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1. Mötet öppnas 
Lottie hälsade i Rolf´s frånvaro mötesdeltagarna välkomna

2. Val av sekreterare och justerare 
Jonas valdes att föra protokoll och Tony J att justera protokollet jämte mötet 
ordförande

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägget om skrivelse/inbjudan att delta i det 
internationella kopovklubbens årsmöte

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes utan tillägg

5. Inkommande och utgående handlingar 

Inkommande 
Information från disciplinnämnden (SKK) gällande varningar och uteslutning. 
Enbart information och inget som berör eller SSKK utan andra rasklubbar inom SSDV. 

Information från SKK angående möjlighet att ansöka om pengar från viltvårdsfonden.
Jonas får i uppdrag att göra ett utkast på ansökan om bidrag. 



Förfrågan om årsmöteshandlingarnas publicering på hemsidan.
De har inte blivit signerade pga senfärdighet från sekreteraren pga en sen runda med 
justeringar som gick runt. JF skickar ut för signering via digisigner.

Internationella kopovklubbens årsmöte- inbjudan att delta med medlem samt också 
att delta i en jakt/tävling som genomförs i samband med detta
Frågan om deltagande ställs till Andreas Rylander av Ivan H som återkommer i frågan. 
Frågan ställs till Ulf om han har möjlighet att delta på årsmötet i december. 

Utgående 
Förfrågan till Slovakien gällande en medlem som har efterfrågat information om 
eventuell import.
Diskuterades och de svar vi fått via mail. Inget beslut fattades.

6. Utvärdering och återkoppling gällande UM, hägnträffar samt digital informationsträff
 Almunge träffen var en positiv övning. Bra ledning från arrangören som var 

med hela tiden och hjälpte till med råd och dåd.
De har ambitioner att öka ut hägn till fler och större hägn och vi kommer att 
följa upp och förhandla medlemspris för träning längre fram. 

 Mamima genomfördes i en positiv anda. Nya medlemmar som testade sina 
hundar i hägn. 
Det var många positiva upplevelser med många nya hundar som provade på  
hängträning och unghundsmönstring. Fyra hundar av sex anmälda klarade 
klubbens hägntest. Fyra hundar genomförde spårskallprovet. Två av de 
hägntestade hundarna hade sedan tidigare en bedömning på skallet. Av de fyra 
hundar som klarade hägntestet var 1 tik och 3 hanar. 

 Digitala informationsträffen- Det var lite klen uppslutning men 9 st deltog och 
det var uppskattat av deltagarna. I förhållande till arbetsinsatsen är utfallet 
förhållande vis gott och vi kollar vidare på alternativa plattformar för att nå ut 
till flera. Möjligt att vi även får fundera kring dag i veckan för den typen av 
arrangemang. 

7. Jaktprovsdagarna 
5 personer har intresseanmält var flertalet är söder om mellansverige varav en vill 
genomföra 2 prov. Endast en är norr om Stockholm. Flera deltagarna kan tänka sig att 
åka en bit för att genomföra prov.
Fastarby där Jonas jagar ca 45 min norr om Stockholm står till förfogande. Hensbacka 
utanför Munkedal har Per fått besked om att den fortfarande står till förfogande. Per 
tar kontakt med Hensbacka för att fastställa datum. 
Kontakter som behöver följas upp är följande: Finneröja (Lottie kollar med Robert), 
Norra Uppland (Tibbe tar kontakt). 



Ivan tar kontakt med medlem som gjort intresseanmälan för att stämma av status och 
om medlemmen önskar starta en eller två hundar, samt om medlemmen har kontakt 
för egen mark som ligger bättre till geografiskt. 

Beslut 
Att: i samband med jaktprovet betalar deltagaren de avgifter som är aktuella direkt till 
domaren. Ersättning á 500 kr betalas regleras i efterhand till deltagaren. 

Vidare samordning och beslut kring jaktprovdagarna sker via styrelsens Facebook 
grupp. Tibbe sammankallar till ett samordningsmöte när vi har mer information kring 
datum, mötet gäller ej samtliga styrelsemedlemmar. 

8. Avelsfrågor 
a. Genomgång av nuvarande status och kända kullar 

Födda kullar hitintills under 2021 är 7 stycken (registrerade på hunddata). 

b. Förfrågan gällande parning med tysk hane som är avelsrekommenderad enligt 
tyska kriterier (med svenskregistrerad tik född 2016 som genomgått SSKK 
meritering med spårskallprov, hägnprov samt övriga kriterier men ej startad på 
jaktprov). 
De tyska meriteringskraven för en godkänd kopov är tillräckliga meriter för att en 
hund ska kunna stå på SSKK avelslista. De tyska meriteringskraven innefattar flera 
moment som kan anses vara likställda med de kraven som klubben ställer enligt RAS 
på hundar under fyra år. Dock är det styrelsen uppfattning att hundar som är äldre 
än fyra år och är registrerade i Sverige bör genom jaktprov för drivande 
vildsvinshundar kunna prestera som lägst ett tredje pris. En svenskregistrerad hund 
som har genomgått de tyska meriteringarna för yngre hundar kan komplettera sin 
meritering med jaktprov i Sverige och därmed stå kvar på klubbens lista med 
avelsrekommenderade hundar efter fyra års ålder. 

c. Meriteringslistan med påbörjad meritering och status 
Genomgång av de hundar som har startat på SSKK hägntest/spårskallprov samt 
jaktprovsmeritering under 2020 samt 2021. Sex hundar behöver komplettera sina 
meriter med ett utställningsresultat samt mankhöjdsmått för att kunna placeras 
på listan med avelsrekommenderade hundar. Könsfördelningen är tre tikar och tre 
hanar. Två av tre hanar planerar att genomföra jaktprov under säsongen. 

       Styrelsen har lämnat information på klubbens Facebook gällande aktuella tillfällen 
       för exteriörbedömning.

d. Arbetet med att utveckla hemsidan med information om de hundar som står på 
avelslistan 
Styrelsen har tidigare fattat beslut om att arbeta med en utveckling av hemsidan 
vad gäller information i form av meritering/bedömningar av de hundar som står 
med på listan för avelsrekommenderade hundar. 



Mötet kommer överens om att undersöka frågan ytterligare genom vidare 
diskussion med Ulf Ekström. Tibbe kommer även ställa frågan till en bekant om 
dennes möjligheter att hjälpa oss med att utveckla den delen. 

9. Övriga frågor
 

10. Nästa möte
25 oktober kl 19.00 

11. Mötet avslutas 
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