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Minnesanteckningar från specialklubbskonferens samt 
ordförande i länsklubb 29-30 januari 2011 

 
Anmälda specialklubbar: 40 
Anmälda avtalsanslutna rasklubbar: 2 
Anmälda länsklubbar: 24 
 
Lördag 29 januari 
Svenska Kennelklubbens ordförande, Nils Erik Åhmansson, hälsade deltagarna 
välkomna till konferensen och var mycket glad över det stora antalet deltagande 
klubbar.  
 
I sitt inledningsanförande nämnde han bl.a. att FCI firar 100 år i år och det kommer att 
uppmärksammas med olika evenemang och jubileumsshower under året runt om i 
Europa. På något sätt kommer även SKK att fira 100-åringen. Inga närmare planer 
avslöjas ännu men det kommer att visa sig senare under året. 
 
De frågor som är och har varit viktiga debattfrågor under verksamhetsperioden 
räknades upp: 
 

 Eventuella rasförbud 

 Vargdebatten 

 Exteriöra överdrifter hund 

 Nyttan med hund inom nya områden 

 Nya oroväckande trender som jag återkommer till 
 
SKK uppvaktade miljö- och jordbruksutskottet i maj 2010, två frågor dominerade, 
kamphundar och exteriöra överdrifter.  
 
Kamphundar 
SKKs är övertygat om att problemet med farliga hundar inte löses genom att förbjuda 
ett antal raser. Börjar en raslista upprättas så blir den väldigt godtycklig. 
 
Förslag från SKK till alternativa lösningar 

 Använd tillsynslagen och de nya djurpoliserna som nu finns i Stockholm.  

 Samtala med bostadsföretagen kring information och utbildning om 
hundägande. 

 Ta fram bättre verktyg för att mäta hundars mentalitet (BPH). 

 På initiativ av länsklubbarna har det bildats en ”storstadsgrupp” med 
representanter från länsklubbarna i våra tre storstäder. De ska diskutera de 
särskilda problem som finns och kan uppstå i våra storstadsregioner. 
 

Exteriöra överdrifter 
Exteriöra överdrifter hos hund är den andra heta frågan bland våra valda i riksdagen:  
SKK arbetar för att motverka exteriöra överdrifter genom; 
SRD som reviderades i slutet av 2010 och är idag internationellt spridd.  
Planering av den Generella domarkonferensen 2012 har startat. 
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Samordningen mellan SRD-RAS är påbörjad. 
Inspelningen av en instruktionsfilm om andning för de kortnosiga raserna startade på 
Stockholm Hundmässa i december. 
 
CS har även tagit upp andra kosmetiska åtgärder som väcker frågor i vår omvärld bl.a. 
har SKK/CS bett domarna att observera specifikt hur våra utställare hanterar hundars 
morrhår där man på fler och fler raser helt enkelt rakar bort dem. CS kommer senare i 
vår att göra en utvärdering av detta. Hoppas att vi slipper se en ny föreskrift från 
Jordbruksverket som den som gäller för häst. ”hästarnas känselhår bör inte klippas av 
eller på annat sätt avlägsnas annat än av veterinärmedicinska eller funktionella 
orsaker. Med känselhår avses de speciella, hårda hårstrån på mule och runt ögonen 
som hästen använder för sin känsel.” Föreskrifter och allmänna råd om hästhållning L 
101, 2 kapitlet § 4. 
 
Vargdebatten 
Det är nu andra året i rad som Sverige har haft vargjakt. Som alla vet har den åter väckt 
väldiga diskussioner men den jakt som har bedrivits är laglig. Antalsnivån och nivån av 
antalet andra rovdjur är beslutad av riksdagen. Som de flesta känner till så pågår det 
en diskussion mellan Sverige och EU kring den förvaltningsmodell som Sverige har 
beslutat om. Åsikterna bland våra medlemmar är i denna fråga delad vilket inte minst 
märks när SKK på olika sätt uttalar sig. Det har i denna fråga varit ett stort stöd att ha 
ett KF beslut från 2009 som stöd när tonläget tidvis är både högt och hårt. Ordförande 
har varit i riksdagen på en hearing på inbjudan av miljödepartementet där SKK 
tillsammans med ett 70-tal andra inbjudna organisationer fick möjlighet att framföra 
SKKs ståndpunkt inför den framtida förvaltningen. 
 
Den starkt ökande vildsvinsstammen 
SKK jobbar nära med jägarorganisationen för att få fram bra hundar för denna nya jakt 
i Sverige. Vi såg 2010 att de jagande spetsarna ökade sina registreringssiffror 
ordentligt. Det tar vi som ett tecken på att de jagande spetsarna har visat sig fungera 
bra vid vildsvinsjakt.  
 
SKK har även anmält sig som medlem i det Nationella Viltolycksrådet för att kunna 
påverka de nationella aktiviteter som sker kring viltolyckor. 
 
Nyttan med hundar 
SKK deltog sommaren 2010 i den internationella konferensen People and Animals for 
life där ett stort antal internationella forskare deltog. Intressanta forskningsrapporter 
och föredrag i ämnen som rör relationen mellan människa och djur presenterades. 
 
SKK deltar sedan drygt ett år tillbaka i en statlig utredning som har att bedöma om 
rätten till offentligt bidrag för utbildning av hund ska utökas från att idag enbart 
ledarhundar till andra diagnoser t.ex. diabetes, epilepsi, dövhet. SKK deltar 
tillsammans med ett antal andra organisationer för att ta fram en svensk standard för 
vårdhundar. Den ska standardisera vad en vårdhund ska klara av, dess förare men även 
den som utbildar. Målsättningen är att detta arbete ska vara klart till slutet av 2012. 
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Samtidigt som förhoppningsvis utredningen kring assistanshundar har behandlats i 
riksdagen. 
 
Under 2009-2010 utreddes tjänstehundarna hos polis, försvar, tull m.fl. Utredningen 
bereds fortfarande på regeringskansliet. Senast om två veckor kan SKK få ett besked 
vid mötet med landsbygdsminister, Eskil Erlandsson, där vi ska diskutera lite olika 
frågor. SKK ser med oro på att vi 2010 tappade över 1 000 registreringar på våra 
klassiska brukshundar och hoppas därför att en lösning inte dröja för länge. 
 
Under 2010 har CS observerat nya oroväckande trender: a) den alltmer 
slentrianmässiga kastreringen av hundar. Vi har sett exempel på klart olämpliga 
reklamkampanjer från t.ex. djursjukhus i denna fråga. b) det andra är det ökade antalet 
personer som drabbas av multiresistenta bakterier och där det sker en smitta mellan 
människa hund eller vice versa. SKK har börjat medverka till att sprida information 
kring detta gissel som på sikt kan bli riktigt bekymmersamt. 
 
Det finns även en hel del nygamla frågor som är på tapeten 
Under 2011 så kommer så vitt vi förstått regeringen att klarlägga vilka momsregler 
ideella föreningar ska ha. EU-kommission har stämt Sverige inför EU-domstolen och 
den processen följer sin egen tidsplan om inte regeringen innan dom finner en 
godtagbar lösning. 
 
Nu gäller våra gemensamma nordiska utställningsregler. 2011 är ett provår och 
målsättningen är sedan att låsa dem för en längre period. 
 
Preparandkurs tidigareläggs 
Ytterligare en preparandkurs kommer att genomföras i vår då kursen flyttats från 2012 
till 2011. SKK tittar just nu på om det finns ett tillräckligt antal lämpliga personer för att 
ha en speciellt inriktad preparandkurs för de jagande raserna 2013. Vi behöver stanna 
upp och titta över vårt behov men även säkerställa att våra svenska domare utnyttjas i 
lämplig omfattning.  
 
Forskning om hund 
Samarbetet med AGRIA fortgår och har inneburit att hundforskning i Norden stöds 
med nästan 4 miljoner kronor men även att många raser har fått sina ”breed profiles” 
uppdaterade. 
 
Stabil ekonomi 
Med den mängd olika aktiviteter som hamnar på CS bord är det både tryggt och skönt 
att veta att vi har en stabil sund verksamhet och en god ekonomi även om vi just nu är 
inne i en period med förhållandevis stora personalförändringar, främst orsakad av 
pensioneringar. På knappt ett år har SKK i princip fått en ny chefsorganisation på plats. 
 
Kalendern för våren är redan fylld med möten är viktiga för vår verksamhet: 
Landsdsbygdsministern Eskil Erlandsson den 9 februari.  
Civil- och bostadsminister Stefan Attefall och ska då bl.a. diskutera hund i våra 
hyreslägenheter. 
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Generaldirektör Mats Persson från Jordbruksverket, diskussioner kring 
detaljregelfloran för hundhållning men även de nya införselreglerna för hund. 
Veterinärförbundets nya ordförande, Evamari Lewin, för att diskutera gemensamma 
åtgärder för att motverka exteriöra överdrifter hos hund men även våra veterinärers 
ansvar i detta. 
Jägarförbundets ordförande Torsten Mörner, och då står både rov- och 
vildsvinsförvaltning på agendan. 
SKKs representerat i samtliga FCIs kommittéer. Vi har samlat alla representanter för ett 
informationsutbyte i slutet av mars. Det är viktigt att vi finns med runt bordet och kan 
diskutera viktiga frågor i de olika kommittéerna. Det är det enda sättet att rejält kunna 
påverka och sprida SKKs uppfattning om kynologi och bra hundhållning. 
 
Nils Erik Åhmansson avslutade med att gratulera alla hundägare/förare som under 
2010 i en mängd olika hundsporter visat på stora svenska framgångar i internationella 
tävlingar.  
 
 
Verksamhetssiffror    Ulf Uddman 
Ulf Uddman redovisade valpregistreringssiffror för 2010 som visar ett minus på 1,4 % 
eller 800 st. till totalt 57 900 st. Från 2007 som var senaste toppåret finns ett tapp på 
ca 4 000 hundar eller 6 %. Nedgången de senaste åren följer en historiskt väl känd 
trend, dock finns det skillnader mellan grupperna. Grupp 5, 9 och 10 har mot 2007 
högre registreringssiffror medan övriga grupper har tappat. Vi får inte glömma att 
Sverige nyss gått igenom en kraftig ekonomisk kris som påverkade siffrorna, speciellt 
2008/2009. 
 
Medlemmar 
Så här tidigt på året finns ännu inga totalsiffror att tillgå. Länsklubbarna minskade med 
-0,3 % eller ca 300 medlemmar. De ras- och specialklubbar som SKK administrerar 
uppvisar en splittrad bild även om minussiffrorna dominerar. Det följer ganska väl hur 
valpregistreringen pendlar mellan åren. T.ex. minskade valpregistreringen för stövarna 
radikalt 2010. Det syns direkt i medlemssiffrorna för Stövarklubben men avgörande för 
totalsiffran blir hur SBK har utvecklats 2010. Totalt sett hamnar siffran kring 300 000 
medlemmar och även om de senaste åren har haft en nedgång är medlemssiffran 
fortfarande imponerande stor. 
 
Utställning, prov, tävlingar 
Även dessa siffror är det ännu för tidigt att kommentera utvecklingen för. 
Det enda jag idag vet säkert är att länsklubbarna ökade antalet starter på sina 
utställningar med 0.5 % till drygt 111 000 anmälda hundar. Där går trenden lite 
tvärtemot valpregistreringssiffrorna och medlemssiffrorna. 
I mars blir den totala tävlingsverksamhetens siffror klara, men inget idag pekar dock på 
annat än att vi kommer att ha haft ca 300 000 starter 2010 på våra olika tävlingar, prov 
och utställningar. 
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Moms 
Ideella föreningar momsbeskattas 2012/2013. Se pressmeddelande. 
 
Moms att tjäna på tryckkostnader för ideella föreningar. Nytt ställningstagande från 
skatteverket. 
 
SKK återkommer inom kort med en liten lathund för hur ni ska hantera detta. 
 
 
Delrapport Beteende- och Personlighetsbeskrivning (BPH) Ionie Oskarson 
 
Ionie Oskarson inledde med en kort beskrivning av SKKs nyaste kommitté, Kommittén 
för Hundars Mentalitet (KHM). Kommittén arbetar med övergripande samordning av 
arbetet med hundens mentalitet. Man inventerar det arbete som pågår i ras- och 
specialklubbar samt att man arbetar för att tester tas fram till stöd för uppfödare, 
klubbar och enskilda hundägare. 
 
BPH ska vara en beskrivning av beteende och grundläggande personlighet för alla 
raser, ett verktyg för att förbättra aveln för uppfödare och rasklubbar, ett hjälpmedel 
till valpköparen och ett stöd till hundägaren om hunden har särskilda behov vid 
fostran/träning. 
 
Arbete har pågått under hela 2010 i forskargruppen för att testa den framtagna 
prototypen, för att ta fram ett ”slutligt” förslag som ska presenteras för SKKs 
centralstyrelse samt lämnas för beslut på årets Kennelfullmäktige (KF). 
 
KHM har utsett en samrådsgrupp med representanter från kommittén, forskargruppen 
och Svenska Brukshundklubben (SBK), som parallellt med forskargruppens arbete har 
fokuserat på vad som behöver göras klart inför en eventuell driftstart av BPH, vilket 
bl.a. är: 

 Utarbeta en policy för BPH 

 Ta fram en informationsplan 

 Göra en utbildningsplan för funktionärer 

 Säkerställa kvalitetssäkring av banor och material 

 Undersöka behovet av IT-stöd 
 
Det är viktigt att få prototypen testad innan man går vidare i arbetet. Forskargruppens 
förslag ska granskas av en extern resurs. Det är viktigt att inte ha för bråttom med att 
få arbetet/testet klart. Det slutliga beslutet om arbetet ska gå vidare kommer att tas 
vid KF i september i år. Blir KF:s beslut positivt kan det kanske bli en försiktig driftstart 
2012. 
Ionie Oskarson fortsatte med att presentera BPH-gruppens medlemmar: Per Arvelius, 
Curt Blixt, Kenth Svartberg och Sophia Trenkle-Nyberg. 
 
Gruppens alldeles färska rapport är över 400 sidor lång och Kenth Svartberg hade 
uppdraget att göra en redovisning av vad gruppens arbete hittills resulterat i. 
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Föredragningen var mycket intressant och med gruppens tillåtelse följer här den 
sammanfattning som inleder den omfångsrika rapporten. 
 
”SAMMANFATTNING 
Under ett antal år har det funnits tankar om att konstruera en beteendebeskrivning 
liknande. 
Mentalbeskrivning Hund (MH), men bättre anpassad för alla raser. År 2009 ansöktes 
om medel hos SKK för en pilotstudie med syftet att skapa en metod att för 
avelsändamål beskriva mentala egenskaper hos hundar. Ansökan beviljades. Det nya 
testet, som av SKK senare gavs namnet BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning 
Hund – presenterades för klubben den 19 januari 2010 i rapporten Utarbetande av ett 
beteende- och personlighetstest för avelsändamål. I rapporten framhölls 
nödvändigheten av fortsatta studier för att säkra testets funktionalitet. Medel för 
detta beviljades av SKK senare under våren samma år. Föreliggande rapport är ett 
resultat av dessa fortsatta studier.  
 
Utöver att skapa ett avelsverktyg för mentala egenskaper har syftet med projektet 
varit att testresultatet ska ge hundägaren relevant information om sin hunds 
mentalitet. Testet ska vara minimalt resurskrävande, exempelvis i fråga om antal 
funktionärer och tidsåtgång per testad hund. Det första man måste göra klart för sig då 
man konstruerar ett test sig är vilka egenskaper som är relevanta. Detta analyserades 
och diskuterades i den tidigare rapporten från 2010. För det andra måste säkerställas 
att testet verkligen lyckas mäta det som avses att mätas, det vill säga att testets 
verklighetsförankring, eller validitet, är god. För det tredje är det av avgörande 
betydelse att vi i testet lyckas fånga genetiska skillnader mellan hundar, detta för att 
de egenskaper vi mäter ska vara möjliga att arbeta med avelsmässigt. Hur bra ett test 
är i detta avseende kan sammanfattas i begreppet arvbarhet; ju högre arvbarheten är 
för ett egenskapsmått, desto enklare är det för uppfödarna att bedriva avel för den. 
För att kunna skatta arvbarheten måste testdata finnas för ett förhållandevis stort 
antal hundar i samma ras, något som inte varit möjligt att åstadkomma inom ramen för 
projektet. Dock är det så, att en förutsättning för höga arvbarheter är god så kallad 
tillförlitlighet, eller reliabilitet. Reliabilitetsanalyser kan, i likhet med validitetsanalyser, 
göras på fenotypnivå på kortare tid och på ett mindre resurskrävande sätt än vad som 
skulle vara nödvändigt för en genetisk studie. 
 
Under projektets gång har flera delstudier genomförts med syfte att utvärdera och 
förbättra validiteten och reliabiliteten hos BPH. Totalt har 207 hundar ur fem raser 
genomfört BPH på någon av de tre testplatser som iordningställts. Hundägarna har 
även fått fylla i två olika frågeformulär om sina hundars typiska beteenden. Det ena var 
ett omfattande frågeformulär på webben, det andra mer kortfattat och i anslutning till 
BPH. Svaren har jämförts med resultaten från BPH, vilket gett betydelsefull kunskap 
om vad beskrivningen står för. Till stor del mäter BPH det som avses att mätas, det vill 
säga validiteten är god.  
 
Vid ett par tillfällen har flera beskrivare fått beskriva samma hundar oberoende av 
varandra, vilket möjliggjort analyser av hur överens beskrivarna är med varandra. 
Vidare har alla hundar videofilmats då de genomfört BPH. Genom att studera filmerna 
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har samtliga beskrivare beskrivit ”sina” hundar ytterligare en gång. Därigenom har 
kunnat undersökas hur överens beskrivarna är med sig själva. Resultatet visar att 
överensstämmelsen såväl mellan som inom beskrivare överlag är god, men har även 
gett information som påverkat revideringen. 
 
Två grupper av hundar har fått vara med om ytterligare ett testtillfälle. Den ena 
gruppen genomförde BPH en gång till, den andra gruppen fick vara med om ett 
”vardagstest”. I vardagstestet fick hundarna vara med om testretningar inte helt olika 
de i BPH, men under betydligt mindre testlika förhållanden. Vår ambition var i stället 
att vardagstesten mer skulle likna en vanlig hundpromenad där olika händelser 
inträffade. Genom återtestet och vardagstestet fick vi bra information om hur stabila 
de beteenden som fångas på BPH är, och hur väl de överensstämmer med typiska 
beteenden i vardagen. Även en jämförelse mellan BPH-protokollet och mer subjektiva 
skattningar av hundarnas reaktioner som gjorts av en expertpanel, bestående av 
erfarna hundägare, har gett viktig information om vilka mått i BPH som bäst fångar 
hundarnas agerande i beskrivningssituationen. Denna studie har även gett ytterligare 
kunskap om hur BPH-måtten kan översättas till mer vardagliga termer som exempelvis 
vänlig, glad, nyfiken och envis.  
 
Ett antal golden retriever har genomfört BPH och dessutom fått lämna urinprov och 
bära hjärtfrekvensmätare. Studien utföll väl, och intressant kunskap om hundarnas 
fysiologi samlades in. De fysiologiska reaktionerna kan jämföras med beteendet under 
testet. De preliminära resultat som hunnit fås fram visar på spännande och tydliga 
kopplingar mellan hormonnivåer och beteende, bland annat en koppling mellan 
serotonin och offensivt handlande i BPH.  
 
De studier som genomförts under året har resulterat i den beteendebeskrivning som 
presenteras i denna rapport. Den reviderade beskrivningen innehåller samma sju 
testmoment som den ursprungliga BPH från 2010: möte med främmande person, 
föremålslek, matintresse, visuell överraskning, skrammel, sakta närmande person och 
underlagstest. Dock har testproceduren och sättet att beskriva hundarna justerats 
utifrån de brister som framkommit. Ytterligare lite mer information behövs, vilket en 
kompletterande studie i vår/sommar förhoppningsvis kommer att ge. Därefter kan en 
färdig version av BPH läggas fram.  
 
Sammantagna tyder det gångna årets erfarenheter på att BPH ger tillförlitlig och viktig 
information om hundars beteende. Analys på personlighetsnivå indikerar att BPH 
bättre än MH, den test som kan anses stå som förlaga till BPH, fångar fler nyanser av 
hundens personlighet. Detta är betydelsefullt då olika beteenden står i fokus i olika 
rasers avelsarbete. Vår bedömning är att BPH kan bli ett användbart test för 
avelsändamål.  
 
Resultaten ger indikationer om behov i ett eventuellt framtida testsystem. För att ett 
beteendetest ska kunna omsättas i verklig avelsframgång är det inte tillräckligt att 
själva testet har en god konstruktion. Exempel på annat som måste fungera är att 
hundägarna upplever det som meningsfullt att gå med sina hundar på test, och att 
uppfödarna har nytta av testresultaten. Det senare innebär bland annat att hundarnas 
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resultat bearbetas och presenteras på ett sätt som är enkelt att tillgodogöra sig och att 
bedriva avelsurval utifrån. Den första länken i kedjan är emellertid att data samlas in 
på ett standardiserat sätt. Olikheter i testbanornas konstruktion, eller i 
funktionärernas agerande - främst beskrivare och testledare – kommer ovillkorligen att 
få återverkningar på testets användbarhet. 
 
Brister i standardisering är alltså ett direkt hot mot användbarheten hos BPH (samma 
sak gäller givetvis alla former av tester, vare sig det handlar om mentalitet, hälsa eller 
något annat). Fyra faktorer kan lyftas fram som avgörande för standardiseringen och 
tillförlitligheten i BPH: 1) att antalet funktionärer hålls till ett minimum, 2) att 
funktionärerna får grundutbildning i tillräcklig omfattning och kvalitet, 3) att 
återkommande vidareutbildningar arrangeras med jämna mellanrum, där 
funktionärerna träffas och säkerställer att man upprätthåller ett likartat 
agerande/samsyn, samt 4) att testbanornas konstruktion sker utifrån en mycket tydlig 
mall och hålls under strikt kontroll av testets huvudman.” 
 
 
Kvalitetssäkring av utomnordiska exteriördomare Carl Gunnar Stafberg 
 
SKK har under en tid arbetat med kvalitetssäkring av utomnordiska exteriördomare. 
Försök har gjorts för att hitta en metod som är effektiv och som samtidigt kan 
accepteras av FCI. 
 
Syftet med arbetet är att höja den kynologiska kvaliteten på utställningsverksamheten 
samt att kunna garantera att våra utställares förväntningar på bemötande och 
seriositet uppfylls. 
 
En remiss skickades ut under 2010 till alla länsklubbar med ett antal frågor rörande hur 
klubbarna arbetar med kvalitetssäkring inför inbjudningar av utomnordiska domare. 
Mycket handlar om personliga rekommendationer från andra klubbar och inom 
respektive styrelse. Några klubbar begär in CV från den tilltänkta domaren. Några 
andra använder domare som tidigare dömt i Sverige etc. 
 
Det är svårt att definiera vad som är en bra domare kvalitetsmässigt. Olika förslag har 
lämnats i remissvaren:  

- webbaserad databas där omdömen om utomnordiska domare samlas 
- använd ringsekreterarens synpunkter i utvärdering, kalendarium över 

domaruppdrag, både framåt och bakåt i tiden. 
- Rekommendera att samtliga FCI-länder använder European Judges Directory 
- Samarbete med ras- och specialklubbar 
- Organiserade nationella träffar för ansvariga för domarinbjudningar 
- Utomnordiska domare ska godkännas centralt av SKK innan inbjudan sker. 

 
Om en exteriördomare inte lever upp till klubbens förväntningar så är det bara en 
minoritet av klubbarna som har en rutin för hur man sprider denna kunskap vidare till 
andra klubbar. Informationen lämnas vid informella kontakter och vid träffar som t.ex. 
ordförandemöten. Vid graverande fall informeras domarens egen kennelklubb.  
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Det finns dock ett önskemål bland klubbarna att på ett bra och smidigt sätt kunna föra 
kunskap vidare både positiv och negativ, t.ex. genom en webbaserad databas eller en 
central funktion på SKK som samlar information och svarar på förfrågningar. 
 
Det finns ingen färdig lösning idag men arbetet fortsätter. 
 
Förslag lämnades att Sverige och övriga nordiska länder ska föregå med gott exempel 
och SKK uppmanades att i NKU/AU diskutera frågan om att lägga ut CV på European 
Judges Directory. 
 
 
Principer för att mäta olika raser vid utställning  Mats Stenmark 
 
Mats inledde med information om hur mätning kan initieras och genomföras på våra 
utställningar. 

- Obligatorisk mätning beslutas av SKK:s Utställningskommitté efter ansökan från 
specialklubb 

- Ansökan om mätning ska innehålla en motivering som även visar vilken 
storleksutveckling som rasen riskerar att ställas inför 

- Obligatorisk mätning kan användas som ett verktyg av specialklubben då man 
uppfattar det som att hundarnas storlek avviker från det rasstandarden 
föreskriver. 

 
Mätning kan göras i form av 

- Obligatorisk inmätning av hundar under 15 månader (gäller vissa raser angivna i 
särbestämmelserna i Utställnings- och championatbestämmelserna) 

- Obligatorisk mätning (tillsvidare) 
- Obligatorisk mätning (tidsbegränsad, 2 år). Specialklubben ska alltid skicka in en 

utvärdering till SKK som rapporteras till utställningskommittén och 
domarkommittén. Viktigt att utvärderingen sprids i en vidare krets än det görs 
idag.  

- Domaren kan alltid mäta de hundar han/hon önskar 
 
Några raser har också inmätning där särskilda regler gäller t.ex. tax (dvärg, kanin), 
pudel (toy, dvärg, mellan), mexikansk nakenhund m.fl. Mätresultatet ska anges både i 
kritiken och på resultatlistan i centimeter, för pudlar anges bara storleksvariant. 
 
Hund som inte blivit slutligt inmätt tidigare ska alltid tävla i den rasvariant den mäts till 
för dagen. Hund som sedan tidigare är slutligt inmätt får inte flyttas till annan 
rasvariant. 
 
På www.skk.se finns information att hämta för både domare och ringsekreterare 
angående mätning. 
 
OBS! en domare kan aldrig vägra att mäta de raser som ska mätas enligt gällande 
regler. 

http://www.skk.se/
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Utvärdering av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 2009-2010 - Göran Bodegård 
 
Göran Bodegård presenterade Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) med att 
göra en kort resumé av hur projektet startat och arbetet bedrivits fram till idag.  
 
Projektets mål är att förbättra aveln av rashundar genom att höja utställningsdomares 
kunskap om farorna med exteriöra överdrifter. 
 
Göran Bodegård visade med ett antal talande bilder att ingen standard beskriver en 
osund hund. Det är tolkningen av standarden som ger upphov till överdrifter! 
 
Vår moderorganisation, FCI, har som mål att: 
”att uppmuntra och främja uppfödning och användning av rashundar vilkas hälsa och 
psykiska företräden ska möta standarden för varje enskild ras. ” 
 
Det material som samlats in under projektets gång har varit mycket värdefullt både 
genom den kontinuerliga dialogen berörda klubbar, uppdaterade veterinärmedicinska 
data och i högsta grad domarutvärderingarna från 2009. 
 
Domarnas utvärderingar ger kvantifierbara resultat angående förekomst av de 
exteriöra överdrifter och avvikelser som angivits i SRD dels domares åsikter om raserna 
ska finns med eller inte på listan. 
 
Domare anser till 80 % att en ras bör vara kvar på listan även i de fall de inte noterat 
några SRD-avvikelser hos de anmälda hundarna. För fem av de fyrtiosju raserna har 
hälften eller fler ansett att rasen inte bör/behöver vara med på listan. 
 
Riskgrupperingen under 2009 bestod av tre nivåer: Åtgärder krävs (7 raser), Ökad 
uppmärksamhet (12 raser) och Observandum (28 raser). I den reviderade versionen tas 
dessa rubriker bort och istället ersätts med att man anger graden av risk i själva texten.  
 
Bevakningen av högriskraserna görs genom att ange risknivå i texten, lägga 
bevakningen av dessa raser hos en ny arbetsgrupp som ska kombinera SRD och 
Rasspecifika Avelsstrategier (RAS). Man kan förhoppningsvis göra en noggrann 
uppföljning genom att SRD-texten kommer att finnas på kritikblanketten. 
 
Hur ska rutinerna för användandet av SRD se ut framöver? Det har varit förvånansvärt 
enkelt att införa och genomföra SRD-rutinerna och detta talar för att man ska fortsätta 
på samma sätt. Den reviderade upplagan av SRD kommer att låsas för förändringar 
under loppet av två år. Stort intresse finns även från utländska kennelklubbar att ta del 
av projektet. 
 
Vilka blir konsekvenserna av det reviderade SRD? SRD är meningslöst om det inte följs. 
Läns- och specialklubbar måste tydliggöra i kontrakt med domare att det är krav att 
följa svenska regler när man dömer i Sverige. 
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Ras- och specialklubbar får ta del av domarnas utvärderingar och får ta ansvar för 
bedömningarna av dessa. Klubbarna måste ta ansvar för att höja domares kunskaper 
t.ex. vid domarkonferenser.  Ras- och specialklubbarna kan bistå med information till 
länsklubbarna om lämpliga domare att bjuda in. 
 
Göran Bodegård avslutade sin föredragning med att säga att en domare ska ansvara 
för att de olika hundrasernas typiska särarter bevaras med de mål som rasstandarden 
fastslår. Det får dock inte ske på bekostnad av hundars hälsa. Domare ska göras 
medvetna om rasers riskområden men behåller sitt fria skön. SRD ska inte vara en 
utvidgning av fellistor eller en manual för kvalitetsprissättning! 
 
 
Presentation av Sveriges Hundungdom (SHU)  Moa Källström 
     Märta Brandts 
 
Sveriges Hundungdom (SHU) är SKKs ungdomsorganisation med ca 8 500 medlemmar 
mellan 7 och 25 år. Det finns 61 lokalklubbar över hela landet. Organisationen styrs av 
ungdomar och all verksamhet är alkohol- och drogfri. Man arbetar aktivt för att 
ungdomarna själva ska ansvara och påverka sin fritid. 
 
SHU har huvudmannaskapet för junior handling. 
 
SHU organisation ser ut enligt nedan: 
 

 
 
 
För medlemsavgiften får man medlemskap i närmast aktiva hundungdomsklubb, 
medlemskap i en specialklubb, tillgång till kurser, läger och utbildning. Man får också 
tidningarna Hundsport och Brukshunden etc. etc. 
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Kansliet har fyra anställda och finns i SKKs lokaler. Kansliet arbetar med 
medlemsfrågor, centrala utbildningar, ekonomi, extern och intern information och 
handlägger uppdrag från Ungdomsrådet. 
 
SHU uppmanade klubbarna att inte glömma bort att ungdomarna är en resurs och det 
är hos dem man hittar framtida funktionärer, kommitté- och styrelseledamöter. Ta 
vara på den möjligheten! 
 
 
Handlingkommittén    Johanna Backlund 
     Märta Brandts 
     Torbjörn Skaar 
 
Handlingkommittén består av sju ledamöter och de arbetar med t.ex. 
regelrevideringar, konferenser, domar utbildningar och tävlingar. SHU har 
huvudmannaskapet för junior handling. 
 
Sporten har sitt ursprung i USA där man hade tävlingar redan på 1930-talet. Sporten är 
stor även i England men har även tagit rejäl fart i Sverige. 
 
Ungdomarna som tävlar är mellan 10-17 år. Länsklubbarnas internationella 
utställningar är idag SM-kvalificerande. Länsklubbarna kan även ha handling på 
nationella utställningar vilka då inte är SM-kvalificerande.  Den som vinner SM blir 
också Sveriges representant på Crufts. Sverige brukar också vara representerat vid 
Nordiska Mästerskap och Europa- och världsutställningar. 
 
Alla som tävlar i Sverige får en skriven utvärdering/utlåtande efter varje 
tävlingstillfälle, vilket uppskattas av både de tävlande och deras föräldrar. 
 
Det finns 30 st. domare som enbart dömer handling. Den befintliga listan över 
handlingdomare som finns idag ska revideras. 
 
Även specialklubbarna kan ha/och har handlingtävlingar, men kanske använder andra 
namn t.ex. ”barn med hund” eller liknande.  
 
Kommittén har några önskemål att; 
länsklubbarna ska förbättra och snabba upp resultatredovisningen från handling-
tävlingarna 
Utse en handleransvarig i varje länsklubb. 
Eventuellt instifta ett stipendium för handling för att öka de grundläggande 
hundkunskaperna. (Ulf Uddman informerade om att det finns ett resestipendium för 
ungdomar mellan 16-25 år ”Ulla Segerström och Bertil Sted-Grens Minnesfond”. 
Ansökan görs innan 31 mars varje år). 
kunna anmäla och betala via Internet för handlingtävlingar. (Detta kommer nog att 
kunna infrias under 2011 enligt Jerry Mankowski, SKK). 
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Länsklubbarna uttryckte önskemål om att Handlingkommittén ska se över reglerna 
som gäller för kvalificering till SM. Det är inte riktigt bra att man ska kunna kvalificera 
flera gånger under ett år. Det gör det svårare för en bredare grupp att få möjlighet att 
kvalificera sig. Kommittén tar med sig frågeställningen för diskussion. Kommittén 
uppmanade också klubbarna att ta kontakt med kommittén i alla frågor som rör 
handling. 
 
 
Kennelfullmäktige 2011    Ulf Uddman 
 
Kennelfullmäktige kommer att hållas i Stockholm den 23-25 september, med 
länsklubbarnas fullmäktige 23 september och Kennelfullmäktige 24-25 september. 
 
Klubbarna ska anmäla sina delegater senast den 31 mars. Nytt för 2011 är att 
klubbarna kan representeras via fullmakt. Max 2 röster per person. 
 
On-line bokning på SKKs webbplats öppnas i början av maj där varje delegat anmäler 
sitt individuella deltagande. Sista datum för anmälan är då den 12 augusti. 
 
Motioner ska vara SKK tillhanda senast den 31 mars kl. 24.00. Är ni osäker på om er 
motion är av KF-dignitet, ring gärna och fråga. 
 
51 förslag till förtjänsttecken och 64 förslag till hamiltonplakettörer har lämnats till 
SKKs två arbetsgrupper. 
 
Pärmen med alla handlingar skickas ut ca 4 veckor innan fullmäktige börjar. Avisering 
sker via SMS därför är det extra viktigt att lämna mobilnummer på on-linebokningen. 
 
 
SKK – IT-utveckling    Jerry Mankowski 
 
För närvarande arbetar SKK intensivt med projekten www.skk.se och 
www.köpahund.se. Andra större projekt är nya versioner av ”webbanmälan” och 
”katalog för PC”, steg 2. Det innebär en anpassning av webbanmälan för ras- och 
specialklubbar som använder Katalog för PC.  Det blir också ett programstöd för 
differentierade anmälningsavgifter.  
 
Övriga delar som ingår är att skicka PM, ringfördelning, bekräftelse och nummerlapp 
via e-post som PDF. Förskottsbetalning av t.ex. katalog, eller parkering i samband med 
anmälan blir också möjlig. Inofficiella tävlingar ska också inkorporeras i den nya 
versionen. 
 
Planen för 2011 är att återuppta utvecklingen av Avelsdata bl.a. HD/ED-index. 
Dagboksprojektet, IT-stöd för specialklubbar (resultatregistrering) etc. 
 
En licens för ”Katalog för PC” kostar 5 900 kr, driftkostnaden är ca 6 kr per anmäld 
hund. 

http://www.skk.se/
http://www.köpahund.se/


14 
 

 
Mötet diskuterade om risken för falsarier med förbetalda kataloger. 
 
Klubbarna lämnade önskemål om att finalprogrammet ska finnas med på 
ringfördelningen. Kjell Svensson noterade önskemålet. 
 
Projektet med att möjliggöra för jakthundklubbar att leverera sina olika provresultat är 
påbörjat. Projektet är komplicerat. Jerry tar gärna emot förslag på personer som kan 
ingå i en grupp där man gemensamt kan diskutera kring frågan. 
 
 
Inskickade frågor från klubbarna   Svenska Beagleklubben 
 
De drivande klubbarna har idag olika system för redovisning av sina provdata till SKK. 
Den person som har utvecklat SBlKs system för redovisning av drevproven har nu, efter 
att ha hjälpt klubben i många år, aviserat sin avgång när årets provsäsong är slut. Med 
anledning av detta undrar SBlK hur det går med SKKs arbete med att ta fram ett ”SKK-
system” för inrapporteringen av testresultaten från drevproven? När kan ett sådant 
system tänkas vara igång? Eventuella kostnader för specialklubbarna? Vad finns för 
andra alternativa lösningar under mellantiden? 
 
Jerry Mankowski svarade at tyvärr finns det ingen färdig lösning i dagsläget och under 
mellantiden tills ett program finns måste klubbarna tyvärr bara hålla ut. Kostnaden för 
att utveckla produkten tas från centrala medel. 
 
 
SKKs valberedning    Bo Edoff 
 
Valberedningens ordförande presenterade helt kort medlemmarna i gruppen och 
uppmanade alla deltagare att passa på att prata med dem under konferensdagarna. 
Valberedningen återkommer under söndagen med ytterligare information. 
 
 
Söndag 30 januari 
 
Söndagen inleddes med att valberedningens ordförande, Bo Edoff, informerade om 
gruppens arbete och hur dagsläget såg ut gällande de ledamöter som finns 
representerade i CS och DN idag. 
 

Senast 2011-04-30 önskar valberedningen följande från klubbarna: 
 
1/ Förslag till kandidater till Centralstyrelsen, revisorer och Disciplinnämnd. 
 
2/ Om en ny kandidat föreslås vill vi naturligtvis få en fullödig presentation av denna 
 person samt en motivering till varför personen föreslås – d.v.s. vilka styrkor 
 personen har. Valberedningen förutsätter att den föreslagna personen förklarat 
 sig villig och oförhindrad att åta sig det uppdrag till vilken personen föreslås. 
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Valberedningens preliminära förslag sänds till SKK kansli och CS för kännedom i början 
av juni och distribueras till Läns- och Specialklubbar tillsammans med övriga KF 
handlingar cirka 4 veckor innan KF.  
 
 
Konflikthantering i klubbar, Etik och moral inom föreningsteknik                   Jahn Stääv 
 
Jahn Stääv utgick i sitt föredrag från SKKs grundregel 1:3 ”att handla och uppträda på 
ett sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess 
medlemsorganisationer och att inte uttala sig nedsättande om enskild medlem”. 
 
Antal ärenden som rör grundregel 1:3 har ökat stort under de senaste åren. Det är 
många människor i vår organisation som känner sig kränkta över vad som skrivs på 
bloggar, hemsidor etc. 
 
Grundregeln infördes för att ge Disciplinnämnden ett verktyg att tilldela en person en 
disciplinär åtgärd när ”brottet” inte var tillräckligt grovt för att leda till en civilrättslig 
åtgärd. 
 
Idag behöver Disciplinnämnden fler riktlinjer för att hitta nivåer för påföljd för att 
kunna agera mer kraftfullt. 
 
Exempel på behov av nivågruppering: 
Blogg med lösenord facebook öppen eller enbart för vänner 
Identifierbar person namngiven person 
Kalle Andersson Domaren Jahn Stääv 
NN är en idiot NN är kriminell, rasist etc. 
 
Föreningskommittén har idag skapat en nivå som ser ut som följer: 
1)  ett brev skickas från SKKs VD med en uppmaning till skärpning 

 2)  grövre fall eller fall där ärendet bör prövas av DN, anmäls av FK (tre fall anmäldes 
 2010). Ett fall anmäldes för att få DN:s principiella uppfattning 
3)  FK kan anmäla en fråga till CS för beslut om åtgärd 
 
Så kallade ”energitjuvar” finns inom alla verksamheter och hundvärlden är inget 
undantag. FK uppmanar klubbarna att undvika att ha gästböcker på klubbens hemsida, 
svara aldrig på något eller någon i affekt, vänta tills nästa möte med att ta upp en 
fråga, gå aldrig in i detaljer i ett svar – svara så formellt som möjligt. 
 
Problem i ras- och specialklubbar 
För att kunna hantera problem som uppstår i våra olika klubbar finns det sedan länge 
en given gång: Uppstår problem i rasklubb så ska rasklubben i första hand vända sig till 
sin specialklubb och inte direkt till FK. FK skickar tillbaka frågan till specialklubben. FK 
ställer självklart upp med råd om specialklubben så önskar men det är absolut önskvärt 
att rasklubbars problem ska lösas inom specialklubben. I de fall detta inte går får man 
lösa det på annat sätt med specialklubbens goda minne. 
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Utbildning 
Jahn övergick till att informera om en utbildning som kommer att hållas den 28-29 
januari 2012 (OBS! nytt datum) i Stockholmsområdet. Den riktar sig till ordförande, 
sekreterare och kassörer i alla klubbar. Det finns ca 25 platser för varje kategori. Lite av 
kursinnehållet: Kommunicera med valberedning och revisorer, delegering av 
beslutsrätt, konflikthantering, juridik, SKKs interna regelverk, ekonomisk styrning och 
administration. 
 
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att förbättra umgängesklimatet inom 
organisationen. Det kan vi göra genom att bl.a. se till att etikfrågor ingår i all utbildning 
där det kan passa i kursinnehållet. Det kan t.ex. ingå som ett avsnitt i 
uppfödarutbildning och även i den interna styrelseutbildningen. Länsklubbarna är 
villiga att hjälpa till att hålla kurser så kontakta gärna din länsklubb för vidare 
information. 
 
En kort diskussion fördes kring olika frågor inom styrelsen hos olika klubbar, när det 
gäller avhopp innan mandattiden gått ut, smutskastning av styrelser och den utsatthet 
som styrelser kan känna i sitt arbete. 
 
 
Distansutbildning    Per-Inge Johansson 
 
Per-Inge informerade om ett pilotprojekt som ska starta i februari och som gäller 
distansutbildning för uppfödare. Utbildningen genomförs i samarbete med 
Studiefrämjandet. Tanken är att en uppfödare ska kunna fullfölja kursen genom 
Internet. 
 
En projektgrupp sammansatt av Västerbottens Kennelklubb, Svenska 
Dvärghundklubben och kennelkonsulent Gunilla Skoglund samt en person från SKKs 
kansli och Studiefrämjandet ska följa projektet. 
 
Första delen i projektet kommer att avhandla juridik och avtal och SKKs böcker i 
hunduppfödarserien används som kursmaterial. 
 
Kennelkonsulenter 
I dag finns strax under 100 kennelkonsulenter. Kennelkonsulenten ska fungera som en 
länk mellan SKK och uppfödarna. UKK är medveten om att inom vissa regioner finns 
väldigt få eller inga konsulenter alls, vilket givetvis är olyckligt.  
 
UKK har som mål att öka antalet konsulenter genom löpande nyrekrytering och genom 
en bra utbildning få konsulenterna att känna sig säkra och trygga i sina roller. Det har 
ju som ni vet funnits tillfällen där konsulenterna blivit hotade. Det gör att man vid vissa 
besök måste vara två stycken för att kunna utföra inplanerade besök. Det finns idag en 
hotbild som man inte kan negligera i sammanhanget. 
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Lämna gärna förslag till UKK på personer som ni tror kan vara lämpliga ämnen till nya 
kennelkonsulenter. 
 
 
Examinatorer för alla klubbar/alla raser Carl Gunnar Stafberg 
 
Carl Gunnar meddelade helt kort att det i dagsläget finns det antal examinatorer som 
är satt dvs. 10 st./ras. Det finns några klubbar som något fler examinatorer och några 
klubbar som inte har fullt antal, men ingen klubb lider idag brist på examinatorer. 
 
 
Digital resultatrapportering   Kjell Svensson 
 
Under 2010 registrerades totalt 194 222 resultat hos SKK från ca 80 olika prov/tävling 
och utställningsformer. 
 
Av de olika tävlingsformerna så lämnades flest resultat från utställning med 133 700 
resultat, lydnad 17 300, viltspår 8 800, bruksprov 8 600, mentalbeskrivning 6 100, 
agility 5 200, retrieverjaktprov 3 600, IPO 2 100, drevprov (totalt) 1 900 och till sist 
korning med 1 700 resultat. 
 
60 % av resultatet levererades via fil, 27 % via lista och 13 % via webb. 
 
Stambokföringsavgiften är 30 kr/resultat om rapportering sker via fil, webb eller lista i 
de fall SKK inte tillhandahåller ett elektroniskt rapporteringsmedia. 
 
Om det finns ett elektroniskt rapporteringsmedia och klubben ändå väljer att lämna 
resultat via lista blir kostnaden 50 kr/resultat. 
 
Alla klubbar har tillgång till/möjlighet att rapportera resultat från utställning, lydnad 
och viltspår via webb alternativt fil. 
 
2010 rapporterades 34 400 resultat från utställning, lydnad och viltspår på lista, vilket 
motsvarar 18 % av resultaten inom dessa tävlingsformer. 
 
För utställning rapporterades 75 % av resultaten via fil, 16 % via lista och 9 % via webb. 
För lydnad är motsvarande 73 % via lista, 26,5 % via webb och 0,5 % via fil. För viltspår 
gäller 90 % webb och 10 % lista. 
 
När det gäller freestyle/heelwork to music kan anmälan, startlistor och resultat 
hanteras via fil. 
 
Kjell Svensson uppmanade de klubbar som ännu inte använder de elektroniska 
rapporteringsmedierna att försöka göra det. Givetvis har alla klubbar olika 
förutsättningar men uppmaningen är ändå att tänka nytt! 
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För att få tillgång till webbtjänsten kontakta Håkan Ericson på SKKs kansli, 
hakan.ericson@skk.se  
 
 
Regelrevidering per 1 januari 2012   Kjell Svensson 
Allmänna bestämmelser, championat- och       Curt-Christer Gustafsson 
särbestämmelser, jakt/bruksprov samt  
tävlingsregler 
 
SKK har 5-åriga låsningsperioder för prov-, tävling-, utställning-, sär- och 
championatbestämmelser. Den kommande låsningsperioden är 2012-01-01 till 2016-
12-31. 
 
De nya gemensamma utställningsbestämmelserna gäller under 2011 som ett provår. 
Eventuella revideringar kommer att hanteras vid NKU:s höstmöte i oktober månad. En 
uppdaterad version träder i kraft 2012-01-01 och ska gälla till och med 2016-12-31. 
 
Det finns en rad olika regeltyper som ska hanteras: utställningsbestämmelser, 
tävlingsbestämmelser, provbestämmelser, jaktprovsbestämmelser, särbestämmelser 
och championatbestämmelser. 
 
Revideringsarbetet görs av ett antal specialklubbar och SKK centralt. 
 
När klubbarnas förslag till revidering av regelverken kommit till SKK behandlas de av 
Prov- och tävlingskommittén respektive Jakthundskommittén. Inom respektive 
kommitté utses särskilda granskare för de olika regelverken. Efter granskning och 
eventuell justering godkänner respektive kommitté regelverken. Centralstyrelsen 
fastställer slutligen regelverken. Regelverken ska vara fastställda sex (6) månader 
innan de träder i kraft. Detta för att alla berörda ska hinna bli informerade om vad som 
gäller. 
 
De allmänna bestämmelserna gäller lika för samtliga utställningar, prov och tävlingar 
och obligatoriska i alla prov- och tävlingsregler. Hundens välfärd har alltid högsta 
prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen. 
 
Några revideringar kommer det även att bli för de allmänna bestämmelserna. Exempel 
på revidering/tillägg:  
”Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det 
inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer…”. 
 
Obligatoriska punkter som ingår i alla regelverk förutom de allmänna bestämmelserna 
är: a) krav på härstamning och registrering, b) krav på medlemskap och c) protest. 
 
Kjell informerade om att en eventuell stadgeändring kommer att föreslås till KF 2011 
som innebär tillträdesförbud för någon som brutit mot gällande regler. 
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Curt-Christer Gustafsson informerade om att Jakthundskommittén har 17 regelverk att 
revidera inom Jakthundskommitténs område.  
 
Det finns alltid en klick av människor som motarbetar jakt i alla former. 
Jakthundskommittén arbetar hårt med att all jakt ska följa en hög etisk kod. Man har 
under hösten gjort ett antal kontroller vid jaktprov med utsatt fågel, för att se att allt 
sköts enligt gällande regler. 
 
Det finns ingen tradition av att jaga vildsvin i Sverige. Många tycker att vildsvinen 
förstör mycket och att det ska skjutas av i en vidare omfattning än vad som görs idag. 
Vildsvin är ett högvilt och ska behandlas därefter. 
 
Det finns flera olika hundraser som används vid jakt på vildsvin, t.ex. stötande och 
drivande hundar. Många av de utländska raserna är vana att jaga i pack, vilket är 
förbjudet i Sverige. 
 
En ny verksamhetsklubb har bildats för vildsvinshundar, Svenska Specialklubben för 
Drivande Vildsvinshundar (SSDV). 
 
Mårdhunden har börjat bre ut sig i norra Sverige samt i Skåne. Den sprider sjukdomar, 
är specialiserad på att ta ägg från markhäckande fåglar och har en hög 
reproduktionsförmåga. Önskemål finns om att specialklubbarna i norr ska hjälpa till 
med jakt på mårdhund. 
 
Vid ett planerat möte på Öster-Malma den 8-9 april kommer Svenska Jägareförbundet, 
SKK med flera inbjudna att diskutera gemensamma jaktrelaterade frågor. 
 
 
Jordbruksverket    Kjell Svensson 
 
Kjell informerade kort om Jordbruksverkets nya föreskrift som innebär att en 
förordnad veterinär, ska finnas vid officiella mästerskap. Mästerskap klassas som 
högriskevenemang. Vallhundsprov klassas som medelrisk. Dispens kan utfärdas för 
jakthundsmästerskap. 
 
Veterinärens närvaro är inte gratis, i dagsläget är det en kostnad på 660 kr/timme. 
 
SKK har överklagat Jordbruksverket beslut till förvaltningsrätten men ännu inte fått 
något svar. 
 
Blankett för ansökan om förordnad veterinär finns på Jordbruksverkets hemsida. 
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Övriga frågor    Ulf Uddman 
 
En information kommer att skickas ut till klubbar gällande att en eventuell 
återbetalning av moms som klubbarna betalat för tryck av medlemspublikationer 
kommer att göras. 
 
 
Avslutning 
SKKs ordförande, Nils Erik Åhmansson, avslutade mötet med att tacka för en bra och 
väl genomförd konferens. 
 
Vid anteckningarna 
 
 
 
Annika Klang 
 


