
Protokoll för ordinarie styrelsemöte för 

Svenska Slovensky Kopovklubben 20-05-26 
Närvarande via telefon: 

Jonas Feldin, Ivan Hjortbrant, Per Franzén, Lottie Norén, Tony Johansson från punkt 7, Lars 
Niklasson, Rolf Tibbe Sandberg, Ulf Ekström 

Anders Wideson deltog under punkt nummer 6 gällande nya regler för SSDV´s jaktprov 

Delges närvarande samt: Emil Andersson

1. Mötet öppnas av Rolf som hälsade alla välkomna. 

2. Val av sekreterare och justerare 
Jonas valdes till sekreterare (med hjälp av Lottie som tog anteckningar då Jonas deltog 
under bilresa) och Ivan Hjortbrant valdes till justerare. 

3. Godkännande av föregående protokoll 
Godkändes utan ändringar. 

4. Inkommande och utgående skrivelser 
Inkommande: Älgsjöns Vilthägn gällande samarbete med rabatterade priser för 
medlemmarna. Styrelsen har varit i kontakt med dom ang deras synpunkter på att ingen 
hägnträff anordnats där innan jaktsäsongen drar igång och de har nöjt sig med vårat 
svar.

Utgående: Förfrågan till SKK´s Jakthundskommittén gällande kriterier för att godkänna 
hägn att genomföra anlagstest på vildsvinshägn. 

5. Val av delegater till SSDVs fullmäktige 28 juni 
Beslut 
Att: välja Björn Esplund och Lottie Norén som delegater från Kopovklubben till SSDV´s 
fullmäktige. 
Att: välja Lars Niklasson till reserv. 

6. Rapport från SSDV´s hägnprov (Anders Wideson) 



Lägesrapport från arbetet med nytt hägnprov 
Det har inte hänt så mycket mer sedan december månad. Träff var bokad med 
Jakthundskommitten i samband med en testsituation av en hund. Det fick bokas av med 
tanke på reserestriktionerna som infördes i samband med Corona. 15 juni kommer nytt 
besked från SKK gällande reseläget och därefter kommer man sammankalla till möte 
och därefter bjuder in SKK igen. 
Om lättnader inträder så kan det vara möjligt med ett möte med Jakthundskommittén 
i början av hösten. 
Nya testverksamheter brukar köras under en testperiod innan det blir helt officiellt. Vad 
avser åldersspannet så kommer hunden behöva vara minst 18 månader. 
En parameter som avses att bedömas är hundens skärpa. 
Det finns ett intresse för det samlade materialet – vad kan man läsa ut av de 
bedömningar som är gjorda när man har fått ihop ett större antal? 
Vad är det för hund, vad kan den användas till, vad blir ett bra komplement till den 
hunden i en avelskombination? Bedömningen av första mötet mellan hunden och 
vildsvinet i testsituationen. 

De hägnen som är godkända av SKK och Länsstyrelsen kommer i första hand användas.
Domarna från SSDV´s kommer att vara de som de dömer proven. Tanken är att provet 
ska vara billiga än anlagstest. 

SSDV kommer att påbörja revideringen av jaktprovsreglerna. 
En diskussion kommer att handla om inkallning med hjälp av ”pip” i halsbandet samt att 
kunna ringa upp och höra hunden. 
11 personer kommer att vara med (alla klubbar är representerade) och genomföra 
gemensamma diskussioner utifrån de erfarenheter som finns. 

7. Hägnsamarbeten 
Klubben har i dagsläget ett antal samarbeten med vildsvinshägn i olika delar av landet. 
Samtliga hägn är godkända av Länsstyrelsen i respektive län för att bedriva 
träningsverksamhet i vildsvinshägn. Tre av hägnen är även godkända av SKK som 
provhägn för anlagstest. Mötet diskuterar hur hantera 
Beslut 
Att: avstå arrangemang på Almunge i september månad men anledning av de 
missförhållanden som varit där och att de blivit av med ackrediteringen för att 
genomföra prov av SSKK. Styrelsen avser att genomföra besök och utvärderingar under 
kommande år för att se om den nya verksamhetsansvarige får ordning på verksamheten 
och förhoppningsvis så leder detta till att vi framledes kan ordna med träffar även där 

8. Aktiviteter 
a. Spårskallprov och hägntest på Mamima 5 september 

Att: för att få ett helt reducerat pris krävs: medlem i Kopovklubben 2020, känd HD 
status som är officiellt registrerad, hunden (18 månader upp till fyra år) 
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Att: om hunden inte har känd HD status får ägaren betala halva priset. Att uppmana 
hundägare att röntga ED för resultat. 

b. Bokade hägnträffar
22 augusti Agusa, 30 augusti Axtorp, 5 september Mamima (SSKK hägntest, 
spårskallprov samt ordinarie träning) 

9. Hemsidan 
Uppdatering av hemsidan med information om med medlemsförmåner. 
Förslag: uppdatering med ny flik för medlemsförmåner 

10. RAS och förtydligande gällande meriteringar 
Att alla skriver samman de punkterna som man tycker är viktiga och mailar till styrelsens 
mail. Två personer utses att sammanställa resultatet. 

11. Representant till MAR Slovakien hösten 2020 
Läget är osäkert om MAR kommer att kunna genomföras under hösten 2020. Vi 
återkommer till frågan på kommande möte. 

12. Rapport Kopovbladet 
Rapport från Lottie och Lars gällande kommande nummer och innehåll. Intervjuer med 
Magnus Ringqvist, säsongsträning för hund, Johannes Jönsson, Helena Lyckeskog.  
Skriva med en notis om att även genomföra ED. 

13. Övriga frågor 

14. Nästa möte
30 juni kl 19.30. 

Mötet avslutas 

26 Maj 2020

Rolf Tibbe Sandberg Ivan Hjortbrant
Ordförande Justerare

Jonas Feldin 
Sekreterare
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