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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
onsdag 2016-11-09 på SKK kansli. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström, Henrik Barnekow, Göran Johansson (från § 65, 
samt § 63.3-4 samt § 63.7), Willy Gustafsson (från § 65.4, samt § 63.8) 

Adjungerade: 

Kjell Svensson 

Anmält förhinder:  

Tomas Larsson, Conny Jakobsson, Eliza Kajanus, Peter Ledin 

Protokoll: 

Björn Eek 
 

§ 57  Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 58  Val av justerare 
Freddy Kjellström utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 59  Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes, efter smärre justeringar. 
 
§ 60 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll (4-2016) gicks igenom, och ändrades efter att ett formfel 
uppdagats i § 50.3. Ändringen består i justering av hänvisad paragraf från § 14 till § 13. 
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
 
§ 61 VU beslut 

1. Jakthundskommitténs VU har den 29 augusti beslutat att medge dispens till 
Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott, FA, från gällande regelverk för jaktprov 
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med stående fågelhundar. Dispensen medger att FA inte behöver ange något 
maximalt antal hundar för start på Svenskt Derby. Denna regel kommer FA att 
ändra fr.o.m. nästa regelperiod  som börjar 2017-01-01. I beslutet deltog Britt-
Marie Dornell, Freddy Kjellström och Willy Gustafsson. 
 

2. Jakthundskommitténs VU har den 29 augusti beslutat att avslå ansökan från 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) om ändringar i regler för A-prov. 
Ansökan bestod av namnbyte på Kvalificeringsklass (KKL) till Öppenklass A (ÖKL 
A), samt ändring av benämningen NOT QUALIFIED till NON CLASSIFIED på 
internationella jaktprov. JhK har beslutat att avslå ansökan om namnbyte från 
KKL till ÖKL A, då ett namnbyte på klassen skulle innebära förändringar i SKKs 
resultatregistreringsprogram, vilket redan anpassats efter ursprungligt 
önskemål. JhK har beslutat att godkänna ändringen av NOT QUALIFIED till NON 
CLASSIFIED, då detta inte påverkar resultatregistreringsprogrammet.  

 
§ 62 Ledamöternas uppdrag 
Listan gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 63 Jaktprov/Regelrevideringar 

1. SKK, Regler för grythundsarbete. 
JhK beslutade att fastställa ovanstående regelverk att börja gälla fr.o.m.  
2017-07-01. 
 
2. Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV, Jaktprov på 

vildsvin med drivande hund. 
JhK beslutade att fastställa ovanstående regelverk att börja gälla fr.o.m.  
2017-07-01, samt att domaranvisningarna på sid 15-16 läggs utanför regelverket 
enligt SSDVs önskemål. 
 
3. Svenska Stövarklubben, SvStK, Drevprov. 
JhK beslutade att fastställa ovanstående regelverk, efter smärre justeringar, att 
börja gälla fr.o.m. 2017-07-01. 
 
4. Svenska Taxklubben, SvTK, Drevprov. 
JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till SvTK, med vissa 
påpekanden. SvTK har t.o.m. 25 november på sig att komma in med nytt korrigerat 
underlag till regelverk till JhK.  
 
5. Svenska Schweisshundklubben, SvSHK. 

a. Eftersöksprov på vildsvin. 
JhK beslutade att fastställa ovanstående regelverk, efter smärre justeringar, 
att börja gälla fr.o.m. 2017-07-01. 
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b. Praktiskt eftersöksprov. 
JhK beslutade att fastställa ovanstående regelverk att börja gälla fr.o.m. 
2017-07-01. 
 

6. Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar, SKF, Jaktprovsregler. 
JhK beslutade att fastställa ovanstående regelverk, efter ändring av Unghundsklass 
till unghundsklass/nybörjarklass, att börja gälla fr.o.m. 2017-07-01. 
 
7. Beagle, Drever, Basset och Alpenländische Dachsbracke, gemensamma 

drevprovsregler. 
JhK beslutade att återremittera ovanstående regelverk till Svenska Dreverklubben, 
Svenska Bassetklubben, Svenska Beagleklubben och Svenska 
Schweisshundklubben, med vissa påpekanden. Specialklubbarna har t.o.m. 25 
november på sig att komma in med nytt underlag till regelverk till JhK. 
 
8. Svenska Wachtelhundklubben, SWK, Jaktprovsregler för Wachtelhund. 
JhK beslutade att fastställa ovanstående regelverk, efter smärre justeringar, att 
börja gälla fr.o.m. 2017-07-01. 
 
9. Specialklubben för skällande fågelhundar, SSF, Regler för jaktprov med 

Skällande Fågelhundar.  
JhK beslutade att fastställa ovanstående regelverk, efter smärre justeringar, att 
börja gälla fr.o.m. 2017-07-01. 

 
§ 64 Information, JhKs externa aktiviteter. 

1. Ordförande 
a. JhK gav i uppdrag till Ordförande och Sekreterare att göra en skrivelse 

till Svensk jakt om tidningens hundannonser, i enlighet med JhKs 
etikarbete. 

b. Representant till SKKs CS arbetsgrupp för att föreslå mottagare av 
Hamiltonplaketten. JhK beslutade att utse Tomas Larsson som 
representant i gruppen. 
 

2. Ledamöter 
a. Preliminär rapport från SKKs och Svenska Jägareförbundets 

enkätundersökning bland jägare. Henrik Barnekow gick igenom den 
första delrapporten från enkätundersökningen. Den slutliga rapporten 
kommer att redovisas på nästa möte.  
 

3. Tävlingschefen 
a. Upplyste mötet om att reglerna för SKKs Bruksavelspris och 

Bruksuppfödarpris ska ses över till nästa möte. 
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4. Sekreteraren 

a. Inbjudan till rådsmöte Rovdjurscentret, samt björnsymposium, i Orsa 
björnpark 14-15 dec, för kännedom. Sekreteraren deltar på mötet. 

b. Information från Svenska Älghundklubben, SÄK, om gemensam 
avelsdatabas mellan Nordiska Älghundklubbar, för kännedom. 

c. Information om studieplan till filmprojektet ”Jag är jägare”, som SKK har 
stöttat ekonomiskt, för kännedom. 

d. Information från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, om 
forskningsresultat för älgars flyktbeteende vid jakt med löshund inom 
och utanför vargområden, för kännedom. 

e. Information från Naturvårdsverket om fastställd plan för genetiskt 
förstärkning av vargstammen, för kännedom. 
 

5. Öster-Malma träffen  
a. Arbetsgruppen redovisade tänkbara ämnen till programpunkter. 

Sekreteraren fick i uppdrag att meddela datum, som är den 28-29 april 
2017, till Jakthundklubbarna snarast. 
 

§ 65 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF, DN och SKK Kommittéer, FCI 
1. SKK CS 

a. CS protokoll nr 4-2016 gicks igenom och lades till handlingarna. 
b. Protokollsutdrag § 110, CS protokoll nr 4-2016, gicks igenom och lades 

till handlingarna. 
c. Protokollsutdrag § 122, CS protokoll nr 4-2016, gicks igenom och lades 

till handlingarna. 
d. Överklagan av JhK beslut till CS, § 50 protokoll nr 4-2016, för kännedom. 

 
2. SKK DN 

a. DN beslut nr 50-2016 gicks igenom och lades till handlingarna. 
b. DN beslut nr 59-2016 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
3. SKK Kommittéer 

a. Protokollsutdrag § 68, FK protokoll nr 4-2016, angående raser utan 
klubbtillhörighet och deras möjlighet att starta på jaktprov. JhK hänvisar 
till JhK protokoll nr 2-2015, § 22.2, där beslut tagits att hundar i grupp 6 
som inte tillhör någon Specialklubb ska kunna starta på jaktprov i 
Sverige under en provperiod om tre år, under Svenska Stövarklubbens 
regi på hare och räv. Detta under förutsättning att aktuell hund har 
rådjursrenhetsprov (RR prov).  
 

4. FCI 
a. Cirkulär 31-2016 för kännedom 
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b. Inbjudan till Mediterranean Cup for Continental Pointers and Brittish 

Pointers, 18-19 oktober I Danmark, för kännedom. 
 

c. Kalender för FCI evenemang 2016-2019, för kännedom. 
 

d. Rapport från Europapokalen för drivande hundar, samt rapport från 
sammanträde med FCI Committee for Hounds, 14-15 oktober 2016. 
Avgående representant för SKK, Curt Christer Gustafsson överlämnade 
sitt uppdrag till Freddy Kjellström, som därefter tar över som SKKs 
ledamot i ovan nämnd Kommitté. JhK tackar Curt Christer för mångårigt 
arbete och stort engagemang, som SKKs representant i Kommittén. 
 

e. Protokoll från FCI Committee for Hounds, 14-15 oktober 2016, för 
kännedom. 
 

f. Kallelse till FCI Commission for Spaniels, 28 november 2016, för 
kännedom. 
 

g. Skrivelse från SKKs delegat i FCI Commission for Spaniels, Rolf Näslund. 
Skrivelse gäller FCIs regelverk för internationella spanieljaktprov, om att 
ersätta en varm apport med en kall, om inte den förra går att erbjuda. 
JhK stöder skrivelsen att endast varma apporter ska användas vid 
jaktprov.   
 

§ 66 Inkomna skrivelser/ärenden 
1. Stipendieansökan för Jakthundskommitténs funktionärsstipendium 

a. Två ansökningar har inkommit. Totalt finns 10 000 kr att dela ut. Efter 
genomgång av inkomna ansökningar, konstaterade JhK att endast en 
ansökan uppfyllde statuterna. JhK beslutade att tilldela Paul Nilsson 
stipendiet. Senast två månader efter att syftet med stipendiet är 
genomfört ska stipendiaten avlämna rapport till JhK, varefter 
utbetalning av tilldelat stipendiebelopp sker. 
 

2. Överklagan av beslut 
a. Västsvenska Dreverklubben har överklagat JhKs beslut från möte  

4-2016, § 47.6, att endast tillåta 2 st förstapris under en och samma 
provdag. Då överklagan inte inkommit via Specialklubben, skickar JhK 
den åter till Västsvenska Dreverklubben.  
 

b. Fråga från hundägare angående JhKs yttrande till Avelskommittén från 
möte 4-2016, § 50.4, att JhK inte anser att rasen treeing walker 
coonhound och dess jaktsätt och användningsområde passar in i svensk 
jakttradition. JhK beslutade att sekreteraren skriver ett svar till 
frågeställaren.  
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3. Dispensansökan 
a. Svenska Älghundklubben (SÄK) ansöker om ändrad tid då regelverket 

för jaktprov på vildsvin ska börja gälla. JhK konstaterar att dispens inte 
behövs, då tidpunkt för SÄKs regelverk är felskrivet. Enligt JhK 3-2011, § 
65, så gäller redan regelverket from 1 juli 2012, och slutar gälla 30 juni 
2017. 
 

4. Ansökan om bidrag till Domarkonferens 
a. SÄKs vildsvinsgrupp ansöker om bidrag till Domarkonferens 

våren/sommaren 2017, samt bidrag till regelutbildning för utbildning av 
aspiranter och elever. JhK beslutade att återremittera ansökan om 
Domarkonferens och hänvisar till SKKs ”Regler och riktlinjer för 
konferenser för prov/tävlingsdomare samt beskrivare”, då 
budgetunderlaget måste förtydligas. JhK upplyser SÄK att se över om 
inte klubben kan samordna konferensen med det nya regelverket för 
jaktprov på älg. JhK beslutade att avslå ansökan om bidrag till 
regelutbildning av aspiranter och elever, då detta inte omfattas av 
bidrag till Domarkonferens. 
 

5. Rapport från Domarkonferens 
a. Rapport från Domarkonferens med Tysk Jaktterrieklubb, 24-25 

september. JhK beslutade att godkänna rapporteringen, och betalar ut 
75 % av totalkostnaden. 
 

6. Övriga frågor 
a. Fråga från Jaktprovsdomare i Specialklubben för Kontinentala 

Fågelhundar, SKF. JhK beslutade remittera frågeställningen till SKF. 
 

§ 67 Resultatrapporter 
a. Avd/kostnadsställe t.o.m. oktober 2016. Rapporten gicks igenom och lades 

därefter till handlingarna. 
 

b. Resultatrapport projekt t.o.m. oktober 2016. Rapporten gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna. 
 

§ 68 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 

JhK beslutade att § 66.1 faller in under denna paragraf. 
 
§ 69 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 16 februari på SKKs kansli. 
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§ 70 Avslutning 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
        

 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    Freddy Kjellström 


