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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
torsdag 2018-11-15. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Conny Jakobsson, Anders Carlsson, Henrik Barnekow, Johan 
Sonesson, Magnus Jenssen, Gunnar Pettersson 
 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Peter Ledin 
 

Anmält förhinder:  

Eliza Kajanus 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§ 47 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 48 Val av justerare 
Gunnar Pettersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 49 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 50 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (3-2018) gicks igenom och lades till handlingarna, med tillägget 
att Peter Ledin var närvarande vid mötet.  
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§ 51 VU beslut 
SKKs Jakthundskommittés VU har den 17 september beslutat att godkänna Svenska 
Bassetklubbens ansökan om dispens från 18 § jaktförordningen, för hundsläpp i 
samband med domarutbildning. Ansökan hade inkommit i tid, men togs inte upp på 
förra mötet.  
 
§ 52 Ledamöternas uppdrag 

1. Listan gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

2. Rapport från JhKs arbetsgrupper: 
a. Vildsvinshägnsverksamhet – Länsstyrelsen västra Götaland har under sin 

”tillsynsvecka” utövat tillsyn på Jenssens vildsvinshägn, Dals Ed. 
Länsstyrelsen hade inget att anmärka på, och anläggningen förblev 
godkänd ur djurskyddsperspektiv. 
 

b. Grytprovsverksamhet – Johan rapporterade från mötet med JhK, 
Svenska Grythundklubben, Svenska Taxklubben och Svenska 
Terrierklubben den 28 augusti på SKK kansli. Ingen av klubbarna hade 
inkommit med efterfrågad statistik till dagens möte. JhK avvaktar svar 
på Länsstyrelsen i Upsala läns utredning av proveniens på grävlingarna 
på Roslagens Jakt och Vilt AB. 
  

c. Arrangera jaktprov – Svenska Stövarklubbens samarbete med SÄK om 
deras resultatrapporteringssystem har kommit igång, och ska vara i drift 
inom kort. Konstaterades att Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott, FA, 
hoppat av avtalet med SKK och Arrangera Jaktprov.  
 

d. Stöthundstest – Svenska Jägareförbundets gamla regelverk från 1994 
gicks igenom. Beslutades att Henrik och Peter tar fram ett utkast till 
Öster-Malma träffen 2019, som behandlar ansvarsfördelningen mellan 
SKK och Sv. Jägareförbundet, och tänkbara konsekvenser av att införa 
det som regelverk. 
  

e. Etikseminariet – Arbetsgruppen ska i närtid kalla till möte i början på 
2019, för att bestämma programpunkter för seminariet. De punkter 
som ska jobbas vidare med är: Stöthundstest, apporteringstest, 
rådjursrenhet, jaktkultur och etik, jaktledarens roll, sociala medier samt 
en övergripande rubrik till programmet. 
 

f.     Löshundsjakt som kulturarv – Arbetet fortsätter. 
 

g. Fågelutsättning – En utvärdering av den framtagna checklistan ska göras 
efter den innevarande provsäsongens slut. Anders Carlsson hade skrivit 
en rapport från Retrievermästerskapet i oktober, ställd till SSRKs 
retrieverjaktprovskommitté. JhK tillskriver SSRKs huvudstyrelse med en 
begäran om redogörelse för handläggningen av rapporten. 
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§ 53 Information 
Ordförande: 

1. Informerade om två olika möten med delar av SKKs leding, SSRK och 
Jaktretrieverklubben. 
 

Sekreteraren: 
1. Lotta Skoog och Jenny Widebeck från SKKs marknadsavdelning var inbjuden till 

mötet för att presentera Hundsport Jakthund. Lotta meddelade att det under 
2019 kommer att vara gratis för jakthundsklubbarna att vara med på 
klubbsidorna. Information till jakthundsklubbarna om att använda Hundsport 
Jakthund som klubbtidning kommer att gå ut inom kort. Ett redaktionsråd med 
upp till 10 personer kommer att sättas samman till ett första möte i januari. 
Mötet tackade Lotta och Jenny för informationen.  
 

2. Registreringsavdelningen informerar om ny hundras, Ogar Polski. Rasen 
kommer från Polen och är av stövartyp. Den används enligt uppgift till jakt på 
bl.a. vildsvin. Föreningskommittén har även frågat JhK om 
specialklubbstillhörighet, och JhK föreslår att Specialklubben för drivande 
hundar, SSDV, tillfrågas. 
 

3. Skriftväxling mellan Svenska Grythundklubben, SGK, och Roslagens jakt och vilt 
AB, angående information på SGKs hemsida. För kännedom. 
 

4. Fråga från Nationella viltolycksrådet, NVR, om tillsättning av regional 
representant i Östergötlands län efter Göran Johansson. JhK beslutade att inte 
tillsätta några nya regionala representanter, utan endast verka nationellt i NVR. 
 

5. Informerade om inbjudan till Sveriges Vildnads seminarium den 30 november 
på Skansen. Sekreteraren deltar. 
 

6. Informerade om JhKs representant i arbetsgruppen för Hamiltonplaketten.  
 

Tävlingschefen: 
1. Informerade om skriftväxling mellan SKK och The Kennel Club (UK). En 

överenskommelse har nåtts där SKK alltid ska godkänna genomförande av 
Working Gundog Certifikate i Sverige, som sanktioneras av The Kennel Club. 
 

2. Informerade om tidsplan för revidering av SKKs allmänna regler. Kjell tar fram 
en lathund för JhKs regelrevideringsarbete till nästa möte.  
 
 

 
Svenska Jägareförbundet: 

1. Informerade om att bokningen till 2019 års konferens med jakthundklubbarna 
den 13-14 april är gjord. Ett första utskick av datum ska skickas ut till 
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jakthundsklubbarna innan nyår, och arbetsgruppen tar fram ett program till 
nästa möte. 

 
§ 54 Protokollsutdrag, SKK/CS/FK, DN, SKK Kommittéer och FCI 
 
SKK CS 

1. SKK CS protokoll nr 4-2018 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
DN 

1. DN beslut 45/2018 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

2. DN beslut 64/2018 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
FCI 

1. Kallelse till FCI Spaniel Commissions möte i februari 2019, för kännedom. 
 
§ 55 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Komplettering av ansökan om godkännande av anläggning för anlagstest i 
vildsvinshägn från en hägnägare. Då hägnägaren fått förhinder, och inte kunde 
närvara vid dagens möte, så bordlades ärendet. 
 

2. Ansökan om möjlighet att utföra rådjursrenhetsprov (RR-prov) under 
september månad från SSDV, samt utvärdering av genomförda RR-prov på 
dispens från JhK under 2017. Konstaterades att 6 st hundar hade gått till start, 
och samtliga blev godkända. Då SSDV jobbar med att få fler vildsvinshundar 
ointresserade av övrigt klövvilt, så godkände JhK ansökan om att permanenta 
möjligheten att utföra RR-prov redan från september månad. Beslutet gäller 
omedelbart. 
 

3. Överklagan av drevprov för stövare, genomfört 10-11 februari 2018, då hunden 
fick byta trakt under provet p.g.a. förekomst av varg. JhK konstaterar att 
överklagan inte har inkommit inom föreskriven tid, d.v.s. 30 dagar efter 
Specialklubbens beslut, och avslår överklagan.  JhK uppmanar jakthund-
klubbarna att vara flexibla med tillämpningen av regelverket inför speciella 
händelser som rovdjursförekomst vid jaktprov, samt att även tänka på 
detsamma vid kommande regelrevidering, för att undvika liknande situationer.  
 

4. Överklagan av beslut från Svenska Grythundklubben (SGK) att försätta en 
provdomares auktorisation vilande i ett år, på grund av dennes samarbete med 
Roslagens Jakt och Vilt AB som inte SGK samarbetar med längre. JhK 
konstaterar att begreppet ”vilande auktorisation” inte är en disciplinär åtgärd, 
utan endast ska användas om en domare på grund av ohälsa eller annan orsak 
bedöms tillfälligtvis inte kunna fullgöra sitt domaruppdrag på ett 
tillfredställande sätt. JhK beslutar att bifalla domarens överklagan. Beslutet 
innebär att domaren med omedelbar verkan återfår sin auktorisation.  
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5. Fråga från Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, angående önskan om 

enhetliga anmälningsavgifter för viltspårprov, samt att SKK sätter ihop en 
regelrevideringsgrupp inför revideringen av regler för viltspårprov. JhK kan inte 
besluta om en enhetlig anmälningsavgift, utan det är upp till varje 
arrangerande klubb att i enlighet med regler för viltspårprov och utbildning av 
viltspårdomare § 4, att enskilt bestämma detta. En tidsplan för 
regelrevideringsarbetet kommer att tas fram till nästa möte, och när det är 
gjort återkommer SKK i frågan.   
 

6. Svar från Svenska Stövarklubben, SvStK, att klubben inte vill förlänga möjlighet 
för hundar som tillhör rasgrupp 6 men som inte har någon Specialklubbs-
tillhörighet, att få starta på SvStKs jaktprov (JhK beslut 2-2015, § 22.2). JhK 
önskar ett utförligare svar, med en motivering till varför SvStK inte vill förlänga 
möjligheten enligt tidigare beslut. 
 

7. JhKs stipendium. Inga ansökningar till årets stipendium har inkommit.  
 
§ 56 Resultatrapporter 
Resultatrapporter t.o.m. oktober gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 57 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
Beslutades att § 55.3 faller under denna paragraf. 
 
§ 58 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas på SKK kansli den 21 februari 2019. 
 
§ 59 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna. 
 
         
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli 
föremål för ändring av SKK/CS. 
 

 
Vid protokollet: 
Björn Eek 
 
 
Justeras: 
Britt-Marie Dornell   Gunnar Pettersson 

 


