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SKKs JhK nr 5/2012
2012-11-21
§ 73 - 96

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté (SKKs JhK) på
SKK kansli i Spånga.
Närvarande:

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

Adjungerade:

Kjell Bräster
Daniel Ligné, Sv. Jägareförbundet
Kjell Svensson, SKKs kansli

Anmält förhinder:

Göran Johansson

Vid protokollet:

Kjell Bräster

§ 73

Sammanträdet öppnas
Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet med ett särskilt
välkomnande till Daniel Ligné, som efterträtt Hans von Essen som Svenska Jägareförbundets
Riksjaktvårdskonsulent.

§ 74

Val av justerare
Utsågs Conny Jakobsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 80 justerades av Christoffer Schildt

§ 75

Föregående mötesprotokoll
SKKs JhK 3/2012 den 5-6 september
SKKs JhK 4/2012 protokoll per capsulam den 15 oktober
Lades protokollen med godkännande till handlingarna.
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§ 76

Bordlagda ärenden
Hans Anderssons arbete med att utarbeta ett förslag till Fair Game pågår.
Rapporterade sekreteraren att kontakter tagits med Mamima Jakt, Boda avseende en
konferens för SSDVs jaktprovsdomare. Föreslagen tidpunkt är i januari eller februari
2014.
Uppdrogs till sekreteraren att hålla fortsatt kontakt med Mamima Jakt avseende
tidpunkt och kostnader för konferensen
Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRK) förslag till fastställande av
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)
Förelåg en reviderad version av SSRKs Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) där de
delar som kan betraktas som en ren mentalbeskrivning utgått.
Vidare ett förslag från SSRK att resultaten för FB-R ska börja stambokförs från och
med 2013, samt under en prövotid till och med 2015.
Efter att JhK diskuterat det reviderade förslaget, samt nödvändigheten av att ha väl
testade och väl fungerande digital redovisning FB-R beslutade JhK att godkänna
FB-R att gälla från och med 2014 till och med 2015, samt att en noggrann redovisning
ska presenteras innan ett slutligt fasställande av FB-R kan göras.
JhK uttryckte även att det vore en fördel om en sådan redovisning innefattade
hundar som efter genomförd beskrivning startat på SSRKs jaktprov för retriever.

§ 77

Information
Förelåg ekonomisk rapport för JhK till och med oktober 2012 vilken därefter
lades till handlingarna.
Informerade ordförande om att CS vid sitt föregående möte åter uttalat att ge JhKs i
uppdrag ett utarbeta ett förslag för att se över vilka och hur många instanser ett
ärende ska kunna överklagas.
Uttalade JhK åter att en sådan praxis bör vara gemensam för all prov-, tävlings- och
utställningsverksamhet inom SKK.
Av denna anledning föreslår JhK åter att SKKs kansli bereder frågan för att CS med
detta som grund kunna fatta ett beslut som bör gälla all prov-, tävlings- och
utställningsverksamhet inom SKK.
Vidare att JhK ska precisera vilka jaktmässor som JhK bör representera SKK på under 2013.
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Enligt tidigare beslut kommer JhK att medverka vid Elmia Game Fair. Därutöver beslöts att
delta vid mässan i Fäviken.
Informerade Kjell Svensson från SKKs Tävlingsavdelning att flera möten kommer att genomföras
med Jordbruksverket, inom den närmsta tiden.
Vidare att det till dagens datum genomförts 164 Anlagstest i vildsvinshägn, varav ca två
tredjedelar var godkända. Uttryckte kommittén att detta väl visar värdet av denna verksamhet,
samt att det också betyder att ett stort antal hundar även tränat i de hägn som sanktionerats av
JhK. Uppdrogs till sekreteraren att undersöka om det är möjligt att undersöka hur många
träningstillfällen som genomförts i hägnen.
Informerade sekreteraren om 2 möten med arbetsgruppen Vildsvinsförvaltning i Samverkan
(VIS). Vid det senaste mötet var VIS eniga om att det arbete och den informationsspridning VIS
utför bättre måste nå till politiker och andra beslutsfattare.
Vidare att det 2-dagars seminarium som Nationella Viltolycksrådet planerat har skjutits till
nästa år, samt att det förmodligen kommer att ske över 1 dag.
Slutligen informerade sekreteraren om att han, efter godkännande av SKKs samt JhK
ordföranden skrivit under en skrivelse som Sveriges Yrkesjägareförening tillställt
Naturvårdsverket, med anledning av den artikel som tidningen Djurskyddet i Sverige publicerat
angående utsättning av fågel.

§ 78

VU-beslut JhK
SKK/JhK/VU
SKKs Jakthundskommittés VU har den 4 oktober 2012 beslutat upphäva
nedanstående beslut;

§ 52

Protokollsutdrag fån SKKs CS samt dess kommittéer

Förelåg justerat protokollsutdrag från SKKs CS 2012-04-25

§ 36 Protokoll SKKs JhK nr 1/2012
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a) SSF - Begäran om överprövning av beslut från SKKs Jakthundskommitté
Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) begär i brev till CS om
överprövning av beslut taget av SKKs Jakthundskommitté . Ärendet gäller
bedömning av hunden Våtsjöbergets Isa vid jaktprov 2011-11-02.
CS har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och beslutade återremittera
ärendet till SKKs Jakthundskommitté.
Konstaterade JhK efter ytterligare noggrann genomgång av tidigare handlingar samt
av den skrivelse som bifogats från Thomas Persson, SSF i samband med begäran om
överprövning av ärendet att något tekniskt fel inte hade begåtts, varför JhK
beklagade att kommittén tidigare fattat ett felaktigt beslut.
-----------------------------------------------------------------------------

Med anledning av att ytterligare information framkommit i ärendet, samt att CS
uppfattat att det var SSFs styrelse som begärt överprövning till CS, har JhKs VU valt
att åter behandla ärendet .
JhKs VU fann härvid att en avgörande orsak till de missuppfattningar som uppstått,
både i CS och JhKs behandling av ärendet, var att Thomas Persson i sin begäran om
överprövning i sina skrivelser använt sig av SSFs officiella brevpapper, vilket förlett
JhK att anta att CS behandlat en överprövning från SSF.
Med denna nyvunna kunskap har JhKs VU beslutat att upphäva beslutet i § 52
3/2012, samt stå fast vid det beslut som fattades i § 9 vid JhKs möte 26 januari 2012

Henrik Barnekow

§ 79

Christoffer Schildt

Kjell Bräster

Angående principer för bortlottning vid SSRKs retrieverprov

Anmälde sekreteraren att han kontaktas, dels via mejl, dels via telefon av ett
flertal medlemmar inom SSRK, gällande huruvida SSRKs förändrade principer
för bortlottning i samband med överanmälan vid retrieverprov,
överensstämmer med den praxis och tillämpning som råder inom SKKorganisationen.
I sammanhanget förklarade sekreteraren att han beklagligt förbisett de
förändringar som SSRK infört i § 3 Begränsat prov och lottning vid granskningen av
SSRKs föreslagna jaktprovsregler för perioden 2012 - 2016.
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Beslutades att ge sekreteraren i uppdrag att skriva ett underlag om hur § 3
Begränsat prov och lottning vid retrieverprov förändrats över tid, samt att detta
dokument, efter VUs godkännande, tillställs SSRK för yttrande.
Beslutades paragrafen omedelbart justerad.

§ 80

Skrivelse från Norrbottens Älghundklubb (NÄK)

Förelåg skrivelse från NÄK gällande JhKs beslut § 54 3/2012, samt yttrande över
nämnda skrivelse från Svenska Älghundklubben (SÄK).
Efter diskussion beslutade JhK att NÄKs skrivelse, med anknytning till § 54 3/2012,
inte förändrade tidigare beslut, varför skrivelsen från NÄK lades till handlingarna.
Ska noteras att Conny Jakobsson inte deltog i beslutet samt att Christoffer Schildt
justerade paragrafen.

§ 81

Drevprov för alpenländische dachbracke (ADB)

Efter överläggningar med representanter för Svenska Schweisshundklubben
(SvSHK) samt företrädare för rasen alpenländische dachbracke förelåg förslag till
att rasen ska äga rätt att starta på drevprov.
Beslutade JhK att uppdra till ordförande och vice ordförande att i samråd med
SvSHK diskutera och se över bland annat de drevtider som ingår i förslaget, samt
att SvSHK snarast bör tillställa JhK en sammanställning av de hundar som hitintills
prövats som drivande hundar.
Dock enades JhK om att med den drevtid som klubben föreslår inte är tillräcklig för
utdelande av ett drevcert.
Under förutsättning att en samstämmighet om drevtider för alpenländische dachbracke
nås beslutade JhK att rasen äger rätt att starta på drevprov från och med jaktåret 2013.
Vidare uppdrogs till sekreteraren att kontakta specialklubbarna för drivande hundar med
anledning av att domare som innehar auktorisation för sådana prov bör vara behjälpliga
med att även döma alpenländische dachbracke på drevprov.
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§ 82

Vildsvinsprov för alpenländische dachbracke (ADB)

Efter överläggningar med representanter för Svenska Schweisshundklubben
(SvSHK) samt företrädare för rasen alpenländische dachbracke förelåg förslag till
att rasen ska äga rätt att delta på jaktprov för stötande och kortdrivande hundar
på vildsvin enligt de regler som gäller för wachtelhund och tysk jaktterrier.
Anmälde sekreteraren att han diskuterat frågan med Svenska Wachtelhundsklubben
(SWK) och att klubben inte ser något hinder för att ADB ska kunna starta på SWKs prov,
under förutsättning att rasen helt följer och bedöms efter de regler som gäller för
wachtelhund och tysk jaktterrier.
Beslutade JhK att alpenländische dachbracke äger rätt att starta samt stambokföras
på SWKs vildsvinsprov från och med 2013-07-01

§ 83

Regler för Eftersöksprov på vildsvin

Förelåg förslag till reviderade regler för Eftersöksprov på vildsvin.
Diskuterade JhK att ge Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) delegation att vara den
specialklubb som äger rätt att anordna dessa prov, mot bakgrund av att SvSHK är den av
SKKs jakthundklubbar som specifikt kan räknas som specialiserad för eftersök.
Därmed beslutade JhK att SvSHK som enda klubb äger rätt att anordna dessa prov, samt
att det är SvSHK som fortsättningsvis ansvarar för utbildning och auktorisation av domare
för dessa prov.
Dock ska SvSHK utfärda fortsatt auktorisation för de domare som tidigare är
auktoriserade av Svenska Wachtelhundsklubben.
Vidare beslöts att provet ska vara öppet för hundar som är registrerade genom SKKs
särskilda krav, samt oregistrerade hundar, under förutsättning att dessa har av SKK
utfärdad Tävlingslicens.
Uppdrogs till sekreteraren att i samråd med SvSHK göra vissa justeringar i, som till exempel
vilka vapen och kaliber på den ammunition som ska användas vid "skottprövningen" samt
precisera att den hud som läggs vid spårslutet ska vara oberedd hud av vildsvin.
Slutligen beslöts att de reviderade reglerna ska gälla från och med 2013-07-01 till och
med 2017-06-30.
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§ 84

Anhållan från Svenska Basset Klubben (SBaK) gällande ändring i reglerna

Förelåg ansökan från SBaK om dispens i jaktprovsreglerna gällande kravet på att hund
måste vara utställd minst en gång för att äga rätt att starta på jaktprov, efter det att en
första start gjorts.
Påpekade SBaK att en ändring kommer att göras i de regler som ska fastställas inför
jaktåret 2014.
Beslutade JhK att stå fast vid de regler som SKKs CS bestämt gällande 5-års låsningar av
prov- och championat regler, samt att SBaK därför har att införa ändringen i de provregler
som kommer att gälla från och med jaktåret 2014.

§ 85

Anhållan från Svenska Dreverklubben (SDK) angående komplettering i
championatsreglerna

Förelåg en anhållan från SDK om att införa ett nytt jaktprovschampionat där ett särskilt
championat på hare ska införas. Kriterierna för det nya championatet skulle vara att det
skulle utdelas till hund som erövrat tre 1:a pris på hare.
Konstaterade JhK att championatsreglerna är låsta till och med 2016.
Med anledning av ovanstående beslutade JhK att avvisa anhållan.

§ 86

Anmälde SKKs Tävlingsavdelning att en viss oklarhet råder över vad som
gäller för ett Grytprovschampionat SE J(g)CH för terrier

Härvid förtydligade Tomas Larsson att följande gäller;
Övergångsregler för nya jaktchampionatsregler 2012
SE J(g)CH Grupp 3 Terrier
I de nya reglerna krävs 3 x 1:a pris på jaktprov. Ingen skillnad görs mellan sprängare och
förliggare. Denna prissättning började att gälla 2012-04-01 i och med de nya
grytreglerna.
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Med gryt meriter tagna före 2012 krävs följande för att bli SE J(g)CH
Ett anlagsprov före 2012 behövs två 1:a pris jaktprov.
Två anlagsprov före 2012 behövs ett 1:a pris jaktprov.
Ett anlagsprov + ett jaktprov (sprängare eller förliggare) före 2012 behövs ett 1:a pris
jaktprov.
Dansk, Norsk och Finsk J(g)CH behöver ett 1:a pris jaktprov.
Övrigt gäller.
Svenskt godkänt anlagsprov eller kvalitet 1 kan bytas mot:
1:a pris Sprängarprov Danmark
1:a pris grytprov Norge
B eller A pris grytprov Finland.

§ 87

Skrivelse och svar gällande SKK-medlemmar som anordnar träning för
stående och stötande fågelhundar

Förelåg skrivelse till, samt svar från aktuella personer.
En av de tillskrivna personerna svarade med att hon helt slutat att arrangera
träningskurser före den 16 augusti.
Svaret från den andra personen innefattade en omfattande dokumentation om hur denne
i samband med en dispensansökan blivit "skickad" mellan Länsstyrelsen, Jordbruksverket
samt den lokala polismyndigheten utan att erhållit ett egentligt svar på hur och till vem
dispensansökan ska ställas .
Konstaterade JhK att enligt regeringens direktiv är det endast berörd Länsstyrelse som per
delegation äger rätt att utfärda dispens.
Beslutade JhK att sekreteraren ska bistå aktuell person med råd och kontakter för att få
en dispensansökan behandlad av aktuell Länsstyrelse.
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§ 88
Rapport från besök på fågelhundsprov prov 2012
Rapporterade vice ordföranden från besök på Västra Fågelhundsklubbens huvudprov på
Wapnö 2012-09-22-23.
Rapporten visade på att arrangemanget var välplanerat samt att tillgången på fågel
var god, särskilt i förhållande till rådande väderlek. Fältfågeln bestod till övervägande del
av rapphöns, där "stödutsättning" till en naturlig stam förekommer. Fågeln visade också
god flygförmåga och ett naturligt beteende trots att de utsatts för 2 dagars regn.
Vidare uttalade jakträttshavaren att de tidsramar som finns i SKKs policy för utsättning av
fågel var väl anpassad för att fälthönsen ska hinna applicera sig till naturligt beteende.

§ 89

Skrivelse från Norsk Kennelklubb (NKK) angående Anna Karin Lundmarks
domarauktorisation

Av skrivelsen framgick att Anna Karin Lundmark utbildats och
jaktprovsdomare för stående fågelhundar i Norge.

auktoriserats som

Som tidigare framgått av ärendet har utbildningen och auktorisationen gjorts medan
Anna Karin Lundmark varit mantalsskriven i Sverige, vilket måste anses strida mot FCIs
regler.
Av skrivelsen framgår att NKK vädjar om att SKK ska godkänna hennes norska
auktorisation.
Efter diskussion beslutades uppdra till sekreteraren att tillskriva FAs Domarutbildningsoch Regelkommitté med begäran om ett yttrande i ärendet.

§ 90

Redovisning Svenska Vorstehklubbens (SVK) jaktprovsdomarkonferens
2012-08-21-23.
Förelåg en föredömlig redovisning av SVKs domarkonferens och med hänvisning till
totalkostnaden, samt SKKs regler för konferensbidrag beslutade JhK att utbetala summa
75 000 kronor till SVK.
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§ 91

FCI

Förelåg rapport från Europapokalen för drivande hundar.
Tog JhK del av Curt Christer Gustafssons föredömliga rapport och kunde med tillfredställelse
konstatera att såväl svenska som nordiska hundar haft stora framgångar.
Beslutade JhK därmed lägga rapporten till handlingarna.
Förelåg FCIs minutes Earth Dogs Commission.
Beslutade JhK att efter att ha tagit del av protokollet lägga detsamma till handlingarna.

§ 92

Svenska Jägareförbundet och JhKs gemensamma seminarium 2013 för SKKs
jakthundsklubbar

Beslutade JhK i samråd med Jägareförbundet att förlägga 2013- års seminarium till Elmia Game
Fair i Jönköping den 10 maj.
Informerade sekreteraren om rumsbokning gjorts via Destination Jönköping. I sedvanlig
ordning så bestrider Jägareförbundet och SKK för kost och logi för en representant per
specialklubb. Dock är rummen bokade så att möjlighet till dubbelrum finns, om någon klubb
önskar medverka med ytterligare en representant.
Uppdrogs till sekreteraren att snarast skicka en inbjudan till jakthundsklubbarna.
Vidare beslutade JhK med anledning av Djurskyddsutredningens uppmaning att
Jordbruksverket bör se över regelverket för utsättning av vilt, att på fredagsförmiddagen den 10
maj bjuda in representanter för fågelhundsklubbarna, Sveriges Yrkesjägareförening samt kända
uppfödare av fältfågel till ett särskilt seminarium.
Uppdrogs till sekreteraren att förbereda och planera för ett sådant seminarium.
Jägareförbundet och JhK planerar även att hålla öppna seminarier för mässbesökarna, där JhK i
första hand ska redovisa jaktprovens betydelse för avelsarbetet, samt arbetet med att
ytterligare öka kunskapen om vad som behövs för att utöka både kvaliteten och förekomsten av
dugliga hundar för vildsvinsjakt.
Slutligen beslutade JhK att ha en egen monter på mässan och att denna kommer att vara
placerad i nära anslutning till Jägareförbundets monter.

§ 93

Minnesanteckningar från NKUs JhKs möte 2012-10 31 på Arlanda

SKKs JhK nr 5/2012
2012-11-21
Sida 11/11

Förelåg minnesanteckningar från NKUs Jakthundskommittés möte på Arlanda
2012-10-31.
Beslutade JhK att efter att ha tagit del av minnesanteckningarna lägga dessa till handlingarna.

§ 94

Övriga frågor

Förelåg en skrivelse som Svenska Jägareförbundet och Svenska kennelklubben ställt till EUkommissionären Janez Potocnik, som bland annat inriktade sig på avseende problematiken med
att den svenska vargpopulationens storlek måste baseras på grundligt vederlagda fakta, samt
att dagens situation i Sverige medför en alltför negativ inställning till arten, särskilt inom den
del av Sverige som bär huvuddelen av populationen.
Efter att ha tagit del av skrivelsen lades densamma till handlingarna.
§ 95

Nästa Möte

Beslutades att nästa möte avhålls på SKKs Kansli den 13 mars 2013, klockan 10.30

§ 96

Mötets avslutande

Tackade ordförande för ett väl genomfört möte.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan
dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

Vid protokollet
Kjell Bräster
Justeras:

Justeras:

Henrik Barnekow

Conny Jakobsson
§ 73 – 79, § 81 – 96

Christoffer Schildt
§ 80

