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SKK/JhK nr 2/2013
2013-05-08
§ 29 - 46

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Jakthundskommitté (JhK) onsdag 2013-05-08 På Hotell Scandic Elmia,
Jönköping

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Henrik Barnekow, ordförande, Hans Anderson, Conny Jakobsson, Göran Johansson,
Tomas Larsson, Willy Gustafsson (deltog inte i beslutet gällande § 39).
Adjungerade:
Kjell Bräster
Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet (§ 42 -46)
Frånvarande:
Christoffer Schildt
Kjell Svensson
Nina Karlsdotter
Protokoll
Kjell Bräster
§ 29 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
§ 30 Val av justeringspersoner
Hans Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 31 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes
§ 32

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll, 1-2013, lades med godkännande till handlingarna
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§ 33

VU-beslut

Förelåg inte några VU-beslut
§ 34

Information

a) ordförande
Informerade Henrik Barnekow om att han närvarat vid SvTKs fullmäktige samt att
SvTKs fullmäktige beslutat att inte göra några förändringar i nu gällande
drevprovsregler.
Vidare informerade Henrik om att han deltagit vid SÄKs fullmäktige, samt att
fullmäktige beslutat anta de jaktprovsregler som redan gäller i Finland och Norge och
att det därmed finns ett gemensamt nordiskt regelverk för löshundsprov på älg.
b) ledamöterna
Informerade Tomas Larsson om att SGK, Sv TeK samt SvTK genomfört ett gemensamt
möte avseende att utvärdera grytprovsverksamheten för 2012.
Konstaterade JhK att verksamheten fungerat väl och helt enligt planeringen. Uttalade
Tomas också att samtliga involverade klubbar var nöjda med denna arbetsform.
c) Tävlingsavdelningen
Förelåg skrivelse från Kjell Svensson gällande JhKs budgetäskande inför
verksamhetsperioden 2014 – 2015.
Uppdrogs till Henrik att i samråd med Kjell Svensson och Nina Karlsdotter färdigställa
JhKs äskanden senast sista maj.
§ 35

Bordlagda ärenden

Redogjorde Kjell Bräster för att han varit i kontakt med Jöns-Lennart Andersson på
Agusa samt Lars Schepler på Boda avseende Tysk Jaktterrierklubbs (TJK) planer på att
kunna genomföra vildsvinsprov i hägn utifrån egna regler, samt att för detta ha
möjlighet att använda egna domare. Både Agusa och Boda ställde sig positiva till detta.
Konstaterade JhK att kostnaden för att disponera lämpliga hägn ska regleras mellan
parterna.
Presenterade Hans Andersson och Kjell Bräster ett förslag till personer som ska ingå i
den arbetsgrupp som har att utvärdera Riktlinjer och Råd för utsättning av fågel som
gäller för Sveriges Jordägareförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska
Jägareförbundet (SJF), SKK samt Sveriges Yrkesjägarförening (SYF).
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Beslutade JhK i enlighet med förslaget, innebärande att Fredrik Widemo representerar
SJF, Claes Carnbring representerar brittiska stående fågelhundar, Ingmar Tykesson
representerar kontinentala stående fågelhundar, Sören Åmand Hansen och Jan-Erik
Bodell representerar SYF, samt att Hans Andersson och Kjell Bräster representerar JhK.
§ 36 Protokollsutdrag från SKKs CS
Förelåg protokollsutdrag från Centralstyrelsens sammanträde 17-18 april 2013.
§ 34 Protokollsutdrag SKK/JhK nr 1 2013
§ 7 Bordlagda ärenden
SKKs JhK 2012-11-21 § 70 angående principer för bortlottning vid SSRKs
retrieverprov
Dåvarande sekreteraren i JhK har upprättat ett PM med en beskrivning av SSRKs
lottningsregler över tid. Vidare fanns protokollsutdrag från SSRK angående klubbens
svar på JhKs frågeställning samt SSRKs förslag om förändrad skrivning i
Jaktprovsreglernas § 3 Begränsat prov och Lottning.
JhK beslutade, efter en genomgripande diskussion av fakta samt SKKs praxis, att det
beslut som fattades av SKKs Tävlingskommitté (TK) 1992 och därefter fastställdes av
SKKs Centralstyrelse, fortsatt ska gälla.
Den bakomliggande orsaken till JhKs beslut är att SSRKs nu föreslagna regler måste
anses sträcka sig för långt, gentemot den princip som uttalar att medlemmar inom
SKK-organisationen i möjligaste mån ska behandlas likvärdigt.
Vidare fanns ett ytterligare förslag från SSRK avseende § 3 Begränsat prov och
Lottning, vilket berör selektering av bortlottade hundar. SSRK pekar på den mångåriga
problematik som finns vid retrieverproven, genom att begränsning av antalet
startande hundar finns vid i stort sett samtliga prov. Detta innebär i praktiken att en
och samma hund riskerar att bli bortlottad från samtliga prov denne anmälts till.
Detta medför att både SSRKs och SKKs ambition att så många individer som möjligt ur
en population bör egenskapsbedömas riskerar att åsidosättas.
I och med att SSRK nu har ett elektroniskt verktyg som behandlar anmälningarna till
samtliga retrieverprov så finns möjligheten att genomföra en prioriterad lottning av
anmälda hundar.
Detta skulle innebära att vid lottning prioriteras hundar på så sätt att en oprövad hund
prioriteras före en redan provad hund, hund som provats en gång prioriteras före en
hund som provats två gånger och så vidare. Antalet starter skulle beräknas per
provsäsong (från och med 1 mars till och med sista februari nästkommande år).
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JhK beslutade att tillmötesgå denna begäran på grund av att SKKs målparagraf
härigenom bättre skulle uppfyllas, genom att en så stor del av populationen som
möjligt därmed skulle kunna egenskapsbedömas, både till ledning för ett urval av
avelshundar och för en avkommebedömning.
I JhKs bedömning ingår också att denna förändring, till skillnad mot SSRKs förslag
gällande domare, rör hundar och inte medlemmar.
Slutligen beslutade JhK att skriva till SKKs Centralstyrelse båda frågeställningarna för
ett yttrande, innan kommitténs beslut går i verkställelse.
CS diskuterade vilka principer som ska gälla vid lottning till jaktprov med begränsat
antal deltagare.
CS beslutade att fastställa JhK beslut § 7 2013 att gälla från och med 2013-07-01 vilket
innebär att jaktprovsreglerna för retriever § 3 Begränsat prov och lottning får följande
lydelse (ny text fet/kursiv):
--Vid lottning prioriteras hundar i sådan ordning att ostartad hund lottas framför hund
med en tidigare start, hund med en tidigare start lottas framför hund med två
tidigare starter o.s.v. Antalet starter räknas under innevarande säsong där säsongen
löper från första mars till sista februari.
--Vid aktuellt prov ska markägare/jakträttshavare undantas från lottning. De domare,
kommissarier och provledare som tjänstgjort inom avdelningen under aktuell
provsäsong ska beredas plats vid ett provtillfälle med en hund.
--Punkten förklarades omedelbart justerad.
Noterade CS beslut samt att den förändrade skrivningen i SSRKs regler för
retrieverjaktprov, i enlighet med CS beslut, kommer att gälla från 2013-07-01.
§ 37 Provregler
Tilldelning av Non Classified, NC, enligt jaktprovsreglerna för retriever
Förelåg önskemål från SSRK om en anpassning av reglerna för A-prov Elitklass.
Förfrågan grundar sig på att SSRK tidigare valt att följa FCIs Internationella regelverk
för retriever även för SSRKs nationella regler och att FCI nu ändrat på skrivningen i § 8
Grava fel.
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SSRKs huvudstyrelse har konstaterat att Non Classified (NC), som kan tilldelas hund till
och med den tredje apporten, enligt gällande SSRKs provregler, inte längre
överensstämmer med FCIs nyligen reviderade regler. Enligt FCIs regler ska NC tilldelas
vid alla grava fel innan fjärde apporten. Av SSRKs nuvarande Jaktprovsregler, A-prov
retriever, kan NC endast kan ske med hänvisning till § 8a.
SSRK föreslår därför att Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté beslutar om en
anpassning av jaktprovsbestämmelserna, A-prov retriever, så att dessa
överensstämmer med FCIs regler och att NC därigenom kan tilldelas med hänvisning
till både § 8a och 8b.
Beslutade JhK att tillmötesgå SSRKs framställan.
Framställde Göran Johansson för Svenska Stövareklubbens (SvStK) räkning, att de nu
gällande jaktprovsreglerna ska gälla till och med 2017-06-30.
Beslutade JhK att tillmötesgå SvStKs framställan.

§ 38 Tolkningar Provregler
Förelåg önskan från SSRK att SKK ska informera Engelska Kennelklubben om innebörd
och krav för ett godkännande i KKL A-prov för retriever.
Konstaterade JhK att när det gäller jämförelser och meriter mellan SKKs och utländska
kennelklubbar så är praxis inom SKK, att det är specialklubbarna som i första hand har
att utföra tolkningen.
Beslutade JhK att överlåta till SSRK att informera Engelska Kennelklubben i frågan och
därmed lades ärendet till handlingarna.

§ 39 Inkomna protester
Förelåg en överklagan från Zelina Olesen avseende Svenska Bassetklubbens (SBaK)
centralstyrelses beslut att avslå hennes begäran att godkänna ett drevprov som
hunden Åkerös Grand Calle genomfört den 30 januari 2013.
Efter att ha noga gått igenom föreliggande handlingar kunde JhK konstatera att
Bassett/västs drevprovskommissarie Staffan Corneliusson inte tillsatt, eller på annat
sätt gett domare Sven Olsson i uppdrag att bedöma Åkerös Grand Calle den aktuella
dagen.
Därmed beslutade JhK att avslå överklagan.
Det ska noteras att Willy Gustafsson inte deltog i beslutet.
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§ 40

Rovdjursfrågor

Då SKK tecknat medlemskap i Rovdjurscentret I Järvsö beslutade JhK att utse Tomas
Larsson som SKKs ledamot i Rovdjurscentrets råd.
§ 41

FCI

Förelåg FCI circulär, 14/2013 som informerade om att Internationella prov från och
med 2015 kräver att respektive medlemsland sänder sina nationella regler till FCI, med
engelsk alternativt tysk översättning. Detta gäller inte för de provformer där det redan
finns FCI fastställda regler.
Konstaterade JhK att för SKKs del gäller detta speciellt för Specialklubben för Skällande
Fågelhundar, för Svenska Älghundklubben samt drevprovsregler för tax, drever,
beagle, basset och stövare.
§ 42 Skrivelser och ärenden från samarbetspartners
Rapporterade Kjell Bräster att arbetsgruppen Vildsvinsförvaltning i Samverkan (VIS) nu
i princip är färdig med den kortversion av riktlinjer och anvisningar som ska vara klar
före sommaren. De huvudsakliga områden som broschyren kommer att innefatta är
Jakten, Hundanvändningen och Utfordring. Dock avvaktar VIS LRFs årsstämma sista
veckan i maj innan beslut om det slutliga innehållet tas. Broschyren kommer också att
föreligga i Pdf-format så att respektive organsation kan publicera den på sina
hemsidor.
Informerade Kjell Bräster om att det Nationella viltolycksrådet nu på allvar börjat
arbeta med steg 2, alltså förebyggande åtgärder mot viltolyckor, samt att han den 16
och 17 maj deltar på NVRs årliga seminarium.
Rapporterade Henrik att han närvarat vid det regionala rådet i Blekinge län.
Rapporterade Conny Jakobsson att han närvarat vid det regionala rådet i Kalmar län.
§ 43

JhKs externa aktiviteter

Elmia 2013
a) Henrik presenterade bemanning av JhKs monter, vilken godkändes
b) Kjell presenterade deltagarlistan för seminariet med jakthundsklubbarna
c) Daniel och Kjell informerade om de dagliga föredrag som skulle göras
d) Gjordes en sista genomgång av programmet för seminariet med
Jakthundklubbarna
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§ 44 Övriga frågor
Diskuterade JhK att många av de ärenden som föreläggs kommittéen bottnar i dålig
föreningskunskap inom ett flertal av Jakthundklubbarna. Vidare borde medlemmar
som tillskriver JhK ha bättre kunskap om både SKKs och den egna klubbens
organisation, inklusive SKK-sfärens stadgar.
Beslutade JhK att sända ett protokollsutdrag till centralstyrelsen, samt SKKs
Föreningskommitté. Ett förslag som framkom var att i Hundsport publicera en serie
artiklar som informerar om ämnet föreningskunskap och SKKs normalstadga för
Specialklubbar. Dock ska noteras, att troligen är det många av medlemmar i
specialklubbarna för arbetande raser som inte har tillgång till Hundsport, varför
specialklubbarna bör anmodas att en sådan artikelserie även skulle publiceras i
respektive klubbs olika publikationer, samt även på klubbarnas hemsidor.
§ 45

Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs
webbplats.

JhK beslutade att inte något sådant beslut förelåg.
§ 46 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde med JhK avhålls 2013-08-20 kl. 09.00, 2013 på Boda gård i Östra
Ryd.
§ 43 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och
avslutade därefter mötet.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas
kan dock bli föremål för ändring av SKKs CS.
Vid protokollet:

Kjell Bräster
Justeras:

Henrik Barnekow

Hans Andersson

