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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
torsdag 2021-06-17. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Magnus Jensen (ordf. § 32-36, samt § 40.1), Thore Larsson, Henrik Barnekow (ordf. § 
37-39, samt § 40.2-§ 46), Gunnar Pettersson, Anders Carlsson (ej § 40.1), Johan 
Sonesson. 
 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin (Sv Jägareförbundet). 
 

Anmält förhinder:  

Eliza Kajanus (journalistisk bevakning). 

Protokoll 

Björn Eek. 
 

§32 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet, som hölls som ett 
videomöte, öppnat. 
 
§ 33 Val av justerare 
Johan Sonesson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 34 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes, med förbehållet att vissa punkter byter plats.  
 
§ 35 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (JhK 2-2021) gicks igenom, och lades därefter till handlingarna. 
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§ 36 VU beslut 
SKKs Jakthundskommitté har den 11 juni beslutat följande: 
 
SKKs Jakthundskommitté har beslutat anta Jimmy Gustafsson, Stefan Schön, Tomas 
Westman samt Emelie Dunger som domarelever för anlagstest i vildsvinshägn. Jimmy, 
Stefan och Tomas är medlemmar i Svenska Wachtelhundklubben, och Emelie är 
medlem i Tysk Jaktterrierklubb och samtliga är knutna till Almunge hundcenter. 
 
JhK fastställde beslutet. 
 
§ 37 Jaktprov/regelrevideringar 

1. SSRK A-prov. JhK fastställde regelverket att gälla från och med 1 januari 2022. 
 

2. SSRK B-prov. JhK fastställde regelverket att gälla från och med 1 januari 2022. 
 

3. SSRK Tollingjaktprov. JhK fastställde regelverket att gälla från och med 1 januari 
2022, under förutsättning att § 4.f ändras till: ”Om det finns skäl för att 
återbetala anmälningsavgift, har arrangören rätt att behålla av SSRK fastställd 
avgift för att kompensera sina administrativa kostnader”, samt § 9, avbrytande 
av prövning, att SSRK samordnar denna paragraf med B-provsregler: ”Hund 
som avbryter prövingen erhåller omdömet Not Sufficient (NS)”. 
 

4. SVK Jaktprov och fullbruksprov. JhK fastställde regelverket att gälla från och 
med 1 januari 2022, under förutsättning att § 4 i båda regelverken justeras till 
”Svenskägd eller delägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad 
i SKK”. 
 

5. Viltspårprov. JhK fastställde regelverket att gälla från och med 1 januari 2022. 
Arbetsgruppen fick JhKs uppdrag att förtydningar görs i § 7 om hur ett 
skottprov i Ökl ska genomföras, samt en kontroll hur championatreglerna 
eventuellt påverkas av detta. 
 

6. Svenska Dreverklubben, Championatregler för hund med championat i annat 
nordiskt land. Enligt ett beslut i Nordisk Kennelunion (NKU) så ska det räcka 
med en kompletteringsmerit för att bli champion i ett annat nordiskt land, 
under förutsättning att hunden redan är champion i ett annat nordiskt land. 
Svenska Dreverklubben vill anpassa sina regler till Norges tolkning, där 
kompletteringsmeriten ska vara på hare eller räv. JhK beslutade att följa den 
praxis NKU har beslutat, och avslog ansökan.  
 

7. Anlagstest i vildsvinshägn. JhK beslutade förlänga nuvarande regelverk 
ytterligare ett år, till 1 januari 2023, med motiveringen att det tillkommit ett 
flertal hägn på senaste tiden som bör bli involverade i 
regelrevideringsprocessen. 
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§ 38 Information 
Ordförande 

1. Magnus refererade från SKK CS möte, bl.a. om SKKs skrivelse till 
Näringsdepartementet där SKK påtalade att vi önskade att ripjakten återgick till 
tidigare datum för jakttid, då det nya förslaget innebar kraftigt inskränkt 
möjlighet till hundträning på våren. Under mötet noterades att regeringen nu 
tagit nytt beslut i den önskade riktningen. 

 
Ledamöter 

2. Henrik framförde önskemål från Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) som 
önskade ytterligare ett års dispens (totalt 2 år) från att inkomma med nya 
provregler. JhK beslutade avslå ansökan, då det skäl som angavs inte ansågs 
tillräckliga. 
 

Sekreteraren 
3. Presenterade protokollsutdrag från Kommittén för samsyn och exteriör 

sundhet, KSS, om hur vi ska få med alla SKKs kommittéer i arbetet med att 
motverka exteriöra överdrifter, och vad var och en kan göra? JhK tackar för 
frågan, och påtalar vikten av att främja rastypiska jaktegenskaper och 
funktionella hundar utan exteriöra överdrifter. 
 

4. Framförde fråga från stiftelsen De5stora om deltagande i seminarieserie om 
illegal jakt och jaktsabotage den 14 september. JhK tackade för frågan, men 
tackar nej till att delta med föreläsare, då det ligger mitt i jaktsäsongen för alla 
ledamöter. 
 

Tävlingschefen 
5. Presenterade en justerad jaktprovsstatistik, då ett fel upptäckts i en tidigare 

version. 
 
§ 39 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/NKU, DN och SKK Kommittéer, FCI 

1. SKK CS protokoll nr 2-2021 för kännedom. 
 

2. DN beslut nr 20-2021 om en medlem som fått registreringsförbud och 
tävlingsförbud i två år. Då medlemmen också är jaktprovsdomare i Svenska 
Älghundklubben (SÄK), så beslutade JhK att informera SÄK om beslutet. 
 

3. Protokoll från FCI Europe section Genral Committe från 20 april 2021, för 
kännedom. 
 

4. Beslut från FCI General Committe 27 april 2021 för kännedom. 
 

5. Ändring av FCI Internationella jaktprovsregler för spaniel, A-prov, för 
kännedom. 
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§ 40 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. JhK har hanterat inkomna redogörelser från tre funktionärer verksamma inom 
SSRK. Dessa redogörelser har även den avauktoriserade domaren fått ta 
ställning till, och fått möjlighet att bemöta. JhK har att ta ställning till vad om 
hänt mellan den utdelade varningen den 25 augusti 2020, och 
avauktorisationen som domare den 14 september, samma år.  
Mycket av det inkomna materialet hänvisar till händelser före den 25 augusti 
2020, och JhK konstaterar att det är ord mot ord, och svårt att leda i bevis vad 
som skett, och när det skulle ha skett, efter den tilldelade varningen. I SKKs 
Domaretiska regler för prov-/tävlings-domare samt beskrivare finns följande 
lydelse under kapitlet disciplinära åtgärder: ”Noggrannhet, medmänsklighet 
och rättskänsla måste prägla arbetet med bestraffningsåtgärder. 
Grundläggande regel bör vara att alltid hellre fria än fälla i tveksamma fall”. 
 
Steget mellan varning och avauktorisation är inte tillräckligt väl dokumenterat 
för att ligga till grund för ett beslut om avauktorisation. 
 
JhK beslutar att bifalla domarens överklagan av SSRKs beslut om 
avauktorisering.  
 
Anders Carlsson deltog inte i beslutet. Paragrafen justerades omedelbart. 
 

2. Svar från SKKs Utbildningskommitté, UK, gällande en skrivelse från JhK om ett 
förslag till en exteriörutbildning med fokus på jakthundar från JhK 2-2021 som 
inkommit från Svenska Vorstehklubben, SVK. UK skickade tillbaka ärendet till 
JhK, då det inte inkommit något förtydligande till UKs möte från SVK om 
förklaring till skrivelsens innehåll. Efter granskning av förtydligandet som nu 
inkommit, konstaterade JhK att Domarkommittén är mer lämplig som 
mottagare av skrivelsen, och kommer att skicka den vidare. 
 

3.  Förslag till datum för elevutbildning av bedömare av anlagstest i vildsvinshägn 
som det beslutades om i § 36. JhK beslutade tillfråga Mamima jakt för att se om 
de har möjlighet att genomföra utbildningen innan semesteruppehållet.  
 

4. Inkommen dispensansökan från Svenska Dreverklubben, SDK, om att hundar 
som är yngre än 24 månader ska tillåtas ta upp till tre första pris, och att dessa 
inte rapporteras in till SKK innan utställningsmerit med lägst sufficient erhållits. 
JhK beslutade godkänna dispensen att gälla fr.o.m. 2021-09-01 till och med 
2022-03-15. 
 

§ 41 Remisser myndigheter/organisationer 
1. Redovisade hemställan från SKK till Näringsdepartementet om ändring av 

beslut gällande jakttid för ripa (se § 38.1). För kännedom. 
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§ 42 Resultatrapporter 

1. Resultatrapport t.o.m. maj 2021 gicks igenom, och lades därefter till 
handlingarna. 

 
§ 43 Övriga frågor 

1. Förslag på att tillsätta en etikgrupp enligt önskemål från Öster-Malma träffen 
framfördes. Från JhK anmälde Johan, Gunnar och Henrik intresse. Sekreteraren 
fick i uppdrag att tillskriva jakthundklubbarna om vi kan adjungera lämpliga 
personer därifrån. 

 
§ 44 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat. 
1. Mötet beslutade att § 40.1 faller under denna paragraf. 

 
§ 45 Nästa möte 

1. Nästa möte är planerat till 10 augusti, men kan komma att ändras till ett senare 
datum beroende på hur många ärenden som inkommer. Årets sista möte 
beslutades till 16 november. 

 
§ 46 Avslutning 
Vice ordförande avslutade möte 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 (ordf § 32-36 samt § 40.1 ) Johan Sonesson 
 
 
Henrik Barnekow (ordf § 37-39 samt § 40.2-§ 46 ) 
 

 
 


