 3 Elitspårprov, rätt att delta. Ändra till ”Svenskägd eller delägd 
hund…”. 

b. § 4 Praktiskt eftersöksprov, villkor för stambokföring av resultat.  Ändra 
till ”Svenskägd eller delägd hund…”. 

 
Anlagsprov eftersök rovvilt.  
c. SKKs rätta allmänna regler ska läggas till. 
d. Rätt giltighetstid ska anges, t.o.m. 2026-12-31. 
e. § 3 rätt att delta. Skriv in att medlemskap krävs i någon av SKK erkänd 

Specialklubb. 
f. § 4 villkor för stambokföring av resultat, ändra till ”Svenskägd eller 

delägd hund…”. 
g. § 4, Det behövs ingen information om att anteckning ska göras om 

hunden skulle vara kryptorchid.  
 

Eftersöksprov på vildsvin.  
SVSHK har beslutat att provformen ska utgå. 
 
JhK önskar regelverket åter med gjorda ändringar senast 11 mars.  

 
4. Svenska Alpenländishe Dachsbrackeklubben, SvADBK. Elitspårprov. JhK 

beslutade återremittera regelverket med följande synpunkter: 
a. § 3 Elitspårprov, rätt att delta. Ändra till ”Svenskägd eller delägd 

hund…”. 
 

JhK önskar regelverket åter med gjorda ändringar senast 11 mars.  
 

5. Svenska Terrierklubben, SvTeK. Anlagsprov på vildsvin i hägn för terrierraser. 
JhK beslutade återremittera regelverket med följande synpunkter: 

a. Namnet på regelverket ska bytas från bestämmelser till ”regler”. 
b. Giltighetstid ska anges fr.o.m. 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31. 
c. Använd rätt  version av SKKs allmänna regler. 
d. § 3 rätt att delta, ändra till ”Svenskägd eller delägd hund…”. 
e. Stryk meningen ”Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha 

Norskt registreringsnummer.” 
f. § 3 Kryptorchid hund, ta bort hela detta stycke, då det inte är relevant. 
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JhK önskar regelverket åter med gjorda ändringar senast 11 mars. 
  

6. Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV. Jaktprov för 
drivande vildsvinshundar. JhK fastställde regelverket att gälla fr.o.m. 2022-07-
01 t.o.m. 2027-06-30. 
 

7. Svenska Kennelklubben, SKK. Anlagstest i vildsvinshägn. JhK beslutade skicka 
ut nuvarande regelverk till de bedömare som dömt provformen under de 
senaste tre åren på remiss, för att hämta in synpunkter på ändringar. JhK 
önskar synpunkterna senast 11 mars. 
 

 Nya provformer 
 

8. Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK. SSRK har ansökt om att 
stambokföra tävlingsformen Working test, samt Mock trials. JhK förde en lång 
diskussion, och beslutade att bereda ärendet ytterligare till nästa möte. 
 
Övriga ärenden 
 

9. Svenska Vorstehklubben, SVK. SVK har skickat in översättning till engelska av 
sina nya provregler för att kunna anordna internationella jaktprov och dela ut 
CACIT. JhK godkände översättningen och beslutade att skicka in regelverket till 
FCI för godkännande. 
 

10. Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott, FA. FA har skickat in redaktionella 
ändringar i sitt jaktprovsregelverk. JhK konstaterade att ändringarna berör 
domaranvisningarna och inte jaktprovsreglerna, och noterade därför endast 
ändringarna.  
 

§ 7 Information, JhKs externa aktiviteter 
Ordförande 

1. Magnus redogjorde för förslag till ändringar i typstadgar och hur dessa påverkar 
våra specialklubbar.  
 

2. Magnus har tagit del av ett värderingsutlåtande för en omeriterad 
rovdjursjagande hund. Hunden har förolyckats under jakt, och ägaren har fått 
ett värderingsutlåtande av en av Sveriges mest kunniga jägare inom området. 
JhK beslutade att ställa sig bakom utlåtandet, som anses rimligt.  
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Sekreteraren 

 
3. Informerade om beslut från Länsstyrelsen Halland till Svenska Älghundklubben 

(SÄK), gällande dispens att genomföra särskilt älgspårprov under februari 
månad. JhK noterade beslutet, och informerar SÄK om att framtida 
dispensansökningar ska gå genom JhK. 
 

4. Informerade om en tingsrättsdom mot en tidigare ordförande i en specialklubb, 
som olovligen tagit pengar från klubbens bankkonton. För kännedom. 
 

5. Informerade om minnesanteckningar från Nationella Viltolycksrådet (NVR) 
rådsmöte den 16 december 2021, för kännedom. 
 

6. Informerade om nyhetsbrev från Nationella Viltolycksrådet (NVR), för 
kännedom. 
 

7. Informerade om skrivelse från SKK den 20 december 2021 till alla klubbar om 
höjd milersättning för funktionärer, för kännedom. 
 

8. Informerade om skrivelse från SKK den 3 januari till alla klubbar om dispenser 
för klubbverksamheten, för kännedom.  
 

9. Informerade om svar från SKKs representant i FCI Commission for British 
Pointers, gällande införande av ny  europeisk championattitel. SKK vill inte 
införa den föreslagna titeln. För kännedom. 
 

10. Informerade om inkommen uppgift att en av SKKs godkända vildsvinshägn 
erbjuder träning utan instruktör, vilket strider mot SKKs regler. Beslutades att 
sekreteraren tillskriver arrangören och påtalar detta.  
 

11. Informerade om skrivelse från en privatperson, gällande att man efterlyser 
SKKs stöd vid kontakter med Länsstyrelsen i Jämtland och klubbens arbete med 
frågor om fjälljakt, jaktprov och övrig hundverksamhet. Beslutades att Magnus 
Jensen kontaktar Svenska Gordonsetterklubben om detta. 
 

12. Informerade om inbjudan till gemensamt möte mellan SKKs Centralstyrelse och 
samtliga kommittéer och ledamöter den 31 mars. För kännedom.  
 

13. Informerade om Öster-Malma träffen, som kommer att hållas digitalt den 26 
mars. Arbetsgruppen jobbar vidare med programmet, och sekreteraren ser till 
att skicka inbjudan till klubbarna. 
 

14. Informerade om det aktuella läget med SKK start. SKK hade ett möte med 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Svenska Taxklubben, Svenska 
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Beagleklubben och Svenska Specialklubben för Kontinentala fågelhundar den 2 
februari. Klubbarna fick ingående information om hur SKK start för viltspårprov 
fungerar, och vad det kommer att kosta. Nästa steg blir att informera de 
viltspårdomare som är anmälda till JhKs viltspårdomarkonferens den 12 
februari. 
 

15. JhKs deltagande på jaktmässor 2022. JhK har tidigare beslutat att delta på 
Swedish Game Fair den 26-28 maj. Från JhK kommer Sekreteraren, Magnus 
Jensen och Henrik Barnekow att delta. Eventuellt kan Anders Carlsson också 
delta. Om JhK får frågan om att delta på fler mässor, så fattas beslut om det vid 
ett senare tillfälle.  
 

16. Informerade om SKKs viltspårdomarkonferens som kommer att hållas digitalt 
den 12 februari. Drygt 60 personer är anmälda, och vi kommer att gå igenom 
de nya viltspårreglerna, protokoll, SKK start mm.  

 
§ 8 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/NKU, DN och SKK kommittéer, FCI 
 
SKK/KF 

1. KF protokoll från 23-24 oktober 2021, för kännedom. 
 
SKK/CS 

2. CS protokoll nr 7-2021 från 8-9 december 2021, för kännedom. 
 
SKK/DN 

3. DN beslut nr 76-2021, för kännedom. 
 
NKU 

4. NKU protokoll från 18 november 2021, för kännedom. 
 
FCI 

5. Protokoll FCI Commission for Retrievers från 21 oktober 2021, för kännedom. 
 

6. Protokoll FCI General Commitee från 24 november 2021, för kännedom. 
 

7. Protokoll FCI Europé Section General Committee från 7 december 2021, för 
kännedom. 
 

8. Kallelse och dagordning  för FCI Commission for Continental Pointers 2 mars 
2022, för kännedom. 
 

9. Sammanställning över FCIs mästerskap 2022-2025, för kännedom. 
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§ 9 Inkomna skrivelser/ärenden 
 

1. Svenska Wachtelhundklubben har ansökt om bidrag till 
jaktprovdomarkonferens. Konferensen är planerad till 11-13 augusti 2023 i 
närheten av Jönköping. JhK beslutade att tillstyrka ansökan, och beviljar bidrag 
med 75 % av kostnaderna, max 75 000 kr, efter att klubben återkommit med 
ekonomisk redovisning efter konferensen. 
  

2. Inkommen skrivelse från en medlem i Svenska Vorstehklubben, SVK, gällande 
uttagningsregler för deltagande i Europa Cupen. JhK konstaterar att detta är en 
fråga för SVK internt att reda ut, och lade skrivelsen till handlingarna. 
 

3. Inkommen skrivelse från Svenska Barbetklubben. Klubben har tagit fram ett 
regelverk för ett inofficiellt anlagsprov för rasen som tillhör grupp 8 och är en 
apporterande fågelhund. JhK tackar för informationen  och ställer sig positiv till 
klubbens arbete med en rasspecifik provform.  
 

4. Magnus Jensen rapporterade om att han fått signaler om att en hundtränare på 
en anläggning som anordnar jaktprov, skulle använda sig av otillåtna metoder 
för dressyr. JhK noterade rapporten, då inga konkreta bevis finns i dagsläget. 
 

§ 10 Remisser myndigheter/organisationer 
 

1. SKKs remissvar till Naturvårdsverket för strategi för Svensk viltförvaltning, för 
kännedom. 

 
§ 11 Resultatrapporter 
 

1. Resultatrapport för helåret 2021 gicks igenom, och lades därefter till 
handlingarna. 

 
§ 12 Övriga frågor 
 

1. Magnus Jensen ställde frågan till Eliza Kajanus om JhK åter kunde undersöka 
möjligheten till ett att sprida ett nyhetsbrev på ett sätt som gör att det når flest 
medlemmar. Ett annat förslag som kom upp var att undersöka möjligheten att 
göra Hundsport Jakthund som E-tidning och dela ut till alla 
jakthundklubbmedlemmar. Sekreteraren och Eliza fick i uppdrag att undersöka 
vilka klubbtidningar som finns idag, samt hur ett sådant förslag skulle kunna 
genomföras. 

 
 
§ 13 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas digitalt den 24 mars kl 13:00. 
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§ 14 Beslut i under sammanträdet behandlade frågor som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
Inget ärende faller under denna paragraf. 
 
§ 15 Avslutning 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
        
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats under mötet. Beslut som fattats kan dock bli 
föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 

Vid protokollet: 
Björn Eek 
 
 
 
Justeras: 
Magnus Jensen   Thore Larsson 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

    
 


