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Närvarande:   Roger Larsson, ordf. 

  Pertti Jokinen, vice ordf. 

  Ann-Cathrine Söderlund Gustafsson, sekr. 

  Roland Lindegren, kassör.  

  Åke Andersson, led. 

  Leif Eriksson, led. 

  Krister Grandin, led. 

  Urban Wingren, led. 

  Johan Lindström, ers. 

  Per Lennartsson, ers. 

   

Frånvarande: Lennart Bellqvist, ers. 

   

  

   

   

   

§ 1       MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Roger Larsson förklarar mötet öppnat. 
 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

 Johan Lindström utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 3 DAGORDNING 

 Dagordningen godkännes 

 

§ 4 EKONOMISK RAPPORT 

 Det finns 50 868 kr i kassan. 

  

§ 5 SKRIVELSER OCH RAPPORTER 

 Styrelsedelegaterna ger information från DS 2011. 

 

 

§ 6 REMISS INFÖR KOMMANDE REGELREVIDERING 

 Styrelsen önskar ändring på följande: 
  

 Drevprov 4.3.1 Unghundsklass/Unghundsgranskning: 

 1:a pris på hare under unghundsgranskningen skall vara championatsgrundande. 

4.4 Provdag och provtid: 

 Provdagen skall inte begränsas av antal 1:a pris. 

 Ändamålet med drevprov är att bibehålla och även förbättra dreverns jaktegenskaper och 

 avelsarbete. 

 För att uppnå detta resultat vill vi ha en drever som har förmågan och viljan att mentalt orka 

 jaga en hel dag.  

 Att på jaktprov behålla de nuvarande drevtiderna för prisvalör så behåller och även 

 förbättrar vi dreverrasens specifika egenskaper.  

   

  

  

 Priser/Prispoäng 5.4.3 Drevtider och poängkrav för pris - övriga raser: 



 Styrelsen ställer frågan varför skall D-cert endast tillämpas på internationellaprov? 

 Internationella prov skall anmälas 8 månader före provets genomförande och det gör att 

 klubbarna har lite tid på sig att skicka in sina prov till SKK för att kunna dela ut D-cert på 

 proverna (Dom måste vara inne före mars månad för proverna i oktober). 

 Vi måste underlätta administrationen i lokalklubbarna eftersom det redan nu är svårt att hitta 

 folk som har tid att engagera sig. 

  

 Moment 7 – Samarbete/lydnad:  

 Samarbete och lydnad kan man skilja på. 

 Samarbete beskriver hur benägen hunden är att samarbeta med föraren och hur mån den är 

 att få social bekräftelse från sin förare, hunden vill vara till lags.  

 Hundensbenägenhet att styra sitt agerande utan förarens direkta påverkan.  

 Hundar med stor samarbetsvilja är lättare att dressera än mycket självständiga hundar.  

 För vissa jakthundsraser krävs både stor samarbetsvilja och stor självständighet. 

 Vi får inte glömma bort att se till att avla på samarbetsvilliga hundar annars är vi snart på 

 väg till att öka de så kallade ”jaktidioterna” som vi nu har jobbat med att få bort ifrån aveln. 

 Genom att läsa av hunden och förarens kontakt så kan man se denna samarbetsförmåga som 

 domare. 

 Lydnad är hundens tendens att reagera på förarens kommando (sitt, ligg, stanna kvar, 

 inkallning mm) därför att hunden vill vara sin förare till lags. 

 Lydnad byggs upp av ledarskap, ju mer du betyder för din hund ju mer uppmärksamhet får 

 du av hunden. 

  

 Mentalitet  

 Positiv motivering ger styrelsen till att föra in en enklare mentaltest (beskrivning) vid 

 sidan av drevprovsreglerna.  

 Mentaliteten styr hela hunden. Att få en god mentalitet i vårt avelsarbete är att avla på 

 hundar som inte visar aggressivitet utan anledning, hundar som inte visar omotiverad 

 rädsla. Vi vill ha hundar som visar god dådkraft, förmåga att övervinna rädsla.  

 God dådkraft ger också uthålliga hundar.  

 Hundens nervkonstitution måste fungera för att hundens skall kunna koncentrera sig 

 under arbete och kunna avreagera snabbt vid rädslereaktioner, att kunna koppla av vid icke 

 jaktliga sammanhang (att vara lugn i passivitet) samt att skifta snabbt över till ett nytt 

 känslotillstånd om situationen kräver.  

 Bra nerver är en värdefull egenskap och påverkar i  hög grad hur lätt hunden har att lära och 

 prestationsförmågan. 

 Ex. en bra harhund behöver och en bra koncentrationsförmåga. 

 Genom att göra en mentaltest (beskrivning) så får vi ett helhetsintryck av just den 

 hundindivid som vi testar men det måste finnas kunskap av testledaren vad den specifika 

 jakthundsrasen kräver för goda mentala egenskaper för att vara en bra jakthund. 

  

  

§ 7 DS 2013 KOMMITTÉ 

 Alla styrelsemedlemmar tar beslutet att går in i DS kommittén. 
 

 

§ 8 ÖVRIGA FRÅGOR 

 Styrelsen diskuterar om Ärentunautställningen skall läggs i början av året, januari månad 

 förslagsvis istället för på hösten. På detta sätt hoppas vi kunna öka anmälningar till 

 utställningen. 

 Ansvariga från jakthundensdag informerade om dagen och styrelsen diskuterar liknande  

 aktiviteter till nästa år. 

 

 

§ 9 AVSLUT 



 Mötet avslutades kl. 21.15 

 

 
 

 

 

 

 

Vid protokollet      Ordförande 

 

 

Ann-Cathrine Söderlund Gustafsson    Roger Larsson 

 

 

Justerare 

 

 

Johan Lindström 


