Protokoll
Per capsulam
SKKs Jakthundskommitté 2012-10-15
§ 70 Justering
Protokollet är fört per capsulam och justeras av samtliga ledamöter i SKKs Jakthundskommitté.
Ledamöter:

Henrik Barnekow, ordförande
Christoffer Schildt, vice ordförande
Hans Andersson
Willy Gustavsson
Conny Jakobsson
Göran Johansson
Tomas Larsson

Vid protokollet:

Kjell Bräster

§ 70

Revidering av bestämmelser för anlagstest i vildsvinshägn
Rapporterade sekreteraren att han tillsammans med Jöns Lennart Andersson,
Agusa och Lars Schepler, Boda, utvärderat verksamheten med anlagstest i
vildsvinshägn.
Vid utvärderingen framkom att få hundar klarar anlagstestet utan att ha förberetts
med träning i mindre hägn, med mer lättillgänglig topografi och biotop.
Glädjande kunde konstateras att endast enstaka hund visat överdriven eller
ihållande aggressivitet mot vildsvin.
Dock har de hägn som tidigare på Boda använts som testhägn nu övergått till att
vara träningshägn. Dessa har ersatts av nyanlagda testhägn med något större areal
och framförallt annan biotop, vilket medfört att flera hundar har svårare att finna
vildsvin inom stipulerad tid (20 minuter).
För Agusa gäller även där har hundar i två av hägnen visat att de har svårigheter
att finna vildsvin inom stipulerad tid.
Efter samråd med Jöns Lennart Andersson och Lars Schepler föreslår sekreteraren att
nu gällande bestämmelser revideras så att den tid som en hund för godkännande
ska finna vildsvin inom 30 minuter efter att den släppts, samt att den totala tiden för
hundens vistelse i hägnet inte får överstiga 60 minuter.
I övrigt visar utvärderingen att bestämmelserna fungerar väl.
Beslutade JhK
att fastställa Bestämmelser för anlagstest i vildsvinshägn i enlighet med förslaget
att de reviderade bestämmelserna ska gälla från och med 2013-03-01.
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§ 72

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutad
protokollet per capsulam redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

Vid protokollet: Kjell Bräster

Henrik Barnekow, ordförande

Christoffer Schildt, vice ordförande

Hans Andersson

Willy Gustavsson

Conny Jakobsson

Göran Johansson

Tomas Larsson
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