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SKK/JhK nr 1-2019
2019-02-21
§1-13

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté
torsdag 2019-02-21.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Britt-Marie Dornell, Henrik Barnekow, Johan Sonesson, Gunnar Pettersson
Adjungerade:
Kjell Svensson, Eliza Kajanus
Anmält förhinder:
Conny Jakobsson, Magnus Jenssen, Anders Carlsson, Peter Ledin
Protokoll
Björn Eek
§1
Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet.
§2
Val av justerare
Johan Sonesson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§3
Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes efter smärre redaktionella ändringar.
§4
Föregående protokoll
Föregående protokoll (4-2018) gicks igenom och lades till handlingarna.
§5

Ledamöternas uppdrag
1. Listan gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
2. Rapporter från JhKs arbetsgrupper:
a. Vildsvinshägnsverksamhet – En hägnägare var inbjuden för att
komplettera ansökan (JhK 3-2018, § 38) om att få sitt hägn
godkänt för anlagstest i vildsvinshägn. Beslutades att Johan
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Sonesson och sekreteraren åker och besiktar hägnet, innan
beslut tas i ärendet. Nytt datum för nästa träff för bedömare för
anlagstest i vildsvinhägn blir den 28-29 mars i Agusa.
Konstaterades att rapporteringen av resultat från godkända
hägn måste bli bättre.
b. Grytprovsverksamhet – Konstaterades att den begärda
statistiken från klubbarna ännu inte inkommit, trots
påtryckningar. Johan fortsätter att bearbeta klubbarna tills
statistiken kommit in.
c. Arrangera jaktprov – Inget att rapportera.
d. Stöthundstest – Det befintliga regelverket från Svenska
Jägareförbundet kommer att presenteras och diskuteras med
jakthundklubbarna på Öster-Malma träffen, för att se om/hur
arbetet ska gå vidare.
e. Etikseminarium – Programmet gicks igenom. Gunnar har varit i
kontakt med Elmia, och blivit lovad en scen i mässhallen i
närheten av hundklubbarna. Arbetsgruppen fortsätter arbetet
med att ta fram en titel, och en annons om arrangemanget att
kunna dela på sociala medier bl.a.
f. Löshundsjakt som kulturarv – Arbetet fortsätter.
g. Fågelutsättning – Ett möte hölls för 2 veckor sedan i Skåne. Svar
från en arrangör av jakthundsträning och jaktprov gicks igenom,
efter en fråga som JhK ställt vid ett tidigare tillfälle. De
obligatoriska checklistorna som ska användas vid samtliga
jaktprov på fältfågel ska analyseras. På de prov som genomförts
utan att checklistan använts, kommer arrangörerna att få en
skrivelse tillsänd, med uppmaning att använda den obligatoriska
checklistan.
§6

Jaktprov/regelrevideringar
1. Plan för revidering av SKKs allmänna regler gicks igenom. Dessa
fastställs av CS, och JhK kommer att vara delaktig i regelarbetet.
2. Plan för revidering av SKKs Championatregler och särbestämmelser
gicks igenom. Dessa fastställs av Utställningskommittén och JhK
kommer att vara delaktig för den del som gäller jakthundsraserna.
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3. Plan för revidering av Jaktprovsregler gicks igenom. Dessa fastställs av
JhK. Följande kontaktpersoner för jakthundklubbarna utsågs, att
fungera som bollplank i regelrevideringsarbetet:
Britt-Marie Dornell – Jaktprov för Brittiska sående fågelhundar (FA),
jaktprov och fullbruksprov Sv Vorstehklubben, Jaktprov för kontinentala
fågelhundar (SKF).
Henrik Barnekow – Viltspårprov, drevprovsregler för tax, gemensamma
drevprovsregler basset/beagle/Alpenländische dachsbracke, eftersök
vildsvin, praktisk eftersöksbedömning och anlagsprov eftersök rovvilt
och jaktprov Svenska Schweisshundklubben.
Johan Sonesson – Regler för grythundsarbete, jaktprov, skogsprov och
vildsvinsprov för wachtelhund, jaktprov för tysk jaktterrier, anlagsprov
på vildsvin i hägn för terrierraser (SWK, SvTeK).
Conny Jakobsson – Anlagstest i vildsvinshägn, jaktprov för skällande
fågelhundar (SSF),
Anders Carlsson – Jaktprov för retriever och spaniel, tollingjaktprov,
funktionsbeskrivning retriever (SSRK),
Magnus Jenssen – Jaktprov för älg och vildsvin (SÄK),
Gunnar Pettersson – Drevprovsregler för stövare (SvStK), jaktprov på
vildsvin med drivande hund, jaktprov på frilevande björn (SSDV).
4. Anlagstest i vildsvinshägn. Arbetsgruppen för vildsvinshägn fick i
uppdrag att utvärdera provverksamheten hittills, samt att kartlägga
vilka erfarenheter som vunnits med provformen. Arbetet ska vara klart
till arbetsgruppens träff på Agusa den 28-29 mars.
5. Jaktprov på frilevande björn. Gunnar Pettersson fick i uppgift att
kontakta SSDV och uppdra åt klubben att göra en utvärdering av
provformen, då det nu bara är ett år kvar på provperioden.
§7
Information
Sekreteraren:
1. Informerade om JhKs deltagande på jaktmässor under 2019. På Elmia Game
Fair 29 maj – 1 juni kommer sekreteraren och Henrik Barnekow att stå i JhKs
monter. På Västgård Game Fair 26-28 juli beslutades att montern bemannas av
sekreteraren och Johan Sonesson. Henrik Barnekow anmälde intresse att bistå
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som reserv. Beslutades att sekreteraren undersöker vad som kan delas ut vid
sponsring som pris vid ett lotteri eller tävling som ska tas fram till mässorna.
2. JhKs stipendium. Beslutades att JhKs stipendium upphör, då intresset bland
klubbarna varit allt för litet.
3. Program Öster-Malma träffen. Föreslaget innehåll diskuterades. Johan
Sonesson åtog sig att vara moderator till paneldebatten på fredagen.
Sekreteraren skriver ihop ändringarna, och skickar ut programmet omgående,
tillsammans med bokningslistan till jakthundklubbarna.
4. Information om protokoll från rådsmöte, samt förändringar i Rovdjurscentrum
De5stora, gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
Tävlingschefen:
1. Informerade om att det är Kennelfullmäktige i år, och att på nästa möte så
kommer eventuella motioner som berör JhK, samt verksamhetsplan och
budgetäskande att behandlas, liksom förslag till ämne att ha som workshop i
JhKs regi.
§8
Protokollsutdrag, SKK CS/KF/DN och SKK Kommittéer, FCI
SKK CS
1. SKK CS protokoll nr 5-2018 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
SKK KF
1. Dokument med viktiga datum inför KF gicks igenom och lades därefter till
handlingarna.
DN
1. DN beslut 73/2018 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
2. DN beslut 81/2018 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
FCI
1. Protokoll för FCI Commission for Brittish Pointers 28 mars 2018, för kännedom.
2. Kallelse och dagordning för FCI Commission for Continental Pointers 11 februari
2019, för kännedom.
3. Protokoll för FCI Commission for Hounds of the 6th group 15 september 2017,
för kännedom.
SKKs föreningskommitté
1. Inkommen fråga om JhKs inställning till klubbtillhörighet för den nya rasen Ogar
Polski. Frågan behandlades på JhK 4-2018, § 53.
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§9

Inkomna skrivelser/ärenden
1. Ansökan om bidrag till domarkonferens den 7-9 augusti 2020, från Svenska
Wachtelhundklubben. Beslutades att bifalla ansökan, och att bidraget utgör
75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr.
2. Ansökan om bidrag till domarkonferens under 2019, från Tysk Jaktterrierklubb.
Beslutades att trots sent inkommen ansökan bifalla ansökan, med reservation
att kommande konferens-bidrag kommer att påverkas, om klubben väljer att
ansöka om ytterligare bidrag under regelperioden. Bidraget utgör 75 % av
kostnaderna, dock max 75 000 kr.
3. Inkommen fråga från Fågelhundklubbarnas arbetsutskott (FA) angående Övre
Norra Fågelhundklubbens arrangerande av Björkis Cup i Lappland 12-14 april
2019, och där dela ut prispengar till vinnaren. JhK ställer sig frågan vad det
kynologiska värdet av prispengar på jaktprov är? JhK anser att detta är en
olycklig utveckling, och hänvisar till jaktprovens primära syfte att vara
avelsutvärdering, se SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning
och jakt. JhK menar att prispengar inte är i enlighet med policyns andemening.
Dessutom kan frågan om vad medlemspengar ska användas till ställas. Vidare
bör även skattetekniska konsekvenser beaktas. Enligt FCI regelverk är det inte
tillåtet med prispengar på fågelhundsprov. Punkten justerades direkt.
4. Svar från Svenska Stövarklubben om JhKs fråga från protokoll 4-2018, om att
SvStK inte vill förlänga möjligheten för hundar som tillhör rasgrupp 6 men inte
har någon specialklubbstillhörighet, att få starta på SvStK jaktprov. Mötet fann
inte svaret relevant, och begär på nytt en motivering till varför klubben inte vill
förlänga undantaget.
5. Inkommen fråga från Svenska Taxklubben om överföring av auktorisation som
drevprovs- och viltspårsdomare från Svenska Dreverklubben till SvTK. JhK gav i
uppdrag till Henrik Barnekow och Gunnar Pettersson att göra en
konsekvensanalys av frågeställningen, som innebär att alla drevprovsdomare
har rätt att döma samtliga drevprov oavsett klubb, vilken ska vara klar till nästa
möte.

§10 Remisser myndigheter/organsiationer
1. JhKs svar på Naturvårdsverkets remiss om nya jakttider gicks igenom.
Sekreteraren inväntar Svenska Jägareförbundets svar innan JhKs svar slutligen
skickas in till Naturvårdsverket.
§11 Resultatrapporter
1. Resultatrapporter för helåret 2018 gicks igenom och lades därefter till
handlingarna.
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§12 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas på Öster-Malma den 11-12 april 2019.
§13 Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna.

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

Vid protokollet:
Björn Eek

Justeras:
Britt-Marie Dornell

Johan Sonesson

