
Revidering steg 1 - dialog inom 
klubbarna



Dialogen sammandrag

• Lokalklubbarna har genomfört många träffar
• Ca 500 personer har deltagit i lokalklubbarnas 

dialogmöten
• Inom en del klubbar dessutom många synpunkter via 

mail
• Bred inbjudan via olika kanaler 
• Slutsats: alla som velat engagera sig har haft möjlighet



Norrbotten

• Träffar har genomförts inom Norrbottens 
provområden; 
Piteå - 6st. Luleå -18 st. Kalix - 19 st. Pajala (Suaningi) - 12 st.
Gällivare - 21 st. Övertorneå - 6 st. Överkalix - 8 st.

• Det ger totalt i Norrbotten 90 personer.
• Ca 8% av medlemmarna 



Västerbotten
• Dels haft utskick till medlemmar dels inbjudit till medlemsmöte.
• Innan SÄK föreslog eller rättare krävde medlemsmöten, skickades 

ett mail till alla som gått jaktprov eller deltagit på utställning -
totalt 900-1000 st (en del var inte våra medlemmar) samt till 120 
domare/elever. Frågorna var i första hand hur dom såg på 
koefficienter samt vad som skulle ändras.

• Resultatet av detta blev ett 40-tal svar, många positiva svar 
angående vårat engagemang. Några svarade med telefonsamtal.

• Vi hade 5 st dialogmöten med 90-95 deltagare totalt. 
• Vi återkopplade resultatet av mötet till deltagarna några dagar 

senare. Här användes den matris som senare har redovisats till 
SÄK. Resultatet var förväntat.



Västernorrland

• 4 träffar med geografisk spridning men svag närvaro, säg 
tot ca 25-30 pers. 

• Utskick till de som deltagit i utställningar. Via Provdata till 
jpr-domare. Inbjudan via FB och www-hemsidan samt 
lite samtal/tele. 

• Några epost-förslag kom från förhindrade att delta i 
träffarna.



Jämtland/Härjedalen

• Klubben har haft tre medlemsmöten med totalt 45 - 50 st
deltagare. 

• Utskick till de som deltagit i utställningar resp. jaktprov 
samt via Provdata. 

• Information på hemsidan och länkat till SÄKs info.



Dalarna

• I klubben hade vi två möten i våras där det totala 
deltagarantalet var ca 50-60 personer. 

• Vi kallade till dessa möten via hemsida, FB och provdata.



Gävleborg

• Vi har haft tre möten under våren med domare och 
intresserade hundägare som inbjudits. 

• 63 st deltagande, uppskattningsvis var en tredjedel ”icke 
domare” men hundägare.

• Jaktprovskommitté och styrelse sammanställt i dialog 
och förslaget har legat publikt på klubbens hemsida.

• Styrelsens hållpunkt i revisionsarbetet är : öppenhet, 
tydlighet och transparens. 



Bergslagen

• Klubben har haft två möten med totalt ca 40 deltagare.
• Kallelse skedde via hemsida, Facebook, provdata.
• Deltagarantalet kunde ha varit bättre och jag är ganska 

säker på att infon har gått fram.



Östsvenska
Klubben har jobbat på följande sätt:
• Annonsering på hemsida och Facebook, samt Game Fair:s

annonsering i Tullgarn. Vi har välkomnat våra medlemmar 
till de mässor som vi deltagit i. 

• 1) Slutet av april var vi på Hundens dag i Almunge, med 
tusentals besökare. 

• 2) Tullgarnsmässan tre dagar, ca 40 000 besökare. 
• 3) Jaktmässan i Harg, flera tusen besökare här också. 
• Ska jag sammanfatta dessa 5 dagar, så är det bara någon 

enstaka som haft några åsikter om jaktprovsregler.



Sydsvenska

• Tre möten ang regelrevideringen med 8-10 medlemmar 
på varje sammankomst (25 -30 st).

• Det har också getts möjlighet att via mejl ge synpunkter 
på hur reglerna kan ändras.



Västsvenska

• Två medlemsmöten med ca 25 och 15 st. deltagare.
• Information om dessa möten har gått via provdata och 

hemsidan.
• Medlemmarna har hela tiden kunnat maila in sina 

förslag:  två st. svar.
• Våran hemsida har hela tiden varit uppdaterat om var 

och hur man kan få tag på information om regelrevi-
deringen. 



Hälleforsklubben
• Frågan lyftes på årsmötet av ordförande, mötet beslutade att två 

representanter skulle företräda klubbens intresse i denna fråga, 
alla som hade synpunkter skulle framföra dessa till de två 
representanterna.

• Inga medlemmar har hört av sig, utan de två utsedda har dryftat 
frågan med några få medlemmar.

• Diskussion fördes också på senaste styrelsemötet, vi menar att vi 
inte skall framhärda vår åsikt utan att åsikten skall ställas i 
proportion till den arvbarhet som tidigare rapporteras, d.v.s. 
arvbarheten är inte så hög i många av de moment som bedöms. 
Att ta strid i en fråga som kanske inte leder till bra resultat känns 
inte meningsfullt.



Jämthundklubben

• Jämthundklubben har ställt fråga via sitt utskick med 
inbetalningskortet i våras, via hemsidan och Facebook.

• Därefter sammanställt inkomna åsikter, som varit 
sparsamma.
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