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SKK/PTK nr 2/2011 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 

tävlingskommitté/ PtK 2011-05-24 på SKKs kansli, Spånga. 

 

Närvarande: Annica Uppström, Inger Svedin, Katarina Björn, 

Catharina Detlefsen Dahlström, Nalle Jansson, 

Jerry Mankowski (§ 41)  

 

SKKs kansli: Kjell Svensson  

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

 

§ 36 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades för öppnat. 

 

 

§ 37 Val av justerare 

 

Utsågs Inger Svedin att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 38 Fastställande av dagordning 

 

Efter justering av förelagd dagordning fastställdes densamma. 

 

 

§ 39 Föregående protokoll 

 

Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2011, 2011-03-01--02, vilket med 

godkännande lades till handlingarna.  

 

 

§ 40 Information 

 

Information från ordföranden 

Informerade ordföranden från besök vid träningstillfälle för Weight Pulling i Göteborg. 

Avsikten med besöket var att, med utgångspunkt från hänskjutet ärende till PtK från CS 

avseende frågeställning från Svenska Brukshundklubben, införskaffa mer information om 

tävlingsformen. Vid CS möte den 4 maj informerade ordföranden om det material 

sekreteraren tidigare tagit fram om tävlingsformen samt från sitt besök vid träningstillfället. 

Efter diskussion hade CS uttalat att man inte hade några synpunkter avseende SBKs 

frågeställning, men att CS samtidigt vill poängtera att de lokalklubbar som inleder ett 

samarbete med föreningar som ägnar sig åt weight pulling ombeds fästa stor vikt vid 

djurskyddsaspekten.  

 

Informerade ordföranden att CS efter mindre tillägg i texten fastställt SKKs Avelskommittés 

förslag till SKKs etiska riktlinjer. 
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Informerade ordföranden om CS beslut avseende uppdraget till PtK om beredning av ärende 

från en grupp ägare och uppfödare av rasen alaskan malamute som inkommit till SKK med 

kritik över hur Svenska Polarhundklubben/SPHK har fattat beslut samt vad som har beslutats 

avseende meriteringsregler för deras ras. Efter att ha tagit del av PtKs beredning samt 

uttalande har CS beslutat att besvara skrivelsen i enlighet med PtKs svar. 

 

Informerade ordföranden om svenska framgångar i klasserna sprint och medeldistans, Nordic 

Breeds, vid VM arrangerat av International Federation of Sled Dog Sports/IFSS  i Hamar, 

Norge, 17-20 mars 2011. Totalt erövrade de svenska lagen 7 medaljer. Framförde PtK sina 

gratulationer. 

 

Informerade ordföranden från SKKs ordförande Nils Erik Åhmanssons möte med samtliga 

FCI delegater och kommittéordföranden den 30 mars.  

 

Information från ledamöterna 

Informerade Inger Svedin från deltagande vid SBKs Förbundskongress. Kongressen 

genomfördes i mycket god anda och att delegaterna röstade bifall till valberedningens förslag 

till omval av styrelsen. Avseende de två motioner som förelåg om införande av Mondioring 

som officiell bruksgren inom SBK återtogs den ena av motionären och den andra motionen 

avslogs. 

 

Informerade Catharina Dahlström Detlefsen från åtagande som SBKs lagledare för de två 

svenska ekipage vilka deltog vid FCIs VM i IPO-FH (spår) i Kroatien 14-17 april. Vid 

mästerskapet deltog 20 länder med totalt 38 deltagare. I den stora konkurrensen med många 

duktiga ekipage erövrade Sverige en mycket hedrande 6:e placering genom schäfern Hettex 

Ådin och Anette Mylläri. Framförde PtK sina gratulationer. 

 

Information från SKKs kansli 

Informerade Kjell Svensson om att lansering av SKKs nya webbplats www.skk.se har skett 

och att många positiva uttalanden har inkommit till kansliet. Även webbplatsen Köpahund.se 

är klar och www.kopahund.se kommer att släppas under dagen. Där har uppfödare möjlighet 

att annonsera sina valpkullar samtidigt som blivande hundägare får tillgång till nyttig 

information inför hundköpet.  

 

Informerade Kjell Svensson om att det genomförts en omorganisering av kansliet. En del av 

informationsavdelningens funktioner har utlokaliserats till de olika avdelningarna, vilka då 

har tillförts tjänster. För tävlingsavdelningen innebär detta att två informatörstjänster har 

tillförts, vilka innehas av två personer som tidigare arbetat på informationsavdelningen.   

 

Informerade Kjell Svensson att 2010 års verksamhetssiffror visar en nedgång avseende de 

prov-/tävlingsformer som ligger inom PtKs ansvarsområde. 

 

Informerade Kjell Svensson om de minnesanteckningar från möte med länsklubbarnas 

utbildningsgrupp och SKK, vilka förelåg för PtKs kännedom. 

 

Framförde Kjell Svensson en fråga från SKKs VD avseende praxis runt djurförbud utfärdat av 

Länsstyrelse. Djurförbud kan avse alla djurslag eller ett specifikt och är inte tidsbestämt utan 

löpande. SKKs praxis är att medlem som får djurförbud anmäls till Disciplinnämnden och blir 

då utesluten ur organisationen. Inför eventuell omprövning av SKKs praxis önskar VD 

efterhöra kommittéernas synpunkter. Förde PtK en ingående diskussion. PtK anser att 

eventuell uteslutning ska prövas utefter felet som begåtts och inte ske per automatik. 
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§ 41 Information från SKKs Ekonomichef 

 

Hälsades Jerry Mankowski, SKKs Ekonomichef, välkommen till mötet. Erhöll PtK en 

uppskattad förtydligande information avseende SKKs budgetsystem samt uppställning av 

resultatrapporter.  

 

 

§ 42 Uppdrag från SKKs VD inför KF 2011. 

 

a) Redovisning av genomförda åtaganden avseende prioriterade områden ur 

verksamhetsplanen och givna uppdrag av KF 2009 

Förelåg sammanställning över genomförda åtaganden. Efter smärre justering i vissa delar 

fastställdes densamma. Uppdrogs till sekreteraren att till SKKs VD redovisa utförda 

åtaganden. 

 

b) Förslag till delegeringsordning perioden 2012-2013  

Förelåg förslag till delegeringsordning perioden 2012-2013 vilken efter komplettering 

fastställdes. Uppdrogs till sekreteraren att förelägga SKKs VD PtKs förslag till 

delegeringsordning perioden 2012-2013. 

 

c) Förslag till budget perioden 2012-2013 

Diskuterade PtK förslag till budget utefter planerad verksamhet under den aktuella perioden. 

Uppdrogs till sekreteraren att förelägga SKKs VD PtKs förslag till budget perioden 

2012-2013. 

 

 

§ 43 Protokoll / Information från FCI 

 

Förelåg för PTK kännedom och eventuell åtgärd: 

 

Övrigt: 

Breeds not subjected to a working trial, Entry in working class. Uppdaterad lista över raser 

vilka enligt FCIs nomenklatur inte anses vara arbetande ras men vilka oavsett är behöriga att 

delta i ”working class” vid internationella utställningar. Detta förutsatt att WCC är utfärdat av 

den nationella organisation i det land hundägaren har sin hemvist.  

 

FCI Circular 

-Cirkular 37/2011. FCI statistics 2010. Sammanställning över utdelade CACIT perioden 

2006-2010 fördelat per medlemsland.  

 

FCI Agility Commission 

- Protokoll från möte med FCI AgilityCommission, Paris, Frankrike, 2011-02-05--06. 

Protokollet, som ska godkännas av FCI General Committé, omfattar även commissionens 

förslag till revidering av Agility Regulations of the FCI.  

 

FCI Commission for Herding Dogs 

- Kallelse till möte med FCI Commission for Herding Dogs i Stockholm, 2011-06-18--19. 

Informerade Katarina Björn att på kvällen den 18/6 är commissionen inbjuden att besöka Åby 

Gård för en förevisning av Nötvallning. 
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FCI Rescue Dogs Commission 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Catharina Dahlström Detlefsen efter 

deltagande vid FCI Rescue Dogs Commission möte i Breda, Holland, 2011-02-26--27. 

 

FCI Commission for Sledge Dogs 

- Protokoll från möte med FCI Commission for Sled Dogs, Helsingfors, Finland,  

2010-09-25--26. 

- Kallelse till möte i Firenze, Italien, 2011-04-29--05-01. Bifogat kallelsen förelåg förslag till 

”FCI Guidelines for Sled Dogs Working Judges”. Ordföranden samt kansliet har efter att ha 

tagit del av förslaget delgett synpunkter samt kommentarer till den svenska delegaten Eveline 

Koch, att framföra vid commissionens möte. 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Eveline Koch efter deltagande vid mötet i 

Firenze, Italien, 2011-04-29--05-01.  

 

FCI Utility Dogs Commission 

- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission, Rheine, Tyskland, 2011-03-19--20. 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson efter deltagande vid mötet i 

Rheine. 

 

Av såväl protokoll som minnesanteckningar framgår att commissionen stödjer NKU/AUs 

hemställan om FCIs godkännande med internationell status för ”The Nordic Program”, vilket 

PtK finner mycket glädjande. Förslaget kommer att föreläggas FCIs General Committé för 

slutgiltigt beslut vid dess möte i oktober.  

 

Vid mötet gavs information om FCI IPO VM, som kommer att genomföras i Rheine, 

Tyskland, 8-11 september. Med anledning av att FCI har 100 års jubileum i år har tävlingen 

fått namnet ”Jubilee Competition 2011” och vinnaren kommer att få en extra vinnartitel.  

Uttryckte PtK sin uppskattning till att Sverige är representerat i domarkåren genom  

Pierre Wahlström som har inbjudits att döma avdelning C.  

 

Tog PtK del av underlagen vilka i övrigt kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 44 Protokoll / Information från NKU 

 

Förelåg för PTK kännedom: 

 

NKUAU 

- Protokoll från möte med NKU/AU i Sverige 2011-03-02. 

Av protokollet framgår att AU bifallit NKU Agilitykommittés förfrågan om att få genomföra 

Nordiskt Mästerskap utomhus under sommartid. 

 

Tog PtK del av underlaget vilket kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 45 Protokollsutdrag mm 

 

a) Information från SKK/CS 

 

Förelåg kopia för PtKs kännedom av SKK/CS skrivelse till FCI Commission for Sledge Dogs 

angående commissionens förslag till Guidelines-FCI Regulations for Sled Dogs Working 
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Judges. Kunde PtK konstatera att i skrivelsen belyses även de synpunkter PtK tidigare 

framfört angående förslaget (PtK 2/2010).  

 

 

b) Protokollsutdrag från SKK/UtstK 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/UtstK sammanträde 2011-02-10 för PtK berört ämne: 

 

§ 17 Registreringsärenden 

Hund som under pågående medicinsk behandling deltagit vid utställning arrangerad av 

Värnamo BK i Smålandsstenar 2010-05-10. UtstK beslut att stryka erhållet resultat, samt att i 

övrigt lämna ärendet utan åtgärd då man inte kunnat finna att medvetet uppsåt förelegat.  

 

Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 46 Regelrevidering inför perioden 2012-01-01--2016-12-31 

 - Regelverk med ”egen” skrivning avseende mentalitet/beteende 

 

Förelåg redovisning avseende PtKs uppdrag till kansliet att se över innebörden av några 

klubbars egna skrivning om mentalitet/beteende med olika påföljder för detta visavi SKKs 

övergripande rutiner vid rapport om oacceptabelt beteende.  

 

Finner PtK att aktuellt regelverk i detta sammanhang är främst regler för Vallhundsprov där 

man ser allvarligt på hund som visar felbeteende i sin djurhantering. PtK ser mycket positivt 

på det ansvar SVaK tar i detta avseende.  I reglerna anges att eventuell påföljd bestäms av 

SVaKs styrelse i samråd med TK samt att detta kan vara tävlingsförbud under 90 dagar.  

 

Förde PtK en ingående diskussion varvid belystes påföljdens innebörd samt synliggörande av 

beslutet. Då SKKs bestämmelser för oacceptabelt beteende i sin utformning omfattar 

människa eller annan hund, inte annat djurslag, finns härigenom skillnad i hur eventuell 

påföljd synliggörs. 

 

Beslöt PtK att i de fall där SVaK beslutat om påföljd med anledning av att hund visat 

felbeteende i sin djurhantering ska SKK informeras om detta. Notering kommer därefter att 

införas i SKKs stambok. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SVaK avseende rutiner för 

information till SKK. 

 

Till viss del är även Svenska Vinthundklubbens regelverk för Lure Coursing aktuellt i detta 

sammanhang. SvVK anger att vid upprepade felbeteenden enligt listade exempel kan hundens 

licens bli indragen för en period om ett år, samt att licens kan återfås genom att hunden 

genomför ett nytt licenslopp. Även här synliggörs inte påföljden i de fall denna inte är 

föranledd av föreliggande rapport till SKK om oacceptabelt beteende. 

 

Beslöt PtK att i de fall där SvVK beslutat om påföljd enligt ovan ska SKK informeras om 

detta. Notering kommer därefter att införas i SKKs stambok. Uppdrogs till sekreteraren att 

kontakta SvVK avseende rutiner för information till SKK. 
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§ 47 Regelrevidering inför perioden 2012-01-01--2016-12-31 

 - Domare vid freestyletävling 

 

Vid föregående möte (PtK 1/2011) förde PtK en generell diskussion för principiellt 

ställningstagande avseende vad en domare får göra samma dag som denne dömer. PtK fattade 

beslut om att för de regelverk vilka är att betrakta som bedömningssport kvarstår oförändrat 

att domare får inte tävla i någon klass på prov/tävling där domaren själv dömer. 

 

Avseende Bestämmelser för freestyletävlingar (inklusive Heelwork to music) är dessa 

fastställda att gälla under en provperiod. Detta oaktat ansåg PtK att det i denna fråga ska vara 

en enhetlig syn. Då freestyle är att betrakta såsom en bedömningssport föranledde detta en 

ändring i vad som anges i nuvarande bestämmelser avseende domaren samma dag denne 

dömer. PtK beslutade därför att nuvarande skrivning i Bestämmelser för freestyle, punkt 3.8 

Funktionärer, skulle ändras till ”Domare får inte tävla i någon klass på tävling där domaren 

själv dömer”. Vidare att beslutet ska träda ikraft från och med 2012-01-01, detta med 

beaktande av redan ingångna domaravtal.     

 

Med anledning av PtKs beslut har två skrivelser inkommit, från Arbetsgruppen för 

Freestyle/AF respektive från en grupp domare och domaraspiranter. PtK tog nogsamt del av 

skrivelserna varmed framförda argument diskuterades ingående.  

 

Av framförda argument har PtK viss förståelse för vad AF framför mot att PtKs beslut om 

ändring träder ikraft under regelverkets pågående provperiod. Beslöt PtK därmed att återta 

tidigare beslut om datum för när beslutet ska träda ikraft. Innebärande att den i regelverket 

nuvarande skrivningen kvarstår oförändrad till och med 2013-12-31.  

 

I övrigt vill PtK belysa att PtKs åsikt samt principiella beslut i frågan i övrigt kvarstår 

oförändrat. Vilket innebär att PtKs principiella beslut, att domare inte får tävla i någon klass 

på tävling där domaren själv dömer, träder ikraft i och med att Bestämmelser för 

freestyletävlingar (inklusive Heelwork to music) efter provperiodens slut går in i nästa 

låsningsperiod.  

 

 

§ 48 Regelverk med provperiod, 2012-01-01--2014-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 

 

Uthållighetsprov/UHP 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Uthållighetsprov/UHP. Korrigeringar gjorda i 

enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011). 

 

PtK har vid föregående möte bifallit SBKs ansökan om att Uthållighetsprov införs som 

officiell provform. 

 

Beslöt PtK att slutligen fastställa regelverket för Uthållighetsprov/UHP att gälla från och med 

2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 3-årig provperiod till och med 2014-12-31.  

 

I enlighet med gängse rutin för regelverk med fastställd provperiod anmodas SBK att senast 

2014-07-01 inkomma med eventuella önskemål om justeringar i regelverket, inför 

regelverkets övergång till då pågående låsningsperiod.  
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§ 49 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 

 

a) Bruksprov 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Bruksprov. Korrigeringar gjorda i enlighet med 

PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011). 

 

Beslöt PtK att slutligen fastställa regelverket för Bruksprov att gälla från och med 2011-07-01 

och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med 2016-12-31. 

 

b) Bruksprov Bevakning 

Förelåg ansökan från SBK om namnändring för Bruksprov Bevakning till Bruksprov 

Patrullhund.  

 

Finner PtK att benämningen Bruksprov Patrullhund bättre överensstämmer med det arbete 

hunden utför, vilket även SBK framför i sin ansökan. Beslöt PtK därmed att bifalla SBKs 

ansökan om namnändring till Bruksprov Patrullhund, samt att detta träder ikraft från och med 

2012-01-01. 

 

Särbestämmelser/championatbestämmelser. PtK har vid föregående möte bifallit SBKs 

ansökan om att ett icke rasspecifikt championat i Bruksprov Bevakning införs från och med 

2012-01-01. Varvid championatets benämning fastställdes till Svenskt bevakningsprovs-

championat. I och med att provets benämning nu ändrats beslöt PtK att justera championatets 

benämning till Svenskt Patrullhundschampionat, med förkortning SE Ptrh Ch, vilket är 

analogt med benämningen för championat i IPO-R. 

 

 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Bruksprov Patrullhund (fd Bevakning). 

Korrigeringar gjorda i enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011). Dock kvarstår 

redaktionell justering på några punkter, varvid uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK.  

 

I övrigt finner PtK att det, även att dialog har förts med representant för regelverket, kvarstår 

än dock oklarhet avseende oregistrerad hunds rätt att delta och innebörden av angivna 

förutsättningar för detta.  

 

Beslöt PtK att, mot bakgrund av att provformen ingår i kategorin Bruksprov, tillskriva SBKs 

Förbundsstyrelse och belysa konsekvens och innebörd av föreslagna förutsättningar för 

deltagande samt att efterhöra FS syn på detta. 

 

Uppdrogs till VU att efter det att svar har erhållits från SBK/FS handlägga PtKs beslut 

avseende fastställande av regelverket.  

 

c) IPO/BHP samt IPO-FH 

Förelåg korrigerad version av de allmänna bestämmelserna i nuvarande regelverk för 

IPO/BHP samt IPO-FH. Korrigeringar gjorda i enlighet med PtKs tidigare kommentarer  

(PtK 1/2011).  

 

FCI Utility Dogs Commission har genomfört en revidering av regelverken vilka under våren 

har fastställts av FCI General Committé men ännu inte har distribuerats till medlemsländerna. 

Fastställande av regelverken, efter det att nationell anpassning har skett, inför kommande 

låsningsperiod får därför anstå tills dess att översättning har skett och ett komplett regelverk 
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föreligger för granskning samt beslut. Uppdrogs till VU att när detta föreligger handlägga 

PtKs beslut avseende fastställande av regelverket.  

 

Särbestämmelser/championatbestämmelser. På PtKs anmodan har SBK inkommit med 

kompletterat underlag avseende tidigare ansökan om att införa ett championat i IPO-FH från 

och med 2012-01-01. Tog PtK del av kompletteringen avseende förutsättningar för utdelande 

av certifikat.  

 

Beslöt PtK att bifalla ansökan om att ett icke rasspecifikt championat i IPO-FH införs från 

och med 2012-01-01 enligt följande: Tre certifikat på SBKs prov kategori IPO-FH samt intyg 

om godkänd testikelstatus. Fastställdes championatets benämning till Svenskt IPO-FH 

championat med förkortning SE IPO-FH Ch.  

 

d) Dragprov 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Dragprov. Korrigeringar är delvis gjorda i 

enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Fann PtK att det till viss del ännu kvarstår oklarheter i regelverket, varför beslut avseende 

fastställande inte kan ske vid detta möte. Uppdrogs till ordföranden att kontakta SBK för 

klargörande i de punkter där frågeställning finns. Uppdrogs till VU att därefter handlägga 

PtKs beslut avseende fastställande av regelverket.  

 

e) Tjänstehundcertifikat Försvarsmaktshund 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Tjänsthundcertifikat Försvarsmaktshund. 

Korrigeringar gjorda i enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Beslöt PtK att slutligen fastställa regelverket för Tjänsthundcertifikat Försvarsmaktshund att 

gälla från och med 2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till 

och med 2016-12-31. 

 

f) Tjänstehundcertifikat Räddningshund 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Tjänsthundcertifikat Räddningshund. 

Korrigeringar gjorda i enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Beslöt PtK att slutligen fastställa regelverket för Tjänsthundcertifikat Räddningshund att gälla 

från och med 2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och 

med 2016-12-31. 

 

g) IPO-R 

Förelåg korrigerad version av regelverket för IPO-R (Räddningshund). Korrigeringar gjorda i 

enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011). Fann PtK att förutsättningar avseende 

utdelande av CACIT ej framgår varmed uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK. 

 

Beslöt PtK att, efter att korrigering skett i enlighet med ovan påpekande, slutligen fastställa 

regelverket för IPO-R att gälla från och med 2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för 

en 5-årig låsningsperiod till och med 2016-12-31. 

 

Särbestämmelser/championatbestämmelser. PtK har vid föregående möte bifallit SBKs 

ansökan om att ett icke rasspecifikt championat i IPO-R införs från och med 2012-01-01. 

Varvid championatets benämning fastställdes till Svenskt räddningsprovschampionat. 
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I syfte att få en homogen linje avseende benämning av championat beslöt PtK att justera 

championatets benämning till Svenskt Räddningshundschampionat, med förkortning SE Rdh 

Ch, vilket är analogt med benämningen för championat för Bruksprov Patrullhund. 

 

h) Lydnadsprov klass I-III 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Lydnadsprov klass I-III. Korrigeringar gjorda i 

enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Beslöt PtK att slutligen fastställa regelverket för Lydnadsprov klass I-III att gälla från och 

med 2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med 

2016-12-31. 

 

i) Lydnadsprov Elitklass 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Lydnadsprov Elitklass. Korrigeringar gjorda i 

enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Beslöt PtK att slutligen fastställa regelverket för Lydnadsprov Elitklass att gälla från och med 

2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med  

2016-12-31. 

 

PtK har tidigare (PtK 2/2010) påtalat att FCIs regler för International Obedience Class träder 

ikraft ett år tidigare än den svenska 5-åriga låsningsperioden. Av den revidering som FCI har 

gjort är det nya utförandet av moment 4, Stand, sit and down under march, så betydande att 

det är att betrakta som ett nytt moment. I och med detta är inte tidigare praxis med 

övergångsperiod möjlig att tillämpa, innebärande att de internationella reglerna trädde ikraft 

från och med 2011-01-01, vilket PtK tidigare har uppmärksammat SBK. 

  

PtK vill uppmärksamma på att i och med att den nationella anpassningen av reglerna är klar 

och har fastställts finns redan nu momentbeskrivningarna att tillgå på svenska inför de 

internationella lydnadsprov som är ansökta under resterande del av 2011. I sin helhet träder 

regelverket i kraft i enlighet med PtKs beslut.   

 

j) Agility 

Förelåg skrivelse samt e-mail från SBKs Centrala Agilitygrupp med anledning av de av PtK 

fattade beslut avseende SBKs förslag till agilityregler. 

 

Tog PtK nogsamt del av skrivelsen samt e-mail varmed framförda argument och synpunkter 

diskuterades ingående. Avseende de beslut samt ställningstaganden som PtK tagit vid 

föregående möte beslöt PtK enligt följande: 

 

Kvarstår oförändrat: 
- Beslut att tävlingsledare får ej tävla i någon klass på tävling där denne själv tjänstgör. 

- Beslut att avslå att certifikat även ska kunna tilldelas oregistrerad och/eller kryptorchid 

hund. Påtalar PtK ånyo att certifikat är en merit vilken ingår i ett championat, att championat 

endast kan utdelas till registrerad hund samt att för hanhund finns krav om godkänd 

testikelstatus. 

- Avseende förslaget att det i samtliga klasser, i både agility och hopp, införs ett 

Agilitydiplom som en titel för både registrerade och oregistrerade/kryptorchida hundar 

kvarstår oförändrat att i det fall resultat erhållna i klass I och II börjar registreras i SKKs 

stambok får frågan väckas igen. Eventuella diplom får därför hanteras internt via SBKs 

kansli.  
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- Beslut att Agilitydiplom, agilityklass III respektive hoppklass III, endast kan tilldelas hund 

som inte är berättigad till championat, dvs oregistrerad och/eller kryptorchid hund. 

- Beslut att avslå att Agilitydiplom, agilityklass III respektive hoppklass III, även kan tilldelas 

hund som är berättigad till championat. 

- Beslut att för oregistrerad och/eller kryptorchid hund ska merit för erhållande av 

Agilitydiplom, agilityklass III respektive hoppklass III, benämnas certifikatresultat. 

Detta innebär att certifikatresultat delas ut enligt samma förutsättningar som certifikat delas ut 

för hund som är berättigad till championat. 

  

Förändrat beslut: 
PtK har vid föregående möte fattat beslut om avslag på SBKs förslag om ändring i angivande 

av storlek mellan klasserna medium och large, innebärande en överlappning på 2 cm. SBK 

vänder sig mot detta beslut och yrkar på att regelförslaget godkänns samt framför 

kompletterande information. 

 

Efter nogsamt övervägande beslöt PtK att återta tidigare beslut om avslag. Beslöt PtK att 

bifalla SBKs förslag till ändring i angivande av storlek mellan klasserna medium och large, 

samt de i konsekvens med beslutet föreslagna ändringar under rubriken Mätintyg. 

Betonar PtK att beslutet avser endast nationell tävlingsklass. Vid internationell tävling ska 

FCIs klassindelning följas, vilket även ska framgå av regelverket. 

 

Beslut övriga frågeställningar: 

Övriga frågeställningar avseende banområde och bana, vilka av Nalle Jansson framförts till 

SBK; färg på kontaktfält, måttangivelser på hopphinder, antal hinder på banan, avstånd 

mellan hinder samt borttag av bordet eller inte. SBK har inkommit med kommentarer.  

 

PtK är generellt av den åsikten att det är en fördel om reglerna i mesta möjliga mån kan följa 

FCIs regelverk. PtK beslöt därmed att vid internationell tävlingsklass ska banområde samt 

bana vara utformat enligt FCIs regelverk, vilket även ska framgå av regelverket.  

 

Uppdrogs till sekreteraren att efter det att SBK inkommit med nytt underlag vara 

sammanhållande för granskning av underlaget. Uppdrogs till VU att därefter handlägga PtKs 

beslut avseende fastställande.  

 

 

§ 50 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vallhundsklubben 

Vallhundsprov. 

Förelåg till viss del korrigerad version av regelverket för Vallhundsprov. Korrigeringar är 

delvis gjorda i enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Fann PtK att erhållet underlag inte är det fullständiga regelverket, varför beslut avseende 

fastställande inte kan ske vid detta möte. Informerade sekreteraren att SVaK anmodats att 

inför PtKs möte inkomma med en komplett korrigerad version av regelverket för granskning. 

  

Uppdrogs till sekreteraren att ånyo kontakta SVaK med begäran om komplett version av 

regelförslaget,  och att sedan vara sammanhållande för granskning av underlaget. Uppdrogs 

till VU att därefter handlägga PtKs beslut avseende fastställande. 
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Särbestämmelser/championatbestämmelser. SVaK har inkommit med förslag om ändrade 

förutsättningar för erhållande av Svenskt Vallhundschampionat, innebärande ett championat 

oavsett djurslag. På PtKs anmodan har SVaK inkommit med ett förtydligande.  

 

Beslöt PtK att bifalla SVaKs ansökan om ändrade förutsättning för Svenskt 

Vallhundschampionat enligt följande: Tre certifikat vid vallhundsprov samt intyg om godkänd 

testikelstatus. 

 

 

 

§ 51 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Polarhundklubben 

Polarhundsprov. 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Polarhundsprov. Korrigeringar är gjorda i 

enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

Påpekades att under punkt 3. Särskilda bestämmelser för Polarhundprov, avsnitt 3.1 

Erhållande av certifikat förekommer felaktig text. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta 

SPHK angående detta. I övrigt vad som anges i regelverket avseende ändringar för erhållande 

av utställningschampionat är detta en fråga för SKK/UtstK. 

 

Beslöt PtK att, med justering avseende ovan påpekande, slutligen fastställa regelverket för 

Polarhundsprov att gälla från och med 2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 

5-årig låsningsperiod till och med 2016-12-31. 

 

 

 

§ 52 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Newfoundlandshundklubben 

Vattenprov. 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Vattenprov. Korrigeringar är gjorda i enlighet 

med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Beslöt PtK att slutligen fastställa regelverket för Vattenprov att gälla från och med  

2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med  

2016-12-31. 

 

 

 

§ 53 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Blodhundsklubben 

Spårprov. 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Spårprov. Korrigeringar är gjorda i enlighet med 

PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Beslöt PtK att efter redaktionellt förtydligande avseende medlemskap slutligen fastställa 

regelverket för Spårprov att gälla från och med 2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för 

en 5-årig låsningsperiod till och med 2016-12-31. 
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§ 54 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Sennenhundklubben 

Arbetsprov. 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Arbetsprov. Korrigeringar är gjorda i enlighet 

med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Beslöt PtK att slutligen fastställa regelverket för Arbetsprov att gälla från och med  

2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med  

2016-12-31. 

 

 

 

§ 55 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vinthundklubben 

Lure Coursing. 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Lure Coursing. Korrigeringar är delvis gjorda i 

enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Fann PtK att erhållet underlag inte är korrekt avseende vad en domare får göra samma dag 

som denne dömer, varför beslut avseende fastställande inte kan ske vid detta möte. Av SvVK 

regler framgår inte PtKs principiella beslut att domare inte får tävla i någon klass på 

prov/tävling där domaren själv dömer.  

 

Informerade sekreteraren att SvVK anmodats att inför PtKs möte inkomma med en komplett 

korrigerad version av regelverket. Uppdrogs till sekreteraren att ånyo kontakta SvVK. 

Uppdrogs till VU att därefter handlägga PtKs beslut avseende fastställande. 

 

Särbestämmelser/championatbestämmelser. SvVK har inkommit med ansökan om ändrade 

förutsättningar för deltagande i bruksklass med angivande av procentsats istället för 

poängnivå. Därtill ansöker SvVK om att hunden ska ha bevis på giltig lure coursing licens 

samt att hunden ska ha erhållit minst 67% av maxpoängen vid två olika prov. 

 

PtK önskar belysa att rutiner samt kontroller avseende licensinnehav är SvVKs ansvar och 

inget som ska ingå i särbestämmelser/championatbestämmelser. Vidare att gängse praxis vid 

angivande av krav för deltagande i bruks/jaktklass är merit från ett provtillfälle. Däremot kan 

det inom vissa rasgrupper förekomma att alternativ på olika typer av provformer anges.  

 

Beslöt PtK att avslå SvVKs ansökan för deltagande i bruksklass enligt de i ansökan angivna 

förutsättningarna.   

 

Beslöt PtK att bifalla SvVKs ansökan att förutsättning för deltagande i bruksklass ändras till 

att anges i procentsats. 

 

Fastställde PtK därmed merit enligt följande för deltagande i bruksklass för samtliga raser i 

grupp 10: Lägst 67 % av maxpoäng på Lure Coursingprov i Sverige. 
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§ 56 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Specialklubben för bearded collie 

Vallanlagsprov. 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Vallanlagsprov. Korrigeringar är gjorda i 

enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011).  

 

Beslöt PtK att slutligen fastställa regelverket för Vallanlagsprov att gälla från och med  

2011-07-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med  

2016-12-31. 

 

 

 

§ 57 Svenska Mästerskap IPO 

 

Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben (Utskott för prov och tävling/IPO-gruppen) 

angående status för, samt utdelande av certifikat vid, Svenska Mästerskap i IPO.  

 

Vid föregående möte (PtK 1/2011) har PtK fattat beslut i liknande ärende, avseende status 

samt utdelande av certifikat vid Svenska Mästerskap i Bruksprov. PtK har då uttalat att man 

är positiv till att betrakta även SM i IPO som officiellt provtillfälle, samt till att certifikat 

utdelas om SBK har önskemål om detta, då förutsatt att provet genomförs i enlighet med 

regelverket för IPO III och enligt samma förutsättningar som SM Bruksprov.  

 

PtK har även betonat att det inte bara är vid införande av ny tävlingsform som SKK ska 

involveras utan även vid införande av eventuellt ”nytt” SM, i det fall önskemål finns om 

resultatregistrering samt utdelande av certifikat. 

 

I sin skrivelse framför SBK att SM i IPO sedan 2002 har arrangerats parallellt med SM för de 

traditionella bruksgrenarna. Tävlingarna genomförs som en delad tävling enligt SBKs regler 

för officiella bruksprov. SBK ansöker om att SM i IPO ska betraktas som ett officiellt 

provtillfälle där certifikat kan utdelas. 

  

Mot bakgrund av vad som framförts avseende historik samt genomförande finner PtK att SM i 

IPO, i den form som återges, kan betraktas som ett officiellt provtillfälle samt att 

bruksprovscertifikat därmed kan utdelas. 

 

Fastställde PtK därmed att SM i IPO är officiellt provtillfälle samt beslöt att 

bruksprovscertifikat kan utdelas enligt samma regler som vid övriga IPO III prov. 

 

Förelåg även exempel på resultatlistor vilka av SBKs kansli särskilt har utformats för 

redovisning av SM i Bruksprov resp SM i IPO. Informerade sekreteraren att berörd 

handläggare vid SKKs Registreringsavdelning tagit del av listorna och fann dessa mycket bra 

utformade. Uttryckte även PtK sin uppskattning till resultatlistornas utformning. 

 

 

 

§ 58 Championatregler för rasen ceskoslovenský vlcak 

 

Informerade Kjell Svensson om förfrågan från ägare till hund av rasen ceskoslovenský vlcak 

angående championatregler för rasen. Kontakten föranledde att kansliet uppmärksammades på 

att det för rasen finns felaktig information i championatbestämmelserna.  
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I nuvarande championatbestämmelser är krav för championat felaktigt angivet enligt SBKs 

bestämmelser, vilket innebär att minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid officiell 

utställning inom SBK-organisationen.  

 

Fram till 2008 fick inte ceskoslovenský vlcak, tillsammans med saarloos wolfhound, delta i 

verksamheten inom SKK-organisationen. 2008 fick SBK förfrågan om att ta avelsansvar för 

ceskoslovenský vlcak, då rasen av FCI klassas som arbetande ras med krav på provmerit för 

C.I.B. SBK avböjde rasansvar. Därmed har rasen ingen specialklubbstillhörighet utan sorterar 

direkt under SKK centralt, vilket innebär att rasen inte kan delta vid utställning inom SBK-

organisationen.  

 

Förelåg även protokollsutdrag i frågan från SKK/UtstK, 2/2011. UtstK har med hänseende till 

rådande omständigheter beslutat att göra en rättelse i championatreglerna och flytta rasen till 

sektionen ”övriga raser i grupp 1”, innebärande att rasen kan erhålla nationellt 

utställningschampionat utan arbetsmerit samt att rasen tillsvidare endast kan ansöka om C.I.E. 

och inte C.I.B. Vidare belyser UtstK att en konsekvens av detta blir att det för svenskägda 

hundar inte finns möjlighet att tävla i jakt-/bruksklass på utställning, då provmerit för rasen 

inte är fastställda i Sverige. 

 

UtstK har ställt en fråga till PtK om eventuell lämplig provform för rasen ceskoslovenský 

vlcak. 

   

Presenterade sekreteraren information om rasen framtagen via internet. Diskuterade PtK den 

uppkomna situationen. Uppdrogs till kansliet att inhämta ytterligare information samt 

historik om rasen. 

 

 

§ 59 Synliggörande av samhällsnyttiga hundar 

 

Redovisade sekreteraren för kansliets arbete avseende former samt rutiner för synliggörande 

av samhällsnyttiga hundar som individer, kopplat till uppfödarens gärning som uppfödare. 

 

Finns idag: TJH, som är en titel.  

Tillförs hund med Tjänstehundcertifikat som FM-hund eller Rdh-hund.  

Detta är en merit och har länkning till meriteringssystem inom Utställnings-  

och championatbestämmelserna, vilket då till viss del styr delar av 

bestämmelserna för själva certifikatprovet. 

 

PH, som är en beteckning.  

Tillförs godkänd polishund efter inrapportering från Polismyndighet.  

Har ingen länkning till meriteringssystem inom Utställnings- och 

championatbestämmelserna. 

 

Förslag: Att tillföra beteckning för hundar inom de grupper av samhällsnyttiga hundar 

som PtK tidigare har beslutat i ett första steg.  

 Beteckning tillförs endast registrerad hund 

Beteckningen är inte avsedd att ha någon länkning till meriteringssystem inom 

Utställnings- och championatbestämmelserna. 

Förutsättning för beteckning är att hunden i dag är i aktiv tjänst enligt 

dokumentation från aktuell instans/myndighet/organisation. 
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Förslag till beteckning: TH Tullens hundar 

VH Väktarhund 

LH Ledarhund 

 

Informerade sekreteraren att arbetet nu fortsätter med att utforma det administrativa för 

registrering i SKKs stambok, samt med att kontakta aktuell instans/myndighet/organisation 

avseende tillvägagångssätt för brukarnas redovisning av godkända hundar. 

 

Uttryckte PtK sin uppskattning till presenterat förslag. Beslöt PtK att i ett första steg fastställa 

detsamma för de tre listade typerna av samhällsnyttiga hundar.   

 

 

 

§ 60 Bidragsberättigade domarkonferenser 

 

a) Datum för beviljad bidragsberättigad domarkonferens. 

PtK 1/2011, § 32, beslut att tillskriva SBK (Utskottet för prov och tävling) med uppmaning att 

senast 2011-03-22, inkomma med fastställt datum för två beviljade bidragsberättigade 

domarkonferenser 2013.  

 

Förelåg svar från Svenska Brukshundklubben med information om de datum som nu har 

fastställts för de aktuella domarkonferenserna, konferens för lydnadsprovsdomare 

2012-11-10--11 samt konferens för bruksprovsdomare 2012-12-01--02. 

 

Beslöt PtK att, då SBK nu har inkommit med fastställt datum, PtKs tidigare beslut om bifall 

till ekonomiskt konferensbidrag kvarstår oförändrat. 

  

b) Bidragsberättigade domarkonferenser år 2014 

Förelåg för PtKs kännedom sekreterarens utskick av påminnelse till berörda klubbar angående 

sista datum för ansökan om bidragsberättigad domarkonferens år 2014. I underlaget betonas 

särskilt att vid ansökan ska preliminär budget samt datum för konferensen anges.  

 

 

 

§ 61 Prioriterade områden 

 

a) Vallhundsverksamhet 

Förelåg för PtKs kännedom information från SBK (Utskott för Avel och Hälsa) i vilket man 

delger att man har tillsatt en ny arbetsgrupp för vallhundsverksamheten och önskemål om att 

arbetet kan återupptas.  

 

Tog PtK del av information, varvid konstaterades att pågående ärende finns avseende 

vallhundsverksamhet i och med Intresseförningen Kroppsvallarnas/IKV ansökan om att bilda 

en verksamhetsklubb, vilken PtK tidigare (PtK 2/2010) hänskjutit till SKKs 

Föreningskommitté för prövning samt beslut.  

 

b) Verksamhet inom förekommande skyddshundsverksamhet 

Uppdrogs till sekreteraren att enligt PtKs tidigare beslut (PtK 1/2011) tillskriva SBKs distrikt 

med frågeställning avseende verksamhet inom förekommande skyddshundsverksamhet. 
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c) Drag - Barmarksstil 

Uppdrogs till ordföranden att inför PtKs nästa möte inhämta information om i vilken 

omfattning verksamhet pågår samt att efterhöra eventuella tankar om framtagning av ett 

officiellt regelverk inom SKK-organisationen. 

 

 

 

§ 62 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat. 

 

Beslöt PtK att §§ 46-56 inte offentliggörs innan protokollet är justerat. 

 

 

 

§ 63 Nästa möte 

 

Påminde sekreteraren om att datum för nästa möte är fastställt till onsdag 2011-09-14. 

 

 

 

§ 64 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, varefter 

mötet avslutades.   

 

 

 

 

 

 

Justeras:    

 

 

Annica Uppström   Inger Svedin 

Ordförande    

 

 

 

Vid protokollet:    

 

 

Brith Andersson    

 

 

 

 

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 


