SKK/JhK nr 1/2010
§ 1– 26
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 16
februari på SKKs Kansli
Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande
Henrik Barnekow, vice ordförande
Hans Andersson
Thomas Eriksson
Willy Gustavsson
Göran Johansson
Thomas Larsson
Adjungerade:

Kjell Bräster
Hans von Essen, Svenska Jägareförbundet
Kjell Svensson, SKKs kansli

Vid protokollet:

Kjell Bräster

§ 1 Mötets öppnande
Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet
§ 2 Val av justerare
Utsågs Göran Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
SKK/JhK 5/2009 den 24 november 2009.
Förelåg en rättelse under § 80
Observerades att sekreteraren förbisett att notera att Göran Johansson inte deltagit i
beslutet varför en rättelse beslutades.
Lades protokollet efter denna rättelse med godkännande till handlingarna.
§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
Förelåg rapport från sekreteraren om att påminnelse om tidsgränser/datum respektive
jakthundsklubbars förslag till reviderade Jaktprovsbestämmelser 2012 ska vara JhK till
handa, är utsänt.
Beslutade JhK att uppdra till Kjell Svensson och sekreteraren att utarbeta en mall/lathund
för vilka uppgifter och tidsramar en ansökan till FCI gällande Internationellt jaktprov ska
innehålla
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§ 5 Information
Förelåg ekonomisk rapport för JhK, som lades till handlingarna
Ordförande rapporterade från Specialklubbskonferensen 2010-01-30-31.
Uppdrogs till Kjell Bräster att sända en kopia, till kommitténs ledamöter, av det föredrag
som denne föredragit på konferensen avseende championatsbestämmelserna på grund av
den beslutade harmonisering av de Nordiska ländernas Utställningsbestämmelser.
Pekade Kjell Svensson på vikten av att beslut som påverkar de SKK-policy som finns på
SKKs hemsida fortlöpande uppdateras. Beslutades att Kjell Svensson och sekreteraren
bevakar detta.
Rapporterade sekreteraren om en skrivelse som inkommit till JhK angående att en tysk
jaktterrier skulle ha startat på skogsprov under hundförbudstid. Efter kontroll med
klubbens ordförande visade det sig att resultatlistan var feldaterad, samt att detta fel
rättats i SKKs databas.
§ 6 Protokollsutdrag från SKK/CS
Förelåg protokollsutdrag avseende att CS beslutat i enlighet med JhKs förslag att även
oregistrerade hundar med SKKs Tävlingslicens äger rätt att delta vid Grytjaktprov.
§ 7 VU- beslut JhK
Förelåg beslut av VU att godkänna Michael Schepler, Söderköping som testledare för
anlagsprov i Vildsvinshägn.
Vidare förelåg VU-beslut att avföra Peter Ekestrand, Skönbergagatan 16, Söderköping,
samt Martin Kling, Tyftingehammar gård, Gunnebo, som behöriga att döma anlagsprov i
vildsvinshägn.
Beslutade kommittén fastställa VUs beslut.
§ 8 Planering och program för Svenska Jägareförbundets och JhKs seminarium på
Öster Malma 09-10 april.
Beslutades att årets huvudtema, förutom rapporter om Jägarförbundets agenda för det
närmaste året, samt den stundande regelrevideringen för jakthundsklubbarna, kommer att
vara Etik och Etikfrågeställningar vid jakthundsanvändning i Sverige.
Även möjligheterna för jakthundklubbarna och Jägarförbundet att bättre samarbeta med
grundutbildning för jakthundar ska vara ett tema för konferensen.
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§ 9 Provbestämmelser för novia scotia duck tolling retriever
Förelåg ett tidigare beslut från JhKs VU att förlänga försökstiden för rasens specifika
jaktprovsbestämmelser till och med 2010-06-30.
Vidare förelåg ett förslag till reviderade jaktprovsbestämmelser, även innefattande en
”elitklass” att gälla från och med 2010-07-01 samt frågeställningar om ett eventuellt
framtida rasspecifikt SE JCH. Även ett förslag till ”praktiskt jaktprov” för rasen förelåg.
Detta förslag hade dock SSRK dragit tillbaka, då klubben ansåg att det kräver ytterligare
diskussion och utredning inom klubben.
Efter en genomgripande diskussion beslutade JhK att ytterligare förlänga provperioden
för de nuvarande interimistiska bestämmelserna till 2011-12-31, för att klubben
därigenom ska ha möjlighet att föreslå ett färdigt regelförslag för såväl SE JCH som för
ett eventuellt ”praktiskt jaktprov”. Därigenom kommer också regelverket i tidsmässig
samklang med SSRKs övriga jaktprovsbestämmelser.
§ 10 Angående överklagan av JhKs beslut § 80 5/2009
Förelåg kopia på ett överklagande från Hans Djärv till SKKs CS angående JhKs tidigare
beslut. Vidare förelåg ett skriftligt yttrande i ärendet som JhKs sekreterare utformat, efter
anmodan från SKKs CS.
Fann JhK att skrivelsen till SKKs CS väl redogjorde för bakgrunden till kommitténs
tidigare beslut.
§ 11 Rapport från den första provsäsongen för Drivande Vildsvinshundar.
Kunde JhK konstatera att endast två hundar, båda med 0: pris, provats under säsongen,
samt att ett prov i slutet av januari inställts på grund av att berörd länsstyrelse fattat beslut
om att inte, på grund av rådande klimatförhållande, tillåta klövviltsjakt med hund.
Vidare beslöt JhK, mycket på grund av det bristande underlaget, att nuvarande
provbestämmelser ska gälla till och med 2012-06-30 och att under 2011 i samråd med
den nybildade interimistiska specialklubben Svenska specialklubben för Drivande
Vildsvinshundar (SSDV) föreslå eventuella revideringar.

På förekommen anledning har en diskussion gällande bestämmelser för hur domare och
hundförare får/ska var beväpnade under pågående prov för drivande vildsvinshundar.
Efter diskussion beslutade JhK enligt nedan;
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Råd och Anvisningar för rätt att bära vapen, samt
vapenhantering vid jaktprov för Drivande Vildsvinshundar.
Tjänstgörande domare
äger rätt att bära för ändamålet lämpligt vapen. Vid de prov där särskild
jaktledare är utsedd ska denne vara informerad om att domarna bär vapen.
Minst en av domarna ska befinna sig i så god kontakt med provhunden som är
möjligt. Vapnet ska under den tid hunden inte har närkontakt med vildsvin
bäras ”brutet” eller med neutraliserat ”slutstycke”.

Hundförare
äger inte rätt att under pågående prov bära vapen.
Den grundläggande huvudorsaken till att hundföraren inte ska vara försedd
med vapen är av säkerhetsskäl då arrangören inte har möjlighet att på ett
tillfredställande sätt kan kontrollera vilken erfarenhet hundföraren har av
vildsvinsjakt i ”skarpa situationer”.
Vidare bör tjänstgörande domare, vid de tillfällen dessa har kontakt med
provdeltagaren före provet, rekommendera att provhunden förses med
skyddsväst. I de fall hunden vid provet är försedd med sådan väst är domarna
skyldiga att kontrollera att västen medger full rörelsefrihet för hunden.
§ 12 Rapport om bildande om en specialklubb för drivande vildsvinshundar (SSDV)
Rapporterade Curt Christer Gustafsson, Henrik Barnekow, Kjell Bräster, Kjell Svensson
att de tillsammans med Per Inge Johansson, SKKs CS, haft ett möte med representanter
för de rasklubbar och raser som finns för drivande vildsvinshundar på Öster Malma 201001-24.
Vid mötet presenterades en anpassad version av SKKs Typstadgar för specialklubb.
Vidare bildades en interimstyrelse, med Henrik Barnekow, utsedd av SKKs CS, som
ordförande. Vid mötet valdes också en valberedning som har att förbereda förslag till
ordinarie styrelse till ett kommande årsmöte.
Med anledning av bildandet av en klubb för drivande vildsvinshundar rapporterade Kjell
Bräster att han varit i kontakt med ledande uppfödare av rasen alpenländische
dachbracke samt med Svenska Schweisshundklubben, med anledning av att rasen inte är
en utpräglad schweisshund utan mer en drivande hund och att den därigenom möjligen
skulle flyttas till SSDV. I båda fallen möttes idén av intresse varför JhK uppdrog åt Kjell
Bräster att fortsätta med kontakterna.
§ 13 Inbjudan till Europacupen 2010 för drivande hundar
Förelåg kopia på den inbjudan som gått till SBlK, SDK samt SvStK.
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§ 14 FCIs Kommittéer
Förelåg protokoll från FCIs Commission for Continental Pointers, FCIs Commission för
British Pointers samt FCIs Commission for Retriever. Efter genomgång lades protokollen
till handlingarna.
Uppdrogs till ordförande att föreslå CS att utse Rolf Näslund, Alnö, som SKKs
representant till FCIs Commission for Spaniels.
§ 15 FCIs Cirkulär om Guidelines about Dog Doping
Förelåg för information om FCIs bestämmelser och riktlinjer för Doping. Konstaterade
JhK att regelverket och anvisningarna till stora delar är gemensamma med Sveriges
Nationella Dopingreglemente för hund. Beslutade JhK förslå SKKs DopK att tillställa
SKKs Läns- och Specialklubbar informationen. Härmed lades cirkuläret till
handlingarna.
§ 16Angående stambokförda spårprov för schweisshundar på skadeskjutet klövvilt
Förelåg, dels en rapport från möte med Mats Jonsson, ordförande SvSHK, Curt Christer
Gustafsson, Kjell Bräster samt Stephan Gäfvert, Sveriges Yrkesjägareförening, dels
ytterligare inkomna underlag avseende att under en försöksperiod stambokföra Jaktprov
för schweisshundar på skadeskjutet klövvilt.
Efter en ingående diskussion beslutade JhK att under perioden 2010-07-01 – 2012-02-29
medge en prövoperiod av den aktuella provformen, samt att under 2:a halvåret 2011 i
samarbete med SvSHK utvärdera provformen för att eventuellt fastställa ett regelverk från
och med 2012-07-01.
Dock fann JhK att vissa redaktionella ändringar måste genomföras i föreliggande
regelverk.
Uppdrogs till sekreteraren att meddela SvSHK dessa. Vidare beslutade JhK att SvSHK
måste precisera och tillställa JhK vilka personer som ska vara auktoriserade att bedöma
provformen.
Förutom de krav för deltagande som redan framgår av provbestämmelserna beslutade
JhK att hund som tilldelas betyget Godkänd inte äger rätt att starta på ytterligare prov.
Vidare beslutade JhK att hund som inte Godkänts efter 3 separata provtillfällen inte
äger rätt till ytterligare provstart.
Uppdrogs till Kjell Svensson att bevaka att SvSHK inkommer med förslag till
resultatlistor samt att SKKs IT-avdelning får underlag för att skapa ett program för
provformens resultatrapportering.
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§ 17Ansökan från Svenska Wachtelhundklubben (SWK) om förändrad regelperiod.
Förelåg begäran från SWK om att ändra låsningsperiod för klubbens provbestämmelser
från kalenderår till jaktår (1 juli – 30 juni).
Beslutade JhK i enlighet med SWKs önskan. Samtidigt påpekade JhK att i den mån de
reviderade bestämmelserna påverkar championatsbestämmelserna för wachtelhund,
måste dessa vara JhK tillhanda senast 2011-01-31.
§ 18 Ansökan från Svenska Wachtelhundklubben (SWK) om Domarkonferens.
Förelåg ansökan från SWK om att genomföra bidragsberättigad domarkonferens
2011-08-12-13-14. Efter konstaterande om att ansökningskriterierna är uppfyllda
beslutade JhK tillstyrka att SWK äger rätten att avhålla bidragsberättigad konferens.
§ 19 Remitterat ärende från SKKs CS
Förelåg skrivelse från Svenska Taxklubben (SvTK) med begäran om dispens från
Viltspårbestämmelsernas § 2 punkt 6. Beslutade JhK att föreslå SKKs CS avslå
dispensansökan med anledning av att hela regelverket står inför revidering och då på
sedvanligt sätt kommer att remissbehandlas innan det fastställs.
Däremot beslutade JhK att bestämmelsen om att en i championatet ingående merit ska
vara erövrad på Ordinarie prov ändras från och med 2010-07-01 till att krav på i
championatet ingående meriter kräver tre 1:a pris i öppenklass, oavsett om dessa är
erövrade på Ordinarie eller Rörligt prov.
I sammanhanget önskar JhK påpeka att SvTK skrivelse innehåller en mängd sakfel
angående remissbehandling av viltspårbestämmelserna. Bestämmelserna har, förutom att
de diskuterats vid ett flertal av de konferenser som JhK tillsammans med Svenska
Jägareförbundet årligen arrangerat på Öster Malma, alltsedan 1995 sänts på remiss till
jakthundklubbarna innan regelverket fastställts.
§ 20 Ansökan om revidering av gällande Jaktprovsbestämmelser för Svenska
Stövarklubben (SvStK)
Med anledning av att SvStK har ambitioner att harmonisera sina bestämmelser med
Finland och Norge ansöker SvStK om att göra smärre ändringar i § 5, gällande krav för
start på jaktprov.
Beslutade JhK bifalla SvStK ansökan om ändring i enlighet med det underlag som
tillställts JhK.
§ 21 Ansökan om Viltspårchampionat för barbet
Förelåg ansökan från rasklubben för barbet om att rasen ska kunna tilldelas
viltspårchampionat.
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Beslutade JhK bifalla ansökan om att barbet från och med 2011-01-01 kan tilldelas
SE VCh. Meriter erövrade före datum för ikraftträdandet kan tillgodoräknas. Dock måste
en av i championatet ingående merit vara erhållen efter 2011-01-01.
§ 22 Förelåg en kopia av en motion som lämnats in till beaglefullmäktig.
Sekreteraren redogjorde för att motionens innehåll gav anledning att misstänka att vissa
stambokförda drevprov inom Svenska Beagleklubben (SBlK) inte genomförs i enlighet
med fastställda bestämmelser, se § 20, bedömning.
Beslutade JhK uppdra åt sekreteraren att tillskriva SBlK för att kontrollera huruvida det
som framförs i motionen äger sin riktighet.
Vidare beslutade JhK att sekreteraren ska ange måndagen den 22 mars som senaste
svarsdag.”
I uppdraget ingick också att peka på det beslut som fattades, efter bland annat
SBlKs begäran, vid JhKs möte 2009-11-24.
§ 23 Övriga frågor
a. Med anledning av att SKKs Marknadsavdelning gör en översyn av de olika
Legitimationskort för funktionärer som finns har SKKs VD gett respektive
kommittésekreterare väcka frågan om vilka Legitimationer som kan anses vara
befogade.
Fann JhK att behov av en Domarlegitimation för jaktprovsdomare föreligger. Däremot
finner inte JhK det nödvändigt att vilken typ av auktorisation behöver förtryckas. Detta
samt personuppgifter kan respektive auktoriserade specialklubb själva fylla i.
b. Förelåg e-post från Åke Berglund med anledning av Naturvårdsverkets beslut om ”att
endast 2 hundar som ”ställer eller förföljer” lodjur får användas. Hundarna får inte heller
bytas ut under jakt på ett och samma lodjur eller en och samma familjegrupp och under
samma dag”. Åke Berglund anför att beslutet är felaktigt och undrar om SKK och
Svenska Jägareförbundet blivit tillfrågade innan beslutet togs.
Hans von Essen och Kjell Bräster informerade om att ingen av organisationerna haft
frågan på remiss.
JhK fann efter diskussion att inte agera i frågan då det måste anses vara dålig etik att
långvarigt förfölja ett lodjur eller en familjegrupp genom att ”byta ut hundar”.
§ 24 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
JhK beslutade att ingen § eller beslut är av sådan art att de inte kan offentliggöras
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innan protokollet är justerat.
§ 25 Nästa sammanträde
Fastställdes till 2010-04-08 klockan 10.00 på Öster Malma
§ 26 Mötets avslutande
Tackade ordförande för ett väl genomfört möte

Vid protokollet

Kjell Bräster

Justeras:

Justeras:

Curt-Christer Gustafsson

Göran Johansson

ordförande

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan
dock bli föremål för ändring av SKK/CS.
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