SKK/JhK nr 2/2012
§ 26–46
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den
12–13 april 2012 på Öster Malma
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
Daniel Ligné, Sv. Jägareförbundet § 45
Kjell Svensson, SKKs kansli

Vid protokollet:

Kjell Bräster

§ 26 Mötets öppnande
Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet.

§ 27 Val av justerare
Utsågs Conny Jakobsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 28 Föregående mötesprotokoll
SKK/JhK 1/2012 den 26 januari 2012.
Lades protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 29 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
Förelåg inte något bordlagt ärende.
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§ 30

Information
Förelåg ekonomisk rapport för JhK för januari–februari 2012 vilken därefter lades
till handlingarna.
Informerade Henrik Barnekow om att önskemål framförts att Sv. Jägareförbundet borde
prioritera övningsskytte på vildsvin.
Informerade Kjell Svensson om att förstudien om elektronisk resultatrapportering för
Drivande hundar nu är gjord. Dock råder för närvarande osäkerhet vad gäller att starta
projektet, då Svenska Stövarklubben frånsagt sig arbetet med att ha gemensamma
provbestämmelser för Drivande hundar.
Vidare presenterade Kjell Svensson det totala antalet jaktprovsstarter för 2011.
Anmälde Kjell Svensson att en hund av den franska rasen porcelaine för första gången
registrerats av SKK. Rasen ingår i FCIs grupp 6 och är en stövarlik ras som vanligtvis
arbetar i pack. Enligt rasbeskrivningen är rasen lämplig för jakt efter hare, hjortvilt samt
vildsvin.
Konstaterade JhK att rasens beskrivna användningsområden dåligt överensstämmer med
den svenska jaktkulturen och de etiska krav som SKK ställer.
Beslutade JhK att avvakta med att föreslå Föreningskommittén vilken specialklubb rasen
bör tilldelas. Beslutet togs gentemot det faktum att endast en individ registrerats.
Informerade sekreteraren från möte med Nationella Viltolycksrådet (NVR). Härvid ska
särskilt uppmärksammas att Rikspolisstyrelsen ser allvarligt på den så kallade
"eftersöksbojkott" som förordas av vissa av de eftersöksjägare som finns i
Rikspolisstyrelsens register. Av informationen framgick att NVRs ordförande,
länspolismästare Håkan Karlsson, anser det icke acceptabelt att trafikskadat vilt ska
utsättas för onödigt lidande, med anledning av att vissa eftersöksjägare anser att
regeringens rovdjurspolitik är förkastlig.
Uttalade JhK samma uppfattning, men att ett beslut om att delta i en "eftersöksbojkott"
är den enskilde eftersöksjägarens val.
Vidare rapporterade sekreteraren att frågan om huruvida de nordiska länderna ska ha
möjlighet att arrangera CACIT-prov för tax, i samband med drevprov, nu bereds av
NKU/AU.
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Slutligen rapporterade sekreteraren att han närvarat vid Sveriges Yrkesjägares (SYF)
årsmöte i Mullsjö. I samband med mötet hölls ett antal föredrag angående rovviltets, och
då särskilt vargens utbredning och förväntade populationsökning. I sammanhanget
informerade sekreteraren om en ideell hemsida med adressen www.vargfakta.se. Den
aktuella hemsidan rapporterar om all information som publiceras i media och på internet,
utan att ta ställning i själva förvaltningsfrågan.
Just för att hemsidan måste anses som helt objektiv och redovisar fakta, utan att ta någon
ställning i sakfrågan så är den högst intressant. Sidan har heller inte något debattforum
vilket gör den ytterligare neutral.
Sekreteraren rekommenderade JhKs ledamöter att löpande följa den information som
ges på hemsidan.
Beslutade JhK att informera de jakthundsklubbar som deltar vid årets seminarium på
Öster Malma om hemsidans förekomst.

§ 31 VU- beslut JhK
SKKs Jakthundskommittés VU har den 10 februari 2012 fattat nedanstående
beslut;
Ansökan från Svenska Grythundklubben (SGK) om att senarelägga beviljad
domarkonferens.
Förelåg ansökan från SGK att flytta tidigare beviljad domarkonferens den 24–25 mars
till 28–29 april 2012, detta på grund av att tysk jakterrierklubb har avelskonferens och
årsmöte 24–25 mars.
Denna konferens var inte känd av SGK när klubben ansökte om planerad konferens.
Då ett flertal grytprovsdomare är auktoriserade av Svenska Terrierklubben och att många
grytprovsdomare då skulle missa domarkonferensen, som är obligatorisk för alla
grytprovsdomare.
Då konferensen är särskilt viktig då den i huvudsak kommer att avhandla de reviderade
grytprovsbestämmelserna med vidhängande bedömningsanvisningar är det av stor vikt att
så många domare som möjligt kan delta.
Mot denna bakgrund Beslutade JhKs VU att bevilja SGK att senarelägga konferensen till
den 28–29 april 2012.
Beslutade JhKs VU att bevilja ovanstående.
Henrik Barnekow

Christoffer Schildt

Kjell Bräster
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Beslutade kommittén fastställa VUs beslut.
§ 32 Protokollsutdrag från SKKs CS samt dess kommittéer
Förelåg justerat protokollsutdrag från SKKs CS 2012-02-08–09
§7

Protokoll SKKs JhK nr 4/2011

Protokoll fört vid sammanträde i SKKs JhK den 9 november 2011.
Gemensamma jaktprovsbestämmelser
Henrik Barnekow, ordförande i JhK, informerade om att arbetet med att få gemensamma
jaktprovsbestämmelser för samtliga "drivande raser" spruckit då Svenska Stövarklubben
valt att inte längre delta i arbetet.
CS beklagade djupt att Svenska Stövarklubben inte längre deltar i detta arbete och
uppmanade klubben att pröva ärendet ytterligare en gång.
§ 7a Markku Mikola – överklagande av JhKs beslut
Markko Mikola har till CS överklagat JhKs beslut från protokoll nr 4/2011 § 98.
(Skrivelse från SKKs juridiska avdelning avseende tolkning av en överklagan av ett beslut
i en regelfråga som FAs regelkommitté och FAs Prov-, utställnings- och resultatkommitté
fattat gällande hunden Den röde Jägarens Birka).
Efter att ha tagit del av och diskuterat tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att
fastställa JhKs beslut och avslå överklagan.
§ 11 Förelåg justerat protokollsutdrag från SKKs KHM nr 7 2011
Protokoll fört vid sammanträde med SKKs kommitté för hundars mentalitet den
1 december 2011.
§ 191 SKKs Dressyrpolicy
KHM föreslår CS att SKKs dressyrpolicy ska omarbetas i syfte att den ska bli mer
tidsenlig.
CS konstaterade att en dressyrpolicy ska ha hunden som utgångspunkt och vara
diversifierad och nyanserad.
CS beslutade att uppdra till KHMs ordförande att KHM, PtK och JhK gemensamt
utarbetar ett remissunderlag för utskick till läns- och specialklubbar. Då dressyrpolicyn
tidigare är fastslagen av Kennelfullmäktige (KF) kan beslut tas först vid KF 2013.
Noterade JhK ovanstående information
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§ 33 Riktlinjer och Anvisningar (RoA) för viltspårprov samt revidering av
förekommande skogskort
Konstaterade JhK att endast specialklubben Svenska Schweisshundklubben
inkommit med förslag till revidering av RoA för Viltspårprov. Därutöver förelåg
synpunkter från lokalavdelningar i olika specialklubbar. Dessa var dock inte
förankrade hos respektive specialklubbsstyrelse. Vidare har det inkommit
gemensamma ändringsförslag från viltspårdomare med skiftande klubbtillhörighet, där
den gemensamma nämnaren varit geografisk tillhörighet.
Ett av dessa förslag var så utformat att aktuell domare i samband med provet
också skulle vara hundföraren behjälplig med viss utbildning. Härvid konstaterade
JhK att vid ett prov ska hund och förare bedömas utefter deras färdigheter vid den
aktuella provdagen.
Gällande de förslag som inkommit från lokalavdelningar beslutade JhK att tillämpa
den praxis som beslutats av SKKs styrelse, nämligen att SKKs kommittéer endast
behandlar denna typ av skrivelser om de är förankrade av aktuell specialklubbs
styrelse samt att denna tillställer kommittén förslaget.
Beslutade JhK att göra vissa redaktionella ändringar i RoA i enlighet med förslag från
Svenska Schweisshundklubben.
Gällande en revidering av Skogskortet beslutade JhK att ta bort all text som kan
betraktas som vägledande bedömningsprinciper. Därigenom blir Skogskortet
endast ett stöd och underlag för domaren när denne senare ska fylla i provprotokollet.
Gällande revidering av bedömningsprotokollet för viltspårprov inför ett stundande
"nytryck" konstaterade JhK att remisstiden för sådana förslag gäller fram till och
2012-05-15 varför frågan inte avhandlades vid dagens möte.

§ 34 Tillägg Viltspårsreglernas § 2, Domare, punkt 5
Informerade sekreteraren att han uppmärksammats på att regeln att domare inte äger
rätt att bedöma hund som denne tränat de senaste 6 månaderna saknas i de nya
viltspårreglerna.
Konstaterade JhK med ett beklagande misstaget att denna regel inte skrivits in i de
nyreviderade reglerna.
Beslutade JhK att omformulera § 2, Domare, punkt 5, särskilt med hänsyn till att jäv kan
uppstå till följande;
Domare får inte bedöma hund som denne äger/ägt eller är/varit delägare i, eller tränat
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de senaste 6 månaderna.
Beslutade JhK att uppdra till SKKs kansli att införa ett supplement på SKKs hemsida
under; Regler för Viltspårprov.

§ 35 Auktorisation av domare för Jaktprov för Drivande Vildsvinshundar
Förelåg erforderliga aspirantdomarutlåtande avseende de aspiranttjänstgöringar
Carl Berg ålagts att genomgå.
Utlåtande över Carl Bergs aspiranttjänstgöringar uttryckte stor kunskap gällande regler
och bedömningsprinciper, samt att han uppträtt på ett oklanderligt sätt.
Beslutade JhK att auktorisera Carl Berg som jaktprovsdomare för drivande
vildsvinshundar.

§ 36 Ansökan från Svenska Dreverklubben om ändring av gällande regler för
Jaktprovschampionat
Förelåg ansökan från Svenska Dreverklubben (SDK) gällande ett krav på att återgå till de
championatsregler som gällde före 2012-01-01.
Konstaterade JhK att de championatsregler som för närvarande gäller, har
fastställts för en tidsperiod fram till och med 2016-12-31 i enlighet med SDK begäran
2011-02-06.
Beslutade JhK med anledning av ovanstående att avslå SDKs begäran.
Vidare ska noteras att Christoffer Schildt inte deltog i beslutet.

§ 37 Protest från Birgitta Iverstam avseende viltspårprov
Förelåg protest från Birgitta Iverstam gällande att hon deltagit i anlagsklass på
viltspårprov med hundarna Soledad, SE 52491/2010 samt Iskas Sirikit for Love,
SE 62117/2010. Av medföljande handlingar framgår klart att tikarna anmälts i
anlagsklass och där bedömts som godkända.
Därefter anmäldes och startades Soledad i öppenklass
I efterhand visade det sig att resultatet i anlagsklass för Soledad stambokförts som en start
i öppen klass.
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Beslutade JhK att godkänna protesten och uppdra till SKKs kansli att korrigera det första
provets resultat till ett godkännande i anlagsklass.
§ 38 Överklagan gällande Svenska Beagleklubbens (SBlK) Jaktprovskommitté
handhavande och ändrande av drevprovsresultat och dess protokoll
Förelåg en överklagan från styrelsen i Norrbottens Beagleklubb avseende att SBlKs
Jaktprovskommitté (JpK) har ändrat i poängsättning samt i domarberättelser utan att
berörda domare kontaktats.
Efter att JhK gått i genom bilagda handläggningar kunde konstateras att SBlKs JpK för
vissa hundar ändrat i domarberättelsen mellan domarens handskrivna protokoll och det
protokoll som skapats elektroniskt, samt även i två fall ändrat i egenskapspoängen.
Överklagan uppger att ovanstående skett utan att tjänstgörande domare kontaktats och att
det i reglerna står att en utredning ska göras innan några ändringar genomförs.
Beslutade JhK att tillskriva SBlK och bifoga de handlingar som ingår i överklagan, med
begäran om att få ta del av gjord utredning och de handlingar som upprättades av SBlKs
JpK i de aktuella fallen.
Beslutades att också tillskriva tjänstgörande domare för att få dennes yttrande över den
diskrepans som framgår av handlingarna.
Beslutade JhK att begära svar från ovanstående berörda parter senast den 10 juni, samt i
avvaktan på dessa svar bordlägga frågan.

§ 39 Avtal mellan NKK och SKK gällande fågelhundsträning inom respektive
grannland.
Förelåg kopia på det avtal som nu tecknats mellan Norska Kennelklubben och Svenska
Kennelklubben avseende de rutiner och formalia som ska gälla för ras-, eller
specialklubbar som avser att förlägga träningsarrangemang i grannlandet.
Beslutades uppdra till Hans Andersson att utforma ett missiv till avtalet, samt att
sekreteraren därefter skyndsamt tillställer missiv och avtal till berörda klubbar.

§ 40 Rapporter från FCI delegater
Förelåg rapport från Lars Johnsson, SKKs representant, i FCIs Retriever commissions
möte i Reims, Frankrike, samt från 2011 års Coupé de Europé för retriever.
Fann JhK rapporten både välskriven och innehållsrik, varefter den samma lades till
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handlingarna.

Förelåg rapport från Anders Eriksson, SKKs representant, i FCIs commission for
Continental Pointers, samt från Coupé de Europé för dessa raser.
Fann JhK rapporten både välskriven och innehållsrik, varefter den samma lades till
handlingarna.

Förelåg rapport från Johan Sonesson, SKKs representant, i FCIs Kommission för
Grythundar efter kommissionens möte i Wien den 26 februari 2012.
Fann JhK rapporten både välskriven och innehållsrik, varefter den samma lades till
handlingarna.

§ 41 Förfrågan om dispens avseende Jaktprovschampionat för en bracco italiano
Förelåg en dispensansökan från Anki Skrucha gällande tiken Ensemble Pippis Lilla
Gubbe S46591/2008.
Av bifogade handlingar framgår att hundens meritering påverkats av de ändrade
championatsbestämmelser som började gälla från och med 2012-01-01.
Efter JhKs diskussion beslutades, med ett beklagande till hundägaren, att JhK inte kan
medge dispens i ärendet.

§ 42 Fråga gällande att Svenska Älghundklubben (SÄK) möjlighet att slutföra
jaktprov på älg efter solens nedgång.
Fann JhK att Svensk Jaktförordning föreskriver att älgjakt ska avbrytas i och med solens
nedgång.
Beslutade JhK att anmoda SÄK att i sina kommande Jaktprovsbestämmelser ange att
jaktprov på älg ska avbrytas vid den tid som gäller för solens nedgång.
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§ 43 Drevprov för alpenländische dachbracke
Rapporterade sekreteraren att överläggningar skett med Svenska Schweisshundklubben
angående att införa drevprov för alpenländische dachbracke.
Beslutade JhK att sekreteraren ska inbjuda representanter för Svenska
Schweisshundklubben och rasrepresentanter för alpenländische dachbracke till ett möte på
Boda gård, under maj månad, samt att Henrik Barnekow, Christoffer Schildt och Kjell
Bräster företräder JhK vid mötet.

§ 44 Inkomna skrivelser
Förelåg skrivelse Stefan Brinkenberg gällande att ett tyskt Gatterprufung-test bör kunna
gälla som stambokförd merit i Sverige.
Efter att JhK har efterhört Rasklubben för tysk jaktterriers uppfattning i frågan
konstaterade JhK att ett sådant test inte uppfyller kriterierna för att stambokföras i
SKKs databas.
Förelåg skrivelser angående att Bernt Bondesson, som erhållit sin
jaktprovsdomarauktorisation inom Rasklubben för Tysk Jaktterrier, inte var medlem i
någon klubb inom Svenska Terrierklubben eller Svenska Wachtelklubben (SWK) när
denne dömde en wachtelhund på ett vildsvinsprov i september 2011. Därmed var inte
Bernt Bondesson auktorisation giltig.
Dock har Rasklubben för Tysk Jaktterrier i samråd med SWK beslutat godkänna
provresultatet för att tredje person (hundägaren) inte ska drabbas.
Uttryckte JhK uppfattningen att berörda klubbar löst problemet på ett bra sätt, i den
mening att tredje part inte drabbades. Samtidigt överlät JhK naturligtvis frågan om
Bernt Bondesson fortsatta auktorisation till Rasklubben för Tysk Jaktterrier.
Förelåg en anonym skrivelse angående Svenska Vorstehklubbens Riksprov.
Då JhK inte behandlar anonyma skrivelser lades densamma till handlingarna.
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§ 45 Program för seminarium 2012 med Jakthundklubbarna på Öster Malma
-

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

-

Aktuella frågor inom Svenska Jägarförbundet

Fasställde JhK, i samråd med biträdande riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné,
detaljplaneringen för 2012 seminarium med SKKs Jakthundsklubbar.
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats.
JhK beslutade att ingen § eller beslut är av sådan art att de inte kan offentliggöras innan
protokollet är justerat.

§ 46

JhK närvaro vid jaktmässorna på Tullgarn, Fäviken samt Bosjökloster

Beslutades att Henrik Barnekow, Hans Andersson, Tomas Larsson (fredag–lördag) samt
Göran Johansson (söndag) ska representera JhK på Tullgarn 25–26 maj.
att Henrik Barnekow, Tomas Larsson eller Willy Gustavsson representerar JhK på
Fäviken 27–29 juli.
att Henrik Barnekow, Christoffer Schildt samt Conny Jakobsson representerar JhK på
Bosjökloster 25–26 augusti.

10

§ 47

Mötets avslutande

Tackade ordförande för ett väl genomfört möte med ett konstaterande att nästa
sammanträde i kommittén sker 2012-09-05-06
Vid protokollet

Kjell Bräster
Justeras:

Justeras:

Henrik Barnekow
ordförande

Conny Jakobsson

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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