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Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
måndag 2016-05-23. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Willy Gustafsson, Tomas Larsson, Freddy Kjellström (från §36:4) 
Conny Jakobsson (t.o.m. §35:7, samt §36:3) 
 

Adjungerade: 

Kjell Svensson 
 

Anmält förhinder:  

Göran Johansson, Henrik Barnekow, Peter Ledin 
 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§32 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§33 Val av justerare 
Willy Gustafsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§34 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes efter smärre justeringar. 
 
§35 Jaktprov/regelrevideringar 

1. SSRK A-prov, JhK beslutade att föra in i regelverkets § 11 att max antal hundar 
som kan placeras på internationellt prov, ska vara samma som för nationellt 
prov, d.v.s. 4 st. JhK fastställde regelverket, efter smärre redaktionella 
justeringar, att börja gälla från och med 2017-01-01. 
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2. SSRK B-prov, JhK fastställde regelverket, efter smärre redaktionella justeringar, 

att börja gälla från och med 2017-01-01. 
 

3. SSRK Tollingjaktprov, JhK fastställde regelverket, efter smärre redaktionella 
justeringar, att börja gälla från och med 2017-01-01. 
 

4. SSRK Spanielprov, JhK förde en ingående diskussion kring principerna för 
kvalitetsprissättning, sett ur ett avelsutvärderingsperspektiv. JhK anser att 
begreppen godkänd/icke godkänd inte är lämpliga i den högsta klassen, utan 
hör hemma i kvalificerings- och anlagsklasser. JhK beslutade att regelverket 
fortsättningsvis ska behålla nuvarande prissättning i segrarklass, med 1 och 0 
som resultat, istället för godkänd/icke godkänd. JhK fastställde regelverket, 
efter smärre redaktionella justeringar, att börja gälla från och med 2017-01-01. 
 

5. SVK Fullbruksprov, JhK fastställde regelverket att börja gälla från och med 
2017-01-01. 
 

6. SVK Jaktprov, JhK fastställde regelverket, efter smärre redaktionella 
justeringar, att börja gälla från och med 2017-01-01. 

 
/Mötet beslutade att tidigarelägga punkten § 36:3 och behandla den här, då en 
ledamot var tvungen att avvika. Punkten återfinns dock på rätt plats i protokollet/. 
 

7. FA Jaktprov Brittiska stående fågelhundar, JhK beslutade att se över texten om 
jaktprov med utsatt fågel, så att den blir enhetlig för samtliga specialklubbar 
med jaktprov på fågel. JhK fastställde regelverket, efter klubbens begärda 
ändringar under regelverkets punkt 6 och 8, samt efter smärre redaktionella 
justeringar, att börja gälla från och med 2017-01-01. 
 

8. SvSHK Elitspårprov, JhK beslutade att uppmana klubben att ändra texten i 
punkt 4 om betalning till ”Anmälningsavgift ska vara betald innan start kan 
ske” samt att den flyttas till anvisningar istället. JhK fastställde regelverket, 
efter smärre redaktionella justeringar, att börja gälla från och med 2017-01-01. 
 

9. SvSHK Rovviltspår, JhK beslutade att förlänga regelverkets provperiod t.o.m. 
2018-12-31, då endast ett fåtal prov genomförts och ingen utvärdering varit 
möjlig.  
 

10. SvTeK Anlagsprov för terrier i vildsvinshägn, JhK fastställde regelverket, efter 
smärre redaktionella justeringar, att börja gälla från och med 2017-01-01. 
 

11. SKK JhK Viltspårprov, JhK beslutade att ändra § 7d till ”Spåret ska i båda 
klasserna läggas med 2 deciliter outspätt blod. Blodet ska uppfylla kravet enligt 
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aktuell författningssamling, SJVFS, från Statens Jordbruksverk.”. JhK fastställde 
det justerade regelverket att börja gälla från och med 2017-01-01. 
 

12. SKK JhK Anlagstest i vildsvinshägn, JhK fastställde regelverket, efter smärre 
redaktionella justeringar, att börja gälla från och med 2017-01-01. 

 
§36 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Svenska Beagleklubben (SBIK), ansökan om ändring i tidigare beviljat nytt 
djurslagsspecifikt Jaktprovschampionat på hjort. SBIK vill ändra hjort till Dovvilt. 
JhK bordlade frågan till nästa möte, i väntan på att nytt reviderat 
drevprovsregelverk inkommer.  
 

2. Svenska Taxklubben (SvTK), överklagan av JhKs beslut från möte 1-2016, § 6:2 
om Championats och särbestämmelser för drevprovschampionat och 
viltspårprovschampionat.  
 

 SvTK vill att JhK ändrar reglerna för SE J(d)Ch, och lägger till ”varav ett 
1:a pris ska erövras på ordinarie drevprov”. JhK bifaller ändringen. 

 

 SvTK vill att JhK ändrar reglerna för SE VCH, och lägger till ”minst ett av 
1:a prisen ökl ska vara taget på ordinarie prov”. JhK avslår ändringen. 
JhKs motivering är att viltspårschampionatet är ett icke rasspecifikt 
championat som ska vara lika för alla raser som kan erhålla det. 

 
3. Domarärende. En drevprovs- och viltspårdomare har den 4 april överklagat ett 

beslut från Svenska Bassetklubben (SBaK) om avauktorisation. I ärendet anförs i 
huvudsak följande handlingar: 

 Begäran om avauktorisation från SBaK, daterat den 19 april 2016 

 Överklagan av avauktorisation som drevprovs- och viltspårdomare från 
aktuell domare, daterat 4 april 2016 (domaren hade den 20 mars fått 
brev från SBaK om avauktorisering). 

 Svar på överklagan av avauktorisation från SBaK, daterat 3 maj 2016. 
 
JhK har i sin bedömning av ärendet endast tagit hänsyn till händelser som skett 
efter 12 maj 2015, då gamla anklagelser och formfel utreddes vid extra möte 
(3-2015), och en skriftlig varning utdelades till aktuell domare för de 
överträdelser av regelverket som förelåg vid det tillfället. Efter att noggrant 
gått igenom tillgängliga handlingar i ärendet, konstaterar JhK:  
 

 Att påståendet om att aktuell domare inte vill döma drev- och viltspår i 
SBaKs regi, inte är skäl för avauktorisation.  

 Att påståendet om att aktuell domare frågat en drevprovskommisarie 
om genomförda drevprovsresultat, inte är skäl för avauktorisation. 
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 Att påståendet om att aktuell domare inte närvarat vid styrelsemöte, 
där även ett drevprovskollegium skulle hållas, inte är skäl för 
avauktorisation.  

 
Sammantaget bedömer JhK att samtliga skäl som SBaK anger för sin avauktorisation, 
inte är skäl nog för avauktorisering av domaren i fråga. JhK beslutade att bifalla 
överklagan av beslut om avauktorisation som drevprovs- och viltspårdomare. 
 

4. Svenska Schweisshundklubben, SvSHK, ändringar i Jaktprovschampionatregler 
för Alpenländische Dachsbracke. SvSHK har till JhK inkommit med förklaring 
över önskade ändringar i Svenskt jaktprovschampionat. SvSHK har begärt 
följande ändringar för två varianter av Svenskt jaktprovschampionat för 
Alpenländische Dachsbracke: 
 

Svenskt drevprovschampionat SE (d)Ch.  

  Tre 1:a pris på drevprov i Sverige erövrat för minst två olika domare. 

 Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på 
utställning. 
 

Förbehåll: 

 En av de i championatet ingående drevprovsmeriterna ska erhållas efter att 
hunden fyllt 24 månader. 

 Endast ett pris per provdag får tillgodoräknas som championatgrundande merit. 
 
Svenskt jaktprovschampionat elitspår, SE (es)Ch. 

 Tre 1:a pris på SvSHK elitspårprov i Sverige, och ett 1:a pris ökl viltspårprov, 
erövrat för minst två olika domare. 

 Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på 
utställning. 

 
Förbehåll: 

 En av de i championatet ingående drevprovsmeriterna ska erhållas efter att 
hunden fyllt 24 månader. 

 Endast ett pris per provdag får tillgodoräknas som championatgrundande merit 
 
JhK beslutade att godkänna ändringarna och fastställde Championatreglerna att börja 
gälla från och med 2017-01-01. 
 

5. JhKs Riktlinjer vid användandet av tekniska hjälpmedel under jaktprov. JhK 
godkände vissa redaktionella ändringar som gjorts efter möte 2-2016, då 
Riktlinjerna antogs. Punkten justerades omedelbart. Efter de redaktionella 
ändringarna har riktlinjerna följande lydelse: 
 

  



  

SKK/JhK nr 3-2016 
2016-05-23 

Sida 5/6 
 
 

 

Riktlinjer vid användande av tekniska hjälpmedel under jaktprov 
Grunden vid all provverksamhet är alltid domarens kunskap, utbildning och 
erfarenhet av jaktformen eller provformen. Därför är det viktigt att tekniska 
hjälpmedel inte ersätter domarens kunskap och erfarenhet vid bedömning av 
hund/hundar. Däremot kan domaren i de provtyper där det är tillämpligt använda 
hjälpmedel som t.ex. hundpejl för att ge hunden en så korrekt bedömning som möjligt. 
Viktigt är att tekniska hjälpmedel anbringas på hunden på ett sådant sätt att det 
varken skadar eller hindrar hundens normala rörelsemönster.  
Tekniska hjälpmedel såsom idrottstejp, spray, prestationshöjande medel (se nationellt 
dopingreglemente för hund) mm får ej användas. 
I undantagsfall kan även motorfordon inbegripas i begreppet tekniska hjälpmedel, 
exempelvis för att snabbt koppla hunden om fara för hundens liv eller hälsa uppstår, 
eller om hunden orsakar skada eller avsevärda olägenheter. Det kan också gälla för att 
rättvis bedömning ska kunna ske när hunden på grund av terrängförhållandena inte 
kan höras. Vid de jaktprov som innehåller ett inslag av jakt, d.v.s. med ett syfte att fälla 
vilt, får aldrig motorfordon användas för att söka, spåra, förfölja eller genskjuta vilt. 
 

 
6. Ansökan om Domarkonferens Svenska Wachtelklubben, SWK. SWK har till JhK 

inkommit med ansökan om bidrag till Domarkonferens 11-13 augusti 2017. JhK 
beslutade att bifalla ansökan och att bidraget utgör 75 % av kostnaderna, dock 
max 75 000 kr. Punkten justerades omedelbart. 
 

7. Ansökan om dispens från 18§ Jaktförordningen. Västernorrlands Älghundklubb 
har genom Svenska Älghundklubben, SÄK, inkommit till JhK med ansökan om 
dispens från gällande hundförbud för den 20 augusti i Västernorrlands län. Då 
ansökan uppfyller JhKs krav för dispens, beslutade JhK att bifalla ansökan. 
 

8. Ansökan om dispens från 18§ Jaktförordningen. Hundklubben Dundret har 
genom Svenska Irländska Setterklubben inkommit till JhK med ansökan om 
dispens från gällande hundförbud under tiden 8 augusti 2016 till 30 april 2017 i 
Norrbottens län. Då ansökan uppfyller JhKs krav för dispens, beslutade JhK att 
bifalla ansökan. 

 
9. Ansökan om dispens från 18§ Jaktförordningen. Svenska Bassetklubben har på 

uppdrag av sina lokalkubbar inkommit till JhK med ansökan om dispens från 
gällande hundförbud för den 24-25 september i Kalmar, Kronobergs samt 
Stockholms län. Då ansökan uppfyller JhKs krav för dispens, beslutade JhK att 
bifalla ansökan. 

 
§ 37  Övriga frågor 

1. JhKs stipendium. JhK beslutade att ansökningar om stipendiet ska behandlas 
på mötet den 9 november, och att sista ansökningsdag blir den 15 oktober 
2016. 
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§ 38 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 Nyhetsbrev 
JhK beslutade att § 36:3 faller under denna punkt. 
 
§ 39 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 1 september på SKK kansli. 
 
§ 40 Avslutning 
Ordförande tackade de närvarande 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: 
Björn Eek 
 
 
 
 
Justeras: 
Britt-Marie Dornell    Willy Gustafsson 


