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§ 48 - 80

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté
(JhK) tisdag 2013-08-20, på Boda

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Henrik Barnekow, ordf, Christoffer Schildt, vice ordf, Hans Anderson, Willy Gustafsson,
Conny Jakobsson, Göran Johansson, Tomas Larsson
Adjungerade:
Kjell Bräster, Kjell Svensson, Daniel Ligné
Protokoll
Nina Karlsdotter
§ 48 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
§ 49 Val av justerare
Willy Gustafsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 50

Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 51

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll, 2-2013, lades med godkännande till handlingarna.
§ 52

VU-beslut
SKK JhK VU
Förelåg begäran från Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) om en
ändring av jaktprovsreglernas § 6 Begränsning av antal deltagande nuvarande
skrivning i andra stycket:
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SE JCh eller hund som erövrat två 1:a pris vid rörliga jaktprov, äger ej rätt till
start på rörliga jaktprov.
Den bakomliggande orsaken till begäran om en ändring i nu gällande provregler
är den situation som finns med en alltmer växande vargpopulation som numera
föreligger, speciellt i skogslänen där den absoluta merparten av SSFs jaktprov
bedrivs.
Konsekvensen av nuvarande skrivning medför att de av SSFs medlemmar som
innehar en hund med angivna meriter inte äger rätt att starta vid ett rörligt
prov, där arrangören otvivelaktigt har största möjliga kunskap om förekomsten
av varg inom ett givet område.
Mot denna bakgrund beslutar SKKs JhKs VU att begränsningen för start vid
rörligt prov som föreskrivs i gällande provregler utgår.
JhK beslutade att bifalla VUs beslut enligt ovan.
§ 53

Information

a) Ordförande
Förelåg resultatrapporter för perioden juni 2013 vilka föredrogs av ordförande.
JhK noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna.
b) Ledamöterna
Göran Johansson rapporterade att han kommer att närvara vid Europa Cupen
för drivande hundar i Finland i september 2013.
Hans Andersson meddelade att dokumentet ”Legal och lokal acceptans” är
överlämnat till miljöminister Lena Ek. Se vidare § 56.
c) Tävlingsavdelningen
Förelåg lägesrapport angående internationella jaktprov. Ärendet föredrogs av
Kjell Svensson.
Svensk Bretonklubb har skickat en förfrågan rörande eventuella fastställda
beslut på FCI-nivå angående krav på utländsk domare vid CACIT-prov.
Kjell Svensson meddelade att det finns ett beslut från FCI General Committé i
april 2012, dock är det ännu inte infört i något regelverk för internationella
jaktprov. När regelverken är uppdaterade så får vi ta hänsyn till detta.
SKK/CS beslutade i våras att alla resultat i alla discipliner ska registerers inkl.
stående fågelhundar och detta gäller från 1 januari 2014.
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d) Adjungerade
Daniel Ligné rapporterade att Svenska Jägareförbundet kommer att ha en ny
organisation för hundfrågor fr.o.m. 1 januari 2014.
e) Sekreteraren
Förslag till eventuella revideringar av kommitténs delegeringsordning som ska
gälla 2014-2015, arbetsuppgifter, ansvarsområden m.m. ska lämnas senast
1 november 2013 för behandling i CS.
JhK beslutade att ge Henrik Barnekow, Christoffer Schild, Kjell Bräster och Kjell
Svensson i uppdrag att se över delegeringsordningen.
§ 54 Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden förelåg.
§ 55 Ledamöternas uppdrag
Föredrog Christoffer Schildt situationen med Drevsprovsregler för alpenländische
dachsbracke (ADB). Detta innebär bland annat att Drevcertifikat inte kommer att
kunna tilldelas ADB. Christoffer Schildt har tillsammans med Tony Sparv, ordförande
SvSHK, diskuterat igenom beslutet. Klubben ska så snart som möjligt inkomma med ett
färdigredigerat drevprovsregelverk för ADB. Detta för att samtliga jakthundsklubbar
som arrangerar drevprov ska kunna informeras om det nya regelverket för ADB som
kan anordnas från 1 oktober 2013.
§ 56 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer
Förelåg protokollsutdrag från CS sammanträde 12 juni 2013 där det framgår att CS
beslutade att inte tilldela JhK extra medel för genomförande av domarkonferens för
drivande vildsvinshundar, utan kommittén får göra prioriteringar inom den tilldelade
budgeten.
I protokollsutdraget framkommer också att JhKs förslag att CS ordförande skulle
begära företräde hos utredaren för jaktlagsutredningen, Håkan Larsson, för att kunna
lämna SKKs synpunkter, har mottagits positivt.
För kännedom meddelades också följande i CS protokollsutdrag:
Legal och lokal acceptans
En grupp människor som bor och verkar på landsbygden har ställt samman ett
dokument som rör varg, dess förvaltning och som de ser det en lösning på dagens
politiska dödläge i frågan. Gruppen önskar SKKs fulla stöd för dokumentets innehåll.
CS diskuterade dokumentet som i stora delar är mycket bra, men CS uppfattar det
ekonomiska perspektivet som orealistiskt.
Arbetsgruppen är angelägen om att få svar från SKK så snart som möjligt. CS beslutade
att samarbeta med Svenska Jägareförbundet för en gemensam svarsskrivelse i frågan.
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Daniel Ligné rapporterade att Fas 1 i jaktlagsutredningen är förlängt till 1 oktober 2013
och att sista mötet med expertgruppen sker 29 augusti 2013. Ett delbetänkande
rörande vildsvin är beställt till den 1 juni 2014.
Frågorna rörande hund ligger i Jaktlagsstiftningen och kommer troligen att fokuseras
på efter nyår. SKK och JhK borde träffa utredarna under hösten för att framföra SKKs
syn på frågorna kring jakt med hund.
§ 57 CS protokoll
Förelåg CS protokoll nr 2-2013.
JhK noterade protokollet.
§ 58 Provregler
a) Förelåg ansökan från Svenska Dreverklubben, Svenska Bassetklubben och
Svenska Beagleklubben om godkännande av nya drevprovsregler.
Förelåg förslag till drevprovsregler gemensamma för basset, beagle och drever.
JhK har några påpekanden, dels under rubrik 4 Provformer och dels rubrik 6
Drevsprovsanvisningar.
Punkt 4.2 Provs uppskjutande/inställande, första meningen bör få följande
lydelse: Vid stark kyla (-15 grader som riktmärke) eller vid olämpliga
snöförhållanden skall prov uppskjutas eller inställas.
Under punkt 4.3.1 Unghundsklass/Unghundsgranskning (Ukl); sista meningen i
första stycket – Unghundsklass är championatsgrundande och berättigar att
starta i jaktklass på utställning och tilldelas J-meritering enligt specialklubbens
regler – samt sista meningen, före tabellen – endast ett första pris från Ukl kan
vara jaktchampionatsgrundande – tas bort då detta tillhör championatsreglerna.
Punkt 6.2 För hunden ovant drevdjur, moment 7 – Samarbete/lydnad; i
tabellen Klövdjurshundar (ej acceptabelt 0 p), andra punkten: inte ens
samarbetar när den står i hundförarens närhet, t.ex. inte låter sig kopplas.
Utöver detta behöver några redaktionella justeringar göras i punkt 2 SKKs
allmänna regler.
JhK beslutade att med dessa ändringar godkänna Drevprovsregler för basset,
beagle och drever att gälla under perioden 2014-07-01 – 2017-06-30.
b) Nordiska Jaktprovsregler för älghund
Förelåg förslag till Nordiska Jaktprovsregler för älghund.
JhK beslutade att bordlägga frågan till efter genomfört möte med Svenska
Älghundklubben.
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c) Önskemål om redaktionella ändringar i gällande jaktprovsregler för bracco
italiano och spinone
Förelåg rubricerade önskemål från specialklubben för Kontinentala
Fågelhundar.
JhK konstaterade att reglerna för närvarande är låsta och därmed inte ändras i
nuläget.
d) Ansökan om nya drevprovsregler för tax
Förelåg förslag till nya drevprovsregler för tax.
Efter genomgång kunde konstateras att några redaktionella justeringar behöver
göras i punkt 2 SKKs Allmänna regler. JhK noterade också att upplägget med
ändringarna specificerade är föredömligt.
JhK beslutade att med de redaktionella ändringarna fastställa drevprovsregler
för tax att gälla under perioden 2014-07-01 – 2017-06-30.
e) Yrkande rörande förslag till nya drevprovsregler för bassetraserna
Förelåg yrkande från Svenska Basset Griffon Vendéen klubben om att förslaget
till nytt regelverk ska återremitteras till Bassetklubben.
JhK konstaterade att frågan hör hemma hos specialklubben varför den inte tas
upp i JhK.
f) Anhållan om ändringar av Utställnings- och championatreglerna för drever
Förelåg hemställan från Svenska Dreverklubben om justering/rättning av
Utställnings- och championatreglerna under avsnittet Svenskt Jaktprovschampionat för drever.
JhK beslutade att efter vissa redaktionella justeringar av förslaget fastställa
reviderade regler för Svenskt Jaktprovschampionat för drever att gälla från
2014-01-01 enligt nedan:
Tre 1:a pris på drevprov i Sverige på hare
alternativt
Tre 1:a pris på drevprov i Sverige på minst två olika djurslag där minst ett av
priserna ska vara erhållet på drev efter enbart hare eller räv alternativt
kombination hare/räv.
Förbehåll:
Ett av 1:a prisen kan vara taget i unghundsklass. Ett pris får utbytas mot ett 1:a
pris på drevprov i Finland eller Norge.
En av de i championatet ingående drevprovsmeriterna ska erhållas efter att
hunden fyllt 24 månader.
Endast ett pris per provdag får tillgodoräknas som championatsgrundande
merit.
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på
utställning.
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Hund som erhållit för championatet, SE JCh, erforderliga meriter på drevprov
före 2014-01-01, men där samtliga pris är tagna på hare, ska erhålla ytterligare
ett 1:a pris på drevprov oavsett djurslag efter 2013-12-31.
JhK konstaterade att championat aldrig kan erhållas retroaktivt utan att minst
en av meriterna som ingår i championatet måste vara erhållen efter det att de
nya championatsreglerna har börjat gälla.
g) Anhållan om ändringar i Utställnings- och championatreglerna för beagle
Förelåg hemställan från Svenska Beagleklubben om ändringar i Utställningsoch championatreglerna för beagle.
JhK beslutade att efter vissa redaktionella justeringar tillstyrka föreslagna
ändringar rörande krav för deltagande i jaktklass på utställning och Svenskt
Utställningschampionat enligt nedan, samt
att föreslå Utställningskommittéen (UtstK) fastställa ändringarna att gälla
fr.o.m. 2014-01-01.
Krav för deltagande i jaktklass:
Lägst 3:e pris på drevprov. För provmerit erhållen före 2014-01-01 krävs lägst
2:a pris på drevprov.
Svenskt utställningschampionat (SE UCh)
Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikaten
ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.
Ett 1:a pris på drevprov på hare eller räv, eller
Ett drevcertifikat på rådjur, eller
Ett 1:a pris på rådjur samt minst ett 2:a pris oavsett djurslag vid annat
provtillfälle.
Ett av de i championatet ingående drevprovspriserna kan vara taget i
unghundsklass.
Hund som erhållit för championatet, SE UCh, erforderliga provmeriter på
drevprov före 2014-01-01, ska erhålla ett Ck på utställning alternativt lägst ett
2:a pris på drevprov oavsett djurslag efter 2013-12-31.
JhK beslutade att efter vissa redaktionella justeringar fastställa förslaget för
svenskt jaktprovschampionat, SE JCh enligt nedan, att gälla från och med
2014-01-01.
Svenskt Jaktprovschampionat (SE JCh)
Tre 1:a pris på drevprov i Sverige, erövrat för minst två (2) olika domare.
Ett av 1:a prisen kan vara taget i unghundsklass.
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på
utställning.
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Förbehåll
Om rådjurspris ingår i championatet krävs ett drevcertifikat oavsett djurslag.
För ett rent rådjurschampionat ska två drevcertifikat ingå.
Endast ett pris vid varje drevprov får tillgodoräknas som championatsgrundande merit.
Hund som erhållit för championatet, SE JCh, erforderliga meriter på drevprov
före 2014-01-01, ska erhålla ytterligare en championatsgrundande
drevprovsmerit oavsett djurslag, alternativt lägst Good vid kvalitetsbedömning
efter 15 månaders ålder på utställning efter 2013-12-31.
h) Ändring av startdatum för ledhundsprov
Förelåg önskemål från Svenska Älghundklubben om ändring av startdatum för
ledhundsprov.
JhK konstaterade att ledhundsprov lyder under Jaktlagsstiftningen och faller
under förföljande.
JhK beslutade att ta kontakt med Naturvårdsverket innan svar lämnas.
i) Internationella jaktprov CACIT
Förelåg för kännedom besked om att Finska Kennelklubben skickat översatta
regler för internationellt jaktprov till FCI Commission for Utility Dogs
omfattande älghundar och fågel och fått besked om godkännande av dessa.
j) Införande av viltspårchampionat för Svenska Vorstehklubbens (SVK) raser
Förelåg framställan från SVK om att införa Svenskt Viltspårschampionat
(SE VCh) för de raser som klubben har rasansvar för.
JhK beslutade att införa möjligheten för SVKs raser att tilldelas SE VCh från och
med 2014-01-01. En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha
erövrats efter det att championattiteln införts för rasen.
k) Viltspårchampionat epagneul bleu de picardie
Förelåg förfrågan från hundägare om rubricerade ras möjlighet att erhålla
viltspårchampionat.
Rasen är en kontinental stående fågelhund och får som sådan delta på jaktprov
arrangerade av SKF. För att få rätt till viltspårchampionat ska rasen tillhöra en
specialklubb och om sådan anknytning saknas så kan anhållan ställas till JhK för
beslut.
JhK beslutade att avslå önskemålet om viltspårchampionat.
§ 59 Tolkningar provregler
Förelåg framställan från Svenska Bassetklubben om tolkning av regelverket rörande
auktorisation av viltspårsdomare.
Efter att ha tagit del av handlingarna beslutade JhK att berörd person måste fullgöra
elevtjänstgöringarna och får omräkna en av aspiranttjänstgöringarna till
elevtjänstgöring och därmed göra ytterligare en aspiranttjänstgöring.
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§ 60 Frågeställningar avseende krav på medlemskap för start på viltspårprov
En medlem har genom ett stort antal mejl ställt ett antal frågeställningar, bland annat
när det gäller krav på medlemskap för start på Viltspårprov. Därutöver en bilaga över
vilka krav på medlemskap som föreligger på rasspecifika prov.
När det gäller rasspecifika jaktprov, är det som formuleringen visar, prov som avser att
pröva de jaktliga egenskaperna för de raser och som tillhör respektive specialklubb för
jakthundar. SKKs centralstyrelse (SKK/CS) har i dessa fall delegerat ansvaret till
specialklubbarna med att proven ska uppfylla respektive regelverks målparagraf.
Precis som frågeställaren exemplifierat, så följer regelskrivningarna de principer som
SKK/CS föreskrivit. Detta innefattar även de krav som SKKs Disciplinnämnd framfört,
gällande att även hundföraren måste vara medlem inom SKK-organisationen eller
motsvarande inom en av FCI godkänd klubb.
Denna skrivning saknas dock i provreglerna för viltspårprov. Orsaken till detta torde
vara att även hundar som inte är registrerade i SKK äger rätt att delta, under
förutsättning att hunden har gällande Tävlingslicens, vilket även detta kräver
medlemskap inom SKK-organisationen.
När det gäller Grythundsprov kan konstateras att just denna skrivning saknas även där,
sannolikt av samma skäl som ovanstående.
JhK beslutade att införa en skrivning om krav på medlemskap för föraren vid
kommande regelrevidering.
Vidare efterlyser samma medlem att SKK centralt ska fatta beslut om medlemskrav för
start på viltspårprov.
Härvid kan JhK konstatera att det finns en skillnad för viltspårprov prov gentemot
övriga prov som arrangeras av jakthundsklubbarna, då viltspårproven inte är
rasspecifika, utan är öppna för samtliga raser samt för hundar som inte är registrerade
i SKK. Dock med förutsättningen att hunden har gällande Tävlingslicens.
Därutöver gäller för dessa prov att samtliga jakthundsklubbar äger rätt att arrangera
dem.
Ända sedan 1950-talet, när viltspårproven infördes, har SKK valt att tillämpa regeln att
arrangören äger rätt att besluta om vilket medlemskrav inom SKKs organisation
klubben kräver. Dock pekar den erfarenhet JhK har, på att de arrangerande klubbarna
oftast väljer att godta att ägaren kan uppvisa ett medlemskap inom SKK-organisationen.
JhK beslutade att ta upp frågan med jakthundsklubbarna vid det årliga seminarium
som JhK har med klubbarna. Beroende på utfallet av den diskussion som därmed
sannolikt kommer att uppstå, kommer JhK att besluta huruvida frågeställningen ska
remissbehandlas.
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§ 61 Förslag till ändringar i SKKs Championatbestämmelser samt tillägg på SKKs
hemsida
Medlemmen har också föreslagit ett antal ändringar och tillägg i SKKs Championatregler vad gäller Viltspårchampionat, samt tilläggsinformation på SKKs hemsida.
Gällande hemsidan önskar medlemmen att det ska finnas information om vilka krav
som ställs på en utländsk hund som önskar starta på viltspårprov inom SKK, samt vad
som krävs för att en utlandsägd hund med ett Viltspårchampionat, i hemlandet, ska
erhålla ett dito svenskt.
JhK beslutade att överlämna frågan till SKKs kansli.
När det gäller att införa vilka krav som gäller för att en utlandsägd hund ska kunna bli
SE VCH konstaterade JhK att det genomgående i SKKs regler endast finns föreskrivit
vad som gäller för att bli Nordisk Champion eller Internationell Champion.
Med anledning av att det enligt SKK/CS delegeringsordning är SKKs Utställningskommitté (UtstK) som ansvarar för Championatreglerna beslutade JhK att överlämna
denna fråga till UtstK.
§ 62 Möjligheten att använda renklöv vid spårläggning vid viltspårprov
Denna medlem har via mejl ifrågasatt varför inte renklöv kan användas vid
spårläggning i samband med viltspårprov. I förfrågan åberopas att hon vid samtal med
renägare erhållit ett antal argument för behovet av ett särskilt prov för eftersök av ren
och att det därigenom krävs klöv av ren.
Härvid konstaterade JhK att renen är ett tamdjur och därför inte uppfyller kraven för
ett viltspårprov. Vidare redovisade Kjell Bräster att han varit i kontakt med jaktvårdskonsulenter i flertalet län inom renskötselområdet. Svaret har varit entydigt, nämligen
att detta alltid är en fråga mellan renägarna och polismyndigheten.
Skrivelsen återger också en omfattande punktlista över vilka särskilda svårigheter som
föreligger vid eftersök på skadad ren, till exempel att renen är ett flockdjur.
JhK konstaterade att flertalet av uppräknade svårigheter även föreligger vid eftersök
på skadat klövvilt. Exemplet med flocklevande djur skiljer sig inte märkbart från
eftersök på dovvilt eller mufflonfår.
JhK fann anledning att påpeka att viltspårprovens syfte är att mäta om en hund har
tillräckliga egenskaper samt koncentrationsförmåga för att kunna följa ett blodat spår.
Arbetet med att få en hund som uppfyller kraven på en fullgod eftersökshund, oavsett
om det gäller skadat klövvilt eller tamdjur, torde endast kunna uppnås genom träning
och erfarenhet i reella situationer.
Med anledning av ovanstående rekommenderar JhK medlemmen att kontakta Svenska
Samernas Riksförbund (SSR) för att i samarbete med dem skapa en fungerande
eftersöksorganisation.
JhK beslutade därmed att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 63 Anlagstest vildsvinshundar
a) Förelåg en förfrågan från Roslagens Jakt & Vilt rörande utbildning för att få
behörighet att bedöma anlagtest för vildsvinshundar.
Kjell Bräster och Tomas Larsson har besökt Roslagens Jakt & Vilt för att diskutera
anläggningen och ev. utbildning. Eventuellt sker ett återbesök under hösten.
Anmälde Kjell Bräster att en förfrågan gällande etablering av en anläggning,
placerad i Västra Götaland, har inkommit. Kjell Bräster kommer att ha vidare
kontakt med frågeställaren.
b) Revidering av regelverk
Förelåg förslag till ändringar av regler för anlagstest i vildsvinshägn. Lars Schepler
presenterade de föreslagna förändringarna.
JhK fann de föreslagna förändringarna väl genomtänkta och bifaller förändringarna
att gälla fr.o.m. 1 januari 2014.
Daniel Ligné rapporterade att det sköts fler vildsvin än älg, ca 98 000 vidsvin och ca
90 000 älgar, under jaktåret 2012-2013. Fördelning mellan åtel- och hundjakt är
ganska lika för närvarande. Hundjakten är utvecklingsbar medan åteljakten är mer
svår att utveckla, dock viktigt att den bedrivs.
c) Behörighet att döma anlagstest för vildsvinshundar
Förelåg anhållan om att auktorisera Håkan Wärnelius som behörig att döma
anlagstest på vildsvinshundar.
JhK beslutade att bifalla ansökan.
Punkten omedelbart justerad.
§ 64 Inkomna protester
Inget inkommit.
§ 65 Rapporter från prov
Inget inkommit.
§ 66 Domarärenden
Förelåg skrivelse med ytterligare frågor kring ärendet Anna Karin Lundmark.
JhK konstaterade att ärendet bollats mellan SKK och NKK samt att JhK inte har något
ytterligare att tillföra i frågan.
JhK beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.
§ 67 Domarkonferenser
a) Förelåg redovisning från Svenska Wachtelhundklubbens jaktprovsdomarkonferens 2011-08-12--14.
JhK påpekade att det är viktigt att redovisningarna kommer in inom rimlig tid.

SKK/JhK nr 3-2013
2013-08-20, på Boda
Sida 11/13

JhK beslutade att godkänna redovisningen och att konferensbidraget, i enlighet
med regelverket, om 68 750 kronor därmed kan betalas ut.
b) Förelåg för kännedom inbjudan och program för drevprovskonferens
(rikskonferens) för basset, beagle och drever i Tällberg 2014-06-14--15.
JhK framförde att de vill vara representerade vid rikskonferensen.
c) Förelåg ansökan om central jaktprovsdomarkonferens 2015-02-14--15, från
Svenska Vorstehklubben (SVK).
JhK beslutade att bifalla ansökan och att bidraget utgör 75 % av kostnaderna,
dock max 75 000 kr.
d) Domarkonferens arrangerad av JhK för SSDV 2014-01-11—12 på Boda, Björkvik
Säteri (reservdagar 25-26 januari). Efter CS avslag på JhKs ansökan om extra
medel för genomförande av konferensen, måste den inrymmas i befintlig
budget. Inbjudan behöver gå ut.
JhK beslutade att till konferensledning och för planering utse Henrik Barnekow
och Kjell Bräster.
§ 68 Rovdjursfrågor
Daniel Ligné meddelade att Peter Egardt, Vargkommittén, lämnar sitt betänkande
denna vecka.
§ 69 FCI
För kännedom förelåg förteckningar över FCIs kommittéledamöter i följande
kommittéer: Hounds, Continental pointers, Brittish pointers, Earth dogs, Spaniels och
Retrievers.
För kännedom förelåg rapport från FCI Hound Commissions möte 2012-11-09 samt
rapport från Commission för Spaniels möte 2013-06-08.
För kännedom förelåg skrivelse från Rolf Näslund tillställd FCI Spaniel Commission
rörande kommentarer om internationella regler.
För kännedom förelåg information om nästa möte med FCI Commission for Hound.
JhK noterade rapporterna och la dem därefter till handlingarna.
§ 70 NKU
a) Förelåg ansökan från Svenska Beagleklubben om inrättande av titeln Nordisk
Mästare för beagle.
JhK är av uppfattningen att jaktprovsreglerna inte är lämpliga att tävla efter.
JhK beslutade att avslå ansökan.
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b) Förelåg redovisning över Norska klubbars träning i Sverige.
JhK beslutade att initiera att arbetsgruppen som har att utvärdera Riktlinjer
och Råd för utsättning av fågel, bestående av 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, påbörjar sitt arbete.
§ 71 Skrivelser och ärenden från samarbetspartners
Kjell Bräster rapporterade att LRFs stämmobeslut innebär att vi i dagsläget inte vet hur
arbetet inom gruppen Vildsvinsförvaltning i Samverkan (VIS) kommer att fortgå.
Kjell Bräster rapporterade också att Nationella Viltolycksrådets arbete utvecklas och
blir bättre och bättre. Banverket har gått in som ny partner.
§ 72 JhKs externa aktiviteter
Kommittén diskuterade arrangemangen vid Elmia resp. Fäviken. JhK fann det värdefullt
att delta vid båda arrangemangen.
JhK beslutade att som en inriktning satsa på Elmia och Fäviken vartannat år med start i
Fäviken 2014.
Seminarierna med jakthundsklubbarna föreslås avhållas växelvis i samband med Elmia
ena året och det andra året på t.ex. Öster Malma.
§ 73 Remisser och skrivelser från myndigheter
Inget inkommit.
§ 74 Remissvar och svar från myndigheter
Förelåg för kännedom remissammanställning – Ny djurskyddslag, utdrag som berör JhK
verksamhet.
Resultatet blir troligen att det inte kommer någon samlad ny djurskyddslag utan den
kommer att antas portionsvis.
JhK beslutade att ge Kjell Bräster i uppdrag att förbereda och ta fram ett artikelunderlag att överlämna till journalister när frågorna ev. kommer.
§ 75 Skrivelser till myndigheter
Inget avlämnat.
§ 76 Inkomna skrivelser
Inget inkommit.
§ 77 Övriga frågor
JhKs stipendium för 2014
Sista ansökningsdag för 2014 års stipendium är 31 mars 2014. Möjligheten att söka
behöver uppmärksammas på hemsidan och i brev till jakthundsklubbarna.
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Inofficiella prov/verksamhet
SKKs definition av officiell provverksamhet är att resultaten stambokförs till skillnad
från inofficiell provverksamhet där ingen stambokföring av resultaten sker. Men på
förekommen anledning konstaterade JhK att all verksamhet som sker i klubbarnas regi
är sanktionerad av SKK och att det förekommer sammanblandningar av begreppen
officiell kontra inofficiell provverksamhet.
§ 78 Beslut i 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 inget behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är
justerat.
§ 79 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde med JhK avhålls den 4 december 2013, kl. 10:00 på SKKs kansli.
§ 80 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 SKK/CS.
Vid protokollet:

Nina Karlsdotter
Justeras:

Henrik Barnekow

Willy Gustafsson

