SKK/JhK nr 1/2012
§ 1– 25
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 26
januari 2012 på SKKs kansli
Närvarande:

Henrik Barnekow, ordförande
Christoffer Schildt, vice ordförande
Hans Andersson
Willy Gustavsson
Conny Jakobsson
Göran Johansson
Tomas Larsson

Adjungerade:

Kjell Bräster
Hans von Essen, Sv. Jägareförbundet
Kjell Svensson, SKKs kansli

Vid protokollet:

Kjell Bräster

§1

Mötets öppnande

Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet.
Riktade ordföranden ett speciellt välkomnande till Christoffer Schildt och Conny
Jakobsson såsom nya ledamöter i SKKs JhK.
Därefter genomfördes en kort presentation av samtliga ledamöter.

§2

Val av justerare

Utsågs Willy Gustavsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötesprotokoll

SKK/JhK 5/2011 den 9 november 2011.
Lades protokollet med godkännande till handlingarna.
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§4

Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag

Förelåg Kjell Svenssons sammanställning av förslag till uppdaterade regler för
Bruksavel- och Bruksuppfödarpris från och med 2012 gällande jakthundraser
Beslutade JhK att godkänna förslaget.

§ 5 Information
Förelåg ekonomisk rapport för JhK 2011 samt budget för 2012, vilket därefter lades till
handlingarna
Meddelade Willy Gustavsson att han i egenskap av jaktprovsdomare tilldelats en erinran
av SSRK.
Meddelade Kjell Svensson att Elisabeth Zetterström på Tävlingsavdelningen går i
pension den 31 mars samt att Elisabeths arbetsuppgifter övertas av Malin Ahlgren.
Framförde JhK ett tack till Elisabeth för hennes mångåriga arbete med att föra register
över samtliga jaktprovs- och viltspårdomare inom SKK-organisationen.

§6

VU-beslut JhK

SKKs Jakthundskommittés VU har den 29 november 2011 fattat
nedanstående beslut:
Ansökan från SSF att tidigarelägga beviljad domarkonferens med 1 vecka.
Förelåg ansökan från SSF att flytta tidigare beviljad domarkonferens 2012-05-19–20
Då det visat sig att aktuell helg föregås av Kristi Himmelsfärdsdag har SSF ej fått
önskvärd anslutning från berörda domare.
SSF anhåller därför att få flytta domarkonferensen till den 12 och 13 maj 2012.
Beslutade JhKs VU att bevilja SSF att tidigarelägga konferensen till den 12 och 13 maj.
Curt Christer Gustafsson

Henrik Barnekow

Kjell Bräster

Beslutade kommittén fastställa VUs beslut.
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§7

Förelåg SKKs CS förslag till delegeringsordning för Jakthundkommittén

Efter att ha gått igenom förslaget beslutade JhK föreslå CS att under Ansvarig för
följande regelverk komplettera med regler för Grythundsarbete samt Viltspårprov.
I övrigt lades delegeringsordningen till handlingarna

§8

Revidering av SSDVs regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund
avseende § 3 Rätt att starta

Med anledning av att Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) nu
har egna stadgar samt upprätthåller medgivande att själva arrangera jaktprov konstaterade
JhK att § 3 i gällande provbestämmelser måste revideras.
Beslutade JhK att § 3 Rätt att starta från och med 2012-07-01 lyder som följer;
Provet är öppet för de raser som ingår i Svenska Specialklubben för Drivande
Vildsvinshundar.
För att få starta hunden på ett vildsvinsprov ska hunden ha uppnått en ålder av
arton månader.
Hund kan endast anmälas till en start per kalenderdag.
Krav på medlemskap



Hundägare ska vara medlem i någon av de rasklubbar som ingår i SSDV, eller i
motsvarande utländsk organisation.
Hundförare ska vara medlem i någon del av SKK-organisationen eller i
motsvarande utländsk klubb.

Som en konsekvens av ovanstående beslutade JhK även att ändra namnet på provformen
från ”Jaktprov på vildsvin med drivande hundar ur FCIs grupp 6” till ”Jaktprov på
vildsvin med drivande hund”.

§9

Överklagan till SKKs JhK gällande Specialklubben för Skällande
Fågelhundars (SSF) beviljande av en överklagan på en protest inlämnad
med anledning av ett domslut fattat vid jaktprov i Fredrika 2011-11-02.

Förelåg en överklagan från provledarna vid aktuellt prov avseende ett beslut fattat av
SSFs styrelse gällande att tillstyrka en överklagan av provledningens beslut att avslå en
protest, stadgemässigt inlämnad av Börje Svensson, Sollerön, avseende bedömning och
prissättning av Våtsjöbergets Isa, S 55079/2006, vid ett jaktprov i Fredrika 2011-10-12.
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Förelåg även en kopia av provledningens beslut att avslå den inlämnade
protesten vid aktuellt prov.
Vidare förelåg protokollsutdrag, § 130, med beslut från SSFs styrelsemöte
2011-11-11–13, där SSFs styrelse behandlat ett överklagande av Börje Svensson
avseende det avslag av den protest som behandlats och avslagits av kollegiet för
aktuellt prov.
Aktuellt protokollsutdrag visade att SSFs Provregelkommitté tillstyrkt
Börje Svenssons överklagan, samt att SSFs styrelse beslutat bevilja aktuell överklagan.
Efter att noga ha gått igenom samtliga föreliggande handlingar samt efter en
grundlig diskussion beslutade JhK avslå provledarnas överklagande av SSFs beslut.
Beslutade JhK om omedelbar justering av beslutet.

§ 10 Fråga från SSRK avseende att arrangera jaktprov för novia scotia duck
tolling retriever i annat land
Frågan var uppdelad i flera delfrågor;
1. Kan jaktprov för novia scotia duck tolling retriever arrangeras enligt SSRKs regler i
annat land?
Svaret på denna fråga är att FCI beslutat att medlemsland som har egna rasspecifika
provbestämmelser inte äger rätt att arrangera prov i annat land än det egna.
2. Kan SKK stambokföra resultat som är erhållna i land som inte har egna fastställda
jaktprovsbestämmelser, men vid arrangemanget använder SSRKs bestämmelser och
domare, för novia scotia duck tolling retriever.
Svaret är otvetydigt och absolut nej.
Med ovanstående beslutade JhK frågeställningarna besvarade.

§ 11 Lägesrapport avseende gemensamma provbestämmelser för drivande hundar
Rapporterade Göran Johansson att Svenska Stövarklubbens (SvStK) lokalavdelningar
förkastat förslaget om gemensamma provbestämmelser för drivande hundar.
Därmed konstaterade JhK att SvStK har att inkomma med förslag till reviderade
provbestämmelser, att gälla från och med 2014-07-01, ska vara JhK tillhanda senast
2013-06-01, samt att förslag till drevprovsregler för lågbenta drivande hundar basset,
beagle, drever och tax likaså ska vara JhK tillhanda 2013-06-01.
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Beklagade JhK att berörda klubbar inte enats om ett gemensamt regelverk för drivande
hundar.

§ 12 Frågeställningar angående de nyligen fastställda regler för
viltspårprov
Konstaterade JhK att det uppstått ett antal frågeställningar angående de nyreviderade
reglerna för viltspårprov, samt över det av SKK utformade provprotokoll som från och
med 2012 ska användas av samtliga arrangörer.
Frågor har likaledes väkts kring det Skogskort som finns att ladda ner från SKKs
hemsida.
Informerade Kjell Svensson om att provprotokollet är tryckt i en mindra upplaga och att
det därigenom finns utrymme för att göra redaktionella ändringar inför nästa upplaga.
Vidare informerade Kjell S om att Skogskortet endast finns som pdf-fil på SKKs hemsida
och därmed kan betraktas som ett levande dokument.
Beslutade JhK att redan i och med detta möte göra vissa redaktionella ändringar av
Skogskortet och uppdrog till Kjell S att tillse att dessa införs snarast.
När det gäller de oklarheter som upplevs gällande de nyreviderade provbestämmelserna
uppdrogs till sekreteraren att utforma ett förslag till Riktlinjer och Anvisningar (RoA) för
viltspårproven samt att dessa ska sändas till JhK ledamöter på en snabbremiss innan de
fastställs.
Vidare beslutades att dessa RoA, efter färdigställandet, ska publiceras på SKKs hemsida
samt tillställas SKKs samtliga Jakthundsklubbar.
JhK beslutade också uppdra till sekreteraren att i samband med detta utskick
efterfråga väl motiverade förslag till förändringar av provprotokollet samt att sådana
förslag ska vara sekreteraren tillhanda senast 2012-05-15.
Härvid är det viktigt att poängtera att endast förslag som godkänts och är insänt av
respektive jakthundsklubb kommer att beaktas.

§ 13 Bortfallen skrivning i den generella protestparagraf som gäller för samtliga
jaktprovsbestämmelser
På förekommen anledning informerade sekreteraren om att en skrivning i den
protestparagraf som ska ingå i samtliga provbestämmelser någonstans på vägen fallit bort
i samband med granskningen av de nyligen fastställda jaktprovsbestämmelserna.
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Detta innebär att de klubbar som inte har nedanstående text i protestparagrafen ska införa
densamma;
Protest som avslagits av Svenska Xxxxxxxklubbens styrelse kan inom 60 dagar skriftligen
överklagas till SKKs Jakthundkommitté.
Då flertalet klubbar redan tryckt sina nya regler räcker det med att detta tillägg
implementeras som ett avslutande stycke i protestparagrafen samt presenteras på
klubbens hemsida.
Uppdrogs till Kjell Svensson att tillse att denna komplettering görs på SKKs hemsida för
de provbestämmelser som JhK ansvarar för.

§ 14 Bidragsberättigade domarkonferenser
Förelåg redovisning från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)
Jaktprovsdomarkonferens för Spanieldomare 2011-03-12–13.
Efter att tagit del av föredömligt upprättat konferensprotokoll, jämte ekonomisk
redovisning lades konferensen med godkännande till handlingarna.
Beslutade JhK att i enlighet med bestämmelserna bestrida 75 % av totala kostnaden om
72 248 kronor, summa 54 186 kronor.
Efter beslut om omedelbar justering uppdrogs åt SKKs Kansli att utbetala 54 186
kronor till SSRK.
----------------------------------------------------------------Förelåg redovisning från FA (samarbetsorgan för brittiska stående fågelhundar)
Efter att tagit del av föredömligt upprättat konferensprotokoll, jämte ekonomisk
redovisning lades konferensen med godkännande till handlingarna.
Beslutade JhK att i enlighet med bestämmelserna bestrida 75 %, dock högst 75 000
kronor, av FAs totala kostnad om 174 030 kronor, vilket medför att utbetala ett bidrag
av 75 000 kronor till FA.
-----------------------------------------------------------------Förelåg skrivelse från Svenska Vorstehklubben om den av JhK tidigare beslutade
bidragsberättigade domarkonferensen kommer att arrangeras i Mittådalen 2012-08-21–
23.
§ 15 Europapokalen 2012 för drivande hundar
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Förelåg information från Curt Christer Gustafsson om att 2012 års Europapokal kommer
att arrangeras i Österrike 2012-11-09–11.
Lades informationen till handlingarna.

§ 16 Svenska Jägareförbundets svar till Svenska Stövarklubbens förslag om att
arrangera en central manifestation avseende den av riksdagen förda
rovdjurspolitiken
Informerade Hans von Essen om Svenska Jägareförbundets ställningstagande varav det
framgår att förbundet avser att avvakta med beslutet att delta i en sådan manifestation tills
den pågående Rovdjursutredningen presenterar sitt förslag, samt att förbundet då avser att
samarbeta bland anat med SKK och LRF.
Tackade JhK för informationen och beslutade bordlägga frågan.

§ 17 FCI
Förelåg reviderade bestämmelser för Internationella jaktprov för kontinentala stående
fågelhundar.
JhK lade bestämmelserna till handlingarna efter att ha gått igenom desamma.
Förelåg protokoll från FCI Committee for Retrievers möte i Reims 28 oktober 2011.
JhK lade protokollet till handlingarna samt noterade att ingen rapport inkommit från
SKKs FCI delegat i kommittén.

§ 18 Djurskyddsutredningens betänkande
Presenterade Kjell Svensson en sammanställning av de delar av utredningen som kan
anses vara av betydelse för SKK.
Tackade JhK för sammanställningen och konstaterade att flera av utredningens förslag
kommer i högsta grad att vara angelägna för SKK när Landsbygdsdepartementets
utredningen kommer på remiss.

§ 19 Förfrågan från Svenska Älghundklubben (SÄK) om sänkt ålder för
älghundars start vid löshundsprov
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Förelåg förfrågan från SÄK om att sänka åldersgränsen från 15 månader till 9 månader
vid start på löshundsprov. Den bakomliggande orsaken till förfrågan har uppkommit i
samband med arbetet att harmonisera de nordiska provbestämmelserna för löshundar, då
Finland och Norge i dag har åldersgränsen 9 månader.
Efter en genomgripande diskussion beslutade JhK att medge en sänkning från 15
månader till 12 månader gällande från nästa regelperiod som börjar 2013-07-01.
Anledningen till JhKs beslut är att en älghund generellt inte kan anses ha den fysiska eller
psykiska mognad för ett löshundsprov redan vid 9 månaders ålder.
I beslutet deltog inte Conny Jakobsson.

§ 20 2012 seminarium för Jakthundklubbarna på Öster Malma
Beslutade JhK i samråd med Hans von Essen uppdra om följande programpunkter vid
seminariet för Jakthundklubbarna 2012-04-13–14;
-

Djurskyddsutredningen

-

Regional representation vid Nationella Viltolycksrådet

-

IT-baserad resultatredovisning

-

Kvalitetskontroll vid jaktprov

-

Begäran om konsekvensutredning om jakt med lös hund

-

Jägareförbundets hundutbildning

-

Rovdjurspolitiken

-

2013 års seminarium

-

Övriga frågor

Beslutade JhK uppdra till sekreteraren att tillställa samtliga jakthundsklubbar en
bindande inbjudan. Orsaken till att anmäld närvaro måste vara bindande är att SKK de
senaste åren tvingats betala kost och logi till Öster Malma för de återbud som inkommit
alltför sent. Inbjudan ska också efterfråga eventuella övriga frågor som klubbarna önskar
föra till dagordningen.

§ 21 Nationella viltolycksrådet (NVR)
Rapporterade sekreteraren från möte i NVR 2011-12-01. Vid mötet framkom att
polismyndigheterna sannolikt kommer att ha problem med godkända hundar efter den
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1 januari 2012. Den bakomliggande orsaken är att NVR kräver att endast hundar som är
registrerade i Jordbruksverkets ägarregister är godkända för att bilda ett eftersöksekipage.

Inför mötet 2011-12-01 hade Rikspolisstyrelsen (RPS) gjort en registerkontroll vilken
visade att endast fyra hundar är godkända efter 2012 då samtliga andra hundar sedan
tidigare är ägarregistrerade i SKKs register. Just detta varnade undertecknad för vid ett
tidigare möte.
Hans von Essen, som var Jägareförbundets representant vid mötet riktade kritik mot RPS
för den rigida hållning myndigheten visat i denna fråga, då det självklart är helt ohållbart
att endast fyra eftersöksekipage ska kunna klara samtliga eftersök, i det svenska vägnätet,
som måste utföras vid trafikolyckor med vilt inblandat. Ordförande i NVR lovade att han
tillsammans med Lars Sävberger omedelbart skulle ge frågeställningen högsta prioritet.

§ 22 Övergångsregler för nya Jaktchampionatsregler 2012
Presenterade Kjell Svensson en sammanställning och ett förslag till beslut gällande
övergångsregler för jaktprovschampionat rörande terrier (SE J(g)Ch, tax SE J(d)Ch,
spinone och bracco italiano (SE JCh) samt drever (SE JCh) som blivit aktuella i och med
att nya championatsregler började gälla 2012-01-01. Sammanfattningsvis kan sägas att
minst en av de i championatet ingående provmeriterna ska vara tagen 2012-01-01 eller
senare.
Kunde JhK konstatera att Kjell S gjort en utmärkt och belysande sammanställning över
aktuella frågeställningar varför JhK beslutade i enlighet med förslaget.

§ 23 Inkomna skrivelser
Förelåg en remiss från Landsbygdsdepartementet avseende att Sveriges Djurskydd och
Svenska Rovdjursföreningen gjort en hemställan till regeringen om att genomföra en
utredning om konsekvenserna av jakt med lös hund.
Meddelade sekreteraren att han fått i uppdrag att bistå SKKs ordförande Nils Erik
Åhmansson med att utforma SKKs yttrande över remissen.
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Förelåg kopia av ett mejl som funnits på ett socialt forum på internet, skrivet av Håkan
Johansson, Gimo.
JhK kunde konstatera att både ordvalet och tonläget i detta mail var av den art att det kan
ifrågasättas om inte Håkan Johanssons uttalande står i strid med SKKs Allmänna
bestämmelser;
Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte
skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning
eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis
bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller
deltagare.
Efter diskussion beslutade JhK uppdra till sekreteraren att tillskriva Håkan Johansson om
olämpligheten i hans agerande genom ett bifogat protokollsutdrag.
Efter beslut om denna åtgärd beslutade JhK att lägga ärendet till handlingarna.
Förelåg kopior på en mejlväxling mellan Lennart Persson, ordförande i Specialklubben för
Rhodesian Rideback Sverige (SSRS), sekreteraren samt Ulf Uddman.
Med anledning av aktuella frågeställningar studerade JhK den bakgrund för rasen som är
publicerad på SSRS hemsida.
Beslutade JhK lägga ärendet till handlingarna.
Förelåg kopia av en skrivelse till regeringen från Naturvårdsverket gällande ett
tilläggsuppdrag avseende den svenska rovdjurspolitiken.
Efter genomgång beslutade JhK lägga skrivelsen till handlingarna
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 innan
protokollet är justerat.
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§ 24 Kommande sammanträde
Fastställdes följande mötesdagar under 2012 för JhK
2012-04-12-13 klockan 10.00 på Öster Malma
2012-09-05-06 klockan 10.00 på Thoresta
2012-11-21 klockan 10.30 på Möllan

§ 25 Mötets avslutande
Tackade ordförande för ett väl genomfört möte
Vid protokollet

Kjell Bräster
Justeras:

Justeras:

Henrik Barnekow

Willy Gustavsson

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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