Till Svenska Jämthundklubben.
Öppenhet. Respekt. Ansvar och god Etik är den värdegrund som skall känneteckna Svenska
älghundklubben. Tyvärr kan vi konstatera att Svenska Jämthundklubben inte lever upp till detta.
Detta blev helt uppenbart efter ordförande konferensen i Upplands Väsby den 15 juni.
Konferensen blev inkallad på grund av den infekterade stämningen efter årsmötet i Luleå och
beslutet att införa Nordiska jaktprovsregler. Vår nya ordförande och den nya styrelsen syfte med
konferensen var att ena klubben och gå vidare för en bra verksamhet. Vår ordförande sade på
konferensen att inget är RÄTT och inget är FEL, men att vi skall respektera demokratin och
majoritetsbeslut.
Konferensen enades inte i sakfrågan, men att vi skulle respektera tagna beslut och arbeta för och
med Nordiska regler och ta fram ett bra underlag till regelrevideringen 2016, även
Jämthundsklubben deltog i detta. Döm om vår förvåning när Jämthundsklubben dagen efter
konferensen lämnar in en överklagan till SKK, var är öppenheten och respekten? Respekt för tagna
beslut och medlemmarna saknas.
Konstruktiv kritik är bra och för verksamheten framåt men desinformation och påhopp är
förlamande. Läser man på Jämthundklubbens hemsida finns där tyvärr båda delarna. Klubbens
ordförande ser farhågor om domarflykt från SÄK, två klubbar redovisade i Väsby en undersökning att
ett fåtal domare skulle kliva av varav de flesta faller för åldersstrecket det kan inte tolkas som
alarmerande. Vi vet att läget är bekymmersamt i Norrbotten och Västernorrland men det blir inte
bättre av att Jämthundklubben lägger bränsle på elden, istället borde man ta ansvar och hjälpa dessa
klubbar framåt.
Det vore klädsamt om Jämthundklubben tog sitt ansvar och som vi var överens om i Väsby att arbeta
för Svenska Älghundsklubbens bästa. Med det kan man bevisa att man är mogen att vara med i en
organisation som Svenska Älghundklubben.
Älghundskamrater vi måste lägga detta bakom oss och se framåt annars är vi alla stora förlorare.
Vi är övertygade om, att när vi är klara med de nya provreglerna 2016 så tycker nästan alla
medlemmar att det blev riktigt bra.
Tomas Melkersson Sydsvenska Älghundklubben. Håkan Svensson Svenska Björnhundklubben
Ove Henriksson Västsvenska Älghundklubben.

Bo Caldersparr Svenska Vita Älghundklubben

Lars Berglund Östsvenska Älghundklubben.

Andreas Nilsson Svenska Gråhundklubben

Karl Evert Helsén Gävleborgs Älghundklubb
Henrik Steffansson Bergslagens Älghundklubb
Jan Andersson Dalarna Älghundklubb
Sven Gunnar Sivertsson JHÄK och Jämthundklubben.

