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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
tisdag 2021-08-17. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Magnus Jensen, Henrik Barnekow, Johan Sonesson, Gunnar Pettersson (till § 54.7), 
Thore Larsson (till § 57.1), 

Adjungerade: 

Peter Ledin (Sv. Jägareförbundet), Kjell Svensson (SKK), Eliza Kajanus (journalistisk 
bevakning, från § 52). 
 

Anmält förhinder:  

Anders Carlsson 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§ 47 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet, som hölls som ett 
videomöte, öppnat. 
 
§ 48 Val av justerare 
Henrik Barnekow utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 49 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes, med förbehållet att vissa punkter byter plats. 
 
§ 50 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (JhK 3-2021) gicks igenom. Mötet önskar förtydliga § 40.2, och 
beslutar att det är JhK tillsammans med Utbildningskommittén som ska göra 
utbildningen, som Svenska Vorstehklubben önskat.  
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§ 51 VU beslut 
SKKs Jakthundskommittés VU har den 28 juni beslutat följande: 
 
SKKs Jakthundskommitté har beslutat att anta Stephan Ackerstierna och Anders 
Widesson som domarelever för anlagstest i vildsvinshägn. Stephan är medlem i 
Svenska Dreverklubben, och Anders är medlem i Svenska Specialklubben för Drivande 
Vildsvinshundar. Båda är knutna till Ökersbo hundskola.  
 
JhK fastställde beslutet. 
 
§ 52 Jaktprov/regelrevideringar 

1. Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF). Thore har varit i kontakt 
med klubben och diskuterat deras förslag till nytt fullbruksprov. SKFs raser äger 
även idag rätt att starta på Svenska Vorstehklubbens (SVK) fullbruksprov. JhK 
konstaterade att provformerna är väldigt lika, och bad Thore kalla till dialog 
med SKF och SVK för att se om inte det går att hitta en lösning där SKF kan stå 
som arrangör på SKFs befintliga fullbruksprov, istället för att ta fram ett nytt 
regelverk. Thore kallar till dialog med klubbarna i närtid. 
 

2. Svenska Älghundklubben, SÄK. Magnus informerade om att regelverket är klart, 
förutom definitionen om när prov ska avslutas på dagen. En gemensam 
definition som passar hela landet bör arbetas fram.  
 

3. Svenska Wachtelhundklubben, SWK. Johan har inget att rapportera. 
 

4. Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV. JhK konstaterar att 
klubben har tagit fram omfattande domaranvisningar, som är blandat med 
regeltext vilket ger utrymme för många egna tolkningar. Gunnar återkopplar till 
klubben för att få till en ändring av detta. 
 

5. Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF. Johan har inget att kommentera 
om själva regelverket. Klubben har även skickat in en ansökan om ändring i 
utställnings- och championatregler. För att erhålla Jaktchampionat idag, så 
krävs att ett av de tre ingående förstaprisen är erövrat vid ett ordinarie 
jaktprov. SSF ansöker nu om att ta bort detta förbehåll.  JhK beslutade att 
bifalla ansökan. 
 

6. Svenska Dreverklubben, Svenska Bassetklubben, Svenska Beagleklubben och 
Svenska Schweisshundklubben, gemensamma drevprovregler. Henrik har inget 
att rapportera om regelverket. 
 

7. Svenska Taxklubben, SvTK. Henrik påtalar att det i regelverket finns ett avsnitt 
om vad som gäller för Internationell CACIT prov, trots att SvTK inte genomför 
sådana. Henrik kontaktar klubben för att påtala detta. 
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8. Svenska Stövarklubben, SvStK. Klubben inkom med regelverket dagen innan 

detta möte, och någon granskning har ej kunnat ske. Klubben har dessutom 
tidigare fått dispens att använda sitt befintliga regelverk ytterligare ett år, till 
2023-06-30.  

 
§ 53 Information 
Ordförande 

1. Magnus redogjorde inför JhKs workshop till KF, fredag den 22 oktober, ”Från 
varg till jakthund”. Presentationen skulle ha gjorts av Magnus, men han har fått 
nytt uppdrag av CS, då han ska hålla i workshopen om SKKs IT satsning på bl.a. 
jaktprov. Mötet beslutade att Henrik Barnekow håller i workshopen. Helena 
Skarp och Sofia Malm har lovat att anpassa JhKs presentation till KF, och Sofia 
kan även vara föredragande.  
 

Sekreteraren 
2. Informerade om inbjudan till, och förfrågan om att anordna BPH på Swedish 

Game Fair på Skokloster 28-30 maj 2022. JhK tackade för inbjudan och 
beslutade att delta. Frågan om att anordna BPH skicka JhK vidare till 
Kommittén för hundars mentalitet, KHM. 
 

3. Informerade om nyhetsbrevet Viltnytt från Naturvårdsverket. För kännedom. 
 

4. Informerade om nyhetsbrev från Nationella viltolycksrådet, NVR. För 
kännedom. 
 

5. Informerade om svar från Svenska Dreverklubben till Skånes Dreverklubb, 
angående ett ärende om viltspårdomare. För kännedom. 
 

6. Informerade om svar från Institutet för språk och Folkminnen till Svenska 
Jägareförbundets ansökan om nominering av löshundsjakten till Unescos 
konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, för kännedom. 
 

7. Informerade om JhKs deltagande i De5storas projektgrupp för att ta fram en 
skyddsväst mot rovdjursattacker på hund. Ett inledande uppstartsmöte har 
hållits innan semestern, och nu jobbar gruppen vidare med de idéer som 
framkom. 
 

Tävlingschefen 
8. Kjell informerade om SKKs nya VD, Kees De Jong som tillträdde den 1 augusti. 

 
Svenska Jägareförbundet 

9. Peter Ledin gick igenom aktuella händelser i Svenska Jägareförbundet. 
Ordförande i Svenska Jägareförbundet hade skickat med en fråga om att 
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adjungera ytterligare en person som är hundansvarig i förbundsstyrelsen till 
JhK. JhK är positiv till frågan, och beslutade att skicka frågan vidare till SKK CS. 

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

1. SKK CS protokoll nr 4-2021, för kännedom. 
 

2. Protokollsutdrag, § 79 från SKK CS nr 4-2021, för kännedom. 
  

FCI 
3. FCI domarlista för CACIT prov retriever, uppdaterad 22 juni 2021, för 

kännedom. 
 

4. Information om World Cup of hunting dogs, 26-28 september 2021, för 
kännedom. 
 

5. Protokoll från FCI Commission for Retrievers 2 augusti 2021, för kännedom. 
 

6. Inbjudan till European Championship for Retrievers 22-23 oktober i Ungern, för 
kännedom. 
 

7. Beslut från FCI General Committee 27 juli 2021, för kännedom. 
 

NKU 
8. Protokoll från NKU/AU möte 2 juni 2021, för kännedom. 

 
DN 

9. DN beslut 35/2021, gällande varning och registreringsförbud för hundar av 
egen uppfödning för person som samtidigt är viltspårdomare. För kännedom. 
 

10. DN beslut 36/2021, gällande person som utträtt ur SKK organisationen innan 
ärende prövats av DN, personen är också drevprovsdomare. Eftersom personen 
inte längre är medlem i SKK organisationen, så kan denne inte heller vara 
auktoriserad jaktprovsdomare. För kännedom. 

 
§ 55 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Återremitterat ärende från SKK/CS, gällande tidigare beslut från JhK 3-2021, § 
40.1, om bifall av jaktprovsdomares överklagan av SSRKs beslut om 
avauktorisering, vilket SSRK i sin tur överklagat till SKK/CS.  
 
SKK/CS återremitterar ärendet till JhK, med hänvisning till att ny information 
finns att tillgå. JhK noterar att den information som CS hänvisar till var känd 
sedan tidigare men tar denna gång ett helhetsgrepp, och går på nytt igenom 
den samlade inkomna bevisningen mot domaren. JhK konstaterar att det finns 



  

SKK/JhK nr 4-2021 
2021-08-17 

Sida 5/7 
 
 

 
delar där domarens allmänna moraluppfattning kan anses vara klandervärd. 
Om så är fallet bör domarens fortsatta auktorisation omedelbart omprövas av 
ansvarig specialklubb, enligt Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt 
beskrivare inom SKK organisationen.  
 
JhK konstaterar att det är uppenbart att klubben saknar förtroende för 
domaren, och omprövar därför sitt förra beslut, då den totala mängden 
inkommen bevisning som bekräftar domarens uppträdande är tillräckligt tungt 
vägande för en avauktorisation. JhK konstaterar att SSRKs hantering av ärendet 
har uppvisat vissa brister men drar slutsatsen att hela det inkomna materialet 
bekräftar en bristande moraluppfattning hos domaren. 
 
JhK beslutade att avslå domarens yrkande om överklagande av SSRKs beslut 
om avauktorisering. 
 

2. JhK beslutade att datum för utbildning av nya elever och aspiranter för 
anlagstest i vildsvinshägn kommer att vara 9 november hos Almunge 
hundcenter. Separat kallelse kommer att skickas ut till berörda. Nästa tillfälle 
kommer att erbjudas under våren 2022.  
 

3. JhK beslutade att bilda en arbetsgrupp som ska arbeta med etikfrågor kopplade 
till jakt med hund. Från JhK deltar Henrik Barnekow, Johan Sonesson och 
Gunnar Pettersson. JhK beslutade att Jörgen Larsson från Svenska 
Wachtelhundklubben, Håkan Hemäng från Svenska Bassetklubben samt Anders 
Widesson från Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar ska ingå i 
arbetsgruppen. JhK kommer att välkomna fler klubbar att nominera personer 
till arbetsgruppen. 
 

4. Inkommen skrivelse från Svenska Kleiner Münsterländerklubben (som inte är 
associerad med SKK) gällande det stöthundsprov som JhK annonserat tidigare. 
JhK tackar för förfrågan, och påtalar att det stöthundsprov JhK pratat om 
tidigare, handlar om att bedöma hur länge en hund självmant följer efter 
klövvilt, inte att bedöma förföljande av hare eller räv. 
 

5. Inkommen skrivelse från eftersöksjägare ansluten till Nationella Viltolycksrådet, 
NVR. Skrivelsen handlar om ett förslag att kunna variera spårstarten på ett 
viltspårprov i öppen klass, så att det blir mer anpassat till NVRs verksamhet. 
Förslaget är att kunna starta provet på en vägsträcka om 50 meter, där de 
flesta viltolyckor med fordon ofta sker. JhK meddelar att då viltspårreglerna 
redan är beslutade, så går det inte att ytterligare göra så pass omfattande 
ändringar. Dagens regelverk och den startruta med 25 meters sida, kan mycket 
väl läggas längs en väg och användas för ändamålet.  
 



  

SKK/JhK nr 4-2021 
2021-08-17 

Sida 6/7 
 
 

 
6. Inkommen dispensansökan för person född i november 2004, att bli 

viltspårdomare. Regelverket säger att vid rekrytering av en blivande 
viltspårdomare ska personen vara myndig. JhK beslutade att eftersom 
utbildningen tar så pass lång tid, så kan utbildningen påbörjas innan 
myndighetsdagen. Auktorisationen får dock inväntas tills personen blivit 
myndig med hänvisning till det ansvar det innebär att vara viltspårdomare.  
 

7. Inkommen skrivelse från medlem i SSRK med information att SSRK planerar att 
ansöka om att stambokföra Working Test (WT). JhK beslutade att invänta 
eventuell ansökan från SSRK innan skrivelsen kan behandlas. 
 

8. Inkommen skrivelse från Svenska Vorstehklubben, gällande ansökan av 
Mittådalens sameby att kraftigt inskränka möjligheten att träna med hund 
inom samebyns geografiska område. JhK beslutade att Thore Larsson kontaktar 
förtroendevalda i Svenska Jägareförbundets fjällråd, för att se vad vi kan 
samarbeta om i frågan. 
 

9. Inkommen skrivelse från Svenska Stövarklubben angående förkortningen av 
jakttiden efter rödräv med drivande hund. JhK beslutade att Peter Ledin får i 
uppdrag att se vad Svenska Jägareförbundet gjort i frågan, och därefter fattas 
beslut om hur skrivelsen ska hanteras. 

 
 
§ 56 Resultatrapporter 
Inga resultatrapporter fanns tillgängliga under mötet, men Magnus rapporterade att 
SKKs ekonomi generellt var god. 
 
 
§ 57 Övriga frågor 

1. Eliza Kajanus tog upp frågan om hon skulle skriva någon ny artikel, som 
jakthundklubbarna kan använda fritt. Mötet gav i uppdrag att skriva något på 
temat jakt och hundägande för funktionshindrade. 
 

2. Kjell informerade om att Samtliga kommittéer inom SKK har fått sitt 
förordnande förlängt till 28 februari, på grund av att KF flyttats fram i tid. 

 
§ 58 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
JhK beslutade att § 55.1 faller under denna paragraf. 
 
§ 59 Nästa möte 
Nästa möte är planerat till 16 november, och kommer eventuellt att hållas på SKK 
kansli. 
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§ 60 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna. 
 
        
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   Henrik Barnekow 
 


