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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 
tävlingskommitté /PtK, på Scandic Hotel, Upplands Väsby, 2016-03-01--02. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter:  Bengt Pettersson (ordf), Katarina Björn, Ylwa Malmberg,  
Nalle Jansson, Göran Wessman, Thomas Lundin 
 

Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli  
 
Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 

§ 1  Sammanträdet öppnas 

 
Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte och riktade sig särskilt till 
Thomas Lundin som är ny ledamot i kommittén. Efter att en kort presentation av 
ledamöterna samt ordföranden förklarades mötet öppnat.  
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Utsågs Katarina Björn att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
Fastställdes föreslagen dagordning.  
 
 
§ 4  Kommittédokument inför kommande verksamhetsperiod 
 
a) Lathund för kommittéledamöter 
 
Förelåg dokumentet ”Lathund för kommittéledamöter”, vilket efter smärre revidering 
är fastställt av SKKs Centralstyrelse 2015-11-27. Poängterade ordföranden detta 
dokuments betydelse i ledamöternas kommittéarbete. 
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b) Delegeringsordning 
Förelåg den av SKK Centralstyrelse fastställda delegeringsordningen för PtK perioden 
2016-2017. Poängterade ordföranden särskilt vad som anges under rubriken 
Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2015. 
 
Förelåg även utdrag ur protokoll från Kennelfullmäktige i de delar vilka berör PtKs 
verksamhetsområde, samt i de delar KFs beslut ligger till grund för vad som anges 
under prioriterade områden i delegeringsordningen. 
 
c) Budget 
Förelåg den slutligt fastställda budgeten för PtKs verksamhet 2016-2017, vilken 
genomgicks och kommenterades i valda delar. 
 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 2/2015, 2015-10-20. 
Protokollet kommenterades i valda delar och lades därefter med godkännande till 
handlingarna. 
 
 
§ 6 Beslut per capsulam 
 
Beslut per capsulam avseende internationella lydnadsprov 2016. 

Ärende behandlat per capsulam. Deltagande ledamöter: Bengt Pettersson (ordf), 
Göran Wessman, Nalle Jansson, Thomas Lundin, Katarina Björn. Förhinder: Ylwa 
Malmberg.  
 
Bakgrund: 
Svenska Brukshundklubben har inkommit med ansökan om att under pågående 
låsningsperiod få införa regeländring vid de prov i lydnadsklass som är internationella 
prov med CACIOB. Detta med anledning av att FCI har infört förändringar i denna klass 
gällande från 2016-01-01, innebärande att internationellt lydnadsprov inte längre kan 
genomföras enligt vad som anges i förutvarande ”International Obedience Class with 
CACIOB”. 
  
Övrigt: 
SBK har för 2016 ansökt om och fått beviljat sju (7) internationella lydnadsprov med 
CACIOB.  SBKs ansökan om regeländring avser endast genomförandet av dessa sju 
tävlingstillfällena. Bifogat ansökan förelåg nationell anpassning av FCIs regelverk för 
Klass 3 kompletterat med avsnitten nationella allmänna regler samt särskilda regler. 
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PtKs beslut: 
Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan att, under låst regelperiod med anledning av FCIs 
beslut, införa ändring av regelverket för internationellt lydnadsprov med CACIOB till 
FCIs Klass 3. Vidare att detta är ett beslut enbart för perioden 2016-01-01--12-31.  
 
Beslut regeltext: 
Efter att tagit del av bifogat underlag för den nationella anpassningen av regelverket 
har PtK nedan kommentarer. Avseende översättning av den engelska originalversionen 
för FCI Klass 3 är ansvaret för den faktiska granskningen hos SBK. 
 
Sid 9.  
Punkt 3. Ansökan och redovisning. Denna regelversion avser 2016 och där ska då 
framgå vad som under detta år gäller avseende detta, i likhet med andra nu gällande 
regelverk. Hänvisning till annan SBK anvisning som inte har trätt ikraft kan då inte ske.  
 
Sid 10.  
Punkt 4.1. Dräktig tik (”avelstik”). Sista meningen utgår. Vad som gäller för dräktig tik 
styrs av SKKs Allmänna regler, punkt 6. 
 
Punkt 4.2. Medlemskap. Denna regelversion avser 2016 och där ska då framgå vad 
som gäller avseende medlemskap och deltagande, i likhet med andra regelverk 
gällande detta år. Hänvisning till annan SBK anvisning som inte har trätt ikraft kan då 
inte ske.  
 
Sid 13.  
Punkt 16. Hundens beteende/diskvalificering. Lägga till som första mening:  
Se även Allmänna regler punkt 5, Oacceptabelt beteende.  
 
Sid 14.  
Punkt 19. Lydnadsdiplom Klass 3. Denna regelversion avser 2016. Punkten utgår då 
det i dagsläget inte finns LP för den nya Klass 3. 
 
Beslöt PtK att fastställa den nationella anpassningen av FCI Klass 3 att gälla vid 
internationellt lydnadsprov med CACIOB, 2016-01-01--2016-12-31, under 
förutsättning att justering av reglerna sker i enlighet med som anges avseende punkt 3, 
4.1, 4.2, 16 samt 19. Innan publicering av regelverket sker önskar PtK ta del av det 
justerade underlaget. 
 
Tävlingstillfällen samt resultatregistrering: 
Betonas att om det vid någon av de sju tävlingarna med internationell Klass 3 även 
arrangeras nationellt Lydnadsprov Klass 1 – Elit, ska dessa då vara upplagda och 
resultatredovisas som två separata tävlingstillfällen: 
 



  

SKK/PtK nr 1/2016 
2016-03-01--02 

Sida 4/4 
 
 

 
Lydnadsprov Klass 3 med CACIOB: Upplagt samt resultatredovisas som internationellt 
lydnadsprov. 
Lydnadsprov Klass 1 – Elit: Upplagt samt resultatredovisas som nationellt lydnadsprov. 
 
För att säkerställa att detta blir korrekt hanterat har SKKs kansli önskemålet att SBK 
initialt tar direktkontakt med de klubbar som ansökt om att arrangera internationellt 
lydnadsprov. Därtill säkerställer att de aktuella tävlingarna är korrekt upplagda i SBK 
Tävling. 
 
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
 
 
§ 7 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport för 2015, vilken genomgicks samt diskuterades i vissa delar. 
Lades rapporten därefter till handlingarna. 
 
 
§ 8 Protokollsutdrag 
 
SKKs Centralstyrelse sammanträde 2015-11-12--13 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
 
§ 155 Skrivelse från medlemmar  

a. Skrivelse från ett antal personer genom Yvonne Öster, angående 
registrering av border collie 

Önskemålet i skrivelsen är att valpkullar efter förälder utan vallhundsprov ska kunna 
registreras i SKK, vilket inte är fallet idag. CS har beslutat att överlämna ärendet till 
SKKs Avelskommitté för vidare handläggning. 
 
§ 168 Agility-VM 2018 
Svenska Agilityklubben har ansökt om att få arrangera VM i agility 2018. CS tycker i 
huvudsak att ansökan är bra men pga Svenska Kennelklubbens just nu ansträngda 
förhållande till FCI beslutades CS att be klubben återkomma med en ansökan till 2019. 
 
Tog PtK del av protokollsutdragen, vilka i vissa delar har anknytning till punkter på 
dagens dagordning. 
 
 
§ 9 Information från FCI 
 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
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FCI Circular 
- FCI Cirkular. Statistik CACIT samt internationella championat 
Förelåg statistik fördelat per land över totalt antal utdelade CACIT under perioden 
2008-2015. 
Förelåg sammanställning över förekommande internationella championat 2015, 
fördelat på ras, land samt typ av championat. 
- FCI Cirkular. FCI Regulations for International Flyball Competitions. 
Förelåg för kännedom regler för tävling i Flyball gällande från 2016-01-01. 
Informerades att FCI nu upprättar en commission för flyball.  
 
FCI General Committee 
- Protokoll från FCI General Committee möte i Milan, Italien, 2015-06-07--09. 
 
FCI Agility Commission 
- Protokoll från FCI Agility Commission möte i Bologna, Italien, 2015-10-11, dagen efter 
Agility VM. Noterades omval skett av Christa Bremer (Tyskland) som commissionens 
ordförande.   
- Protokoll från FCI Agility Commission möte i Zaragoza, Spanien, 2016-02-06--07.  
Konstaterades att stor del av mötet omfattade arbetet med revidering av de 
internationella agilityreglerna. 
 
Av punkt 8 framgår att den planerade domarkonferensen i november 2016 är inställd 
och istället kommer att genomförs i november 2017. 
Av punkt 9 framgår att commissionen avser begära att FCI styrelse åter igen via cirkular 
tydliggör vad nationell/internationell agilitydomare har att förhålla sig till vid förfrågan 
om domaruppdrag.  
Av punkt 10 framgår att arbetet med reglerna kommer att pågå ytterligare en period, 
varför ikraftträdandet skjuts upp från 2017-01-01 till 2018-01-01. Om detta på något 
sätt kommer att påverka den nationella regelrevidering som nu pågår är i dagsläget 
inte känt fullt ut. 
 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson, efter närvaro vid 
möte med FCI Agility Commission i Zaragoza, Spanien, 2016-02-06--07.  
 
FCI Commission for Herding Dogs 
- Inbjudan  till möte med FCI Herding Dogs Commission i Bergamo, Italien,  
2016-06-10--11, samt till besök vid prov i Traditional Style den 12 juni. 
- FCI Cirkular avseende FCI Regulations for Natural Herding Aptitude Test (FCI-NHAT). 
FCI HDC har arbetat fram ett regelverk för rastypisk test (Instinkt test) av naturligt 
vallanlag hos hund av vallhundsras, gällande från 2016-01-01. Som bilaga till 
regelverket förelåg förteckning över de raser som tillåts att delta vid NHAT. 
Konstaterade PtK att detta är densamma rasförteckning som HDC sammanställt över 
raser tillåtna att tilldelas CACITR vid internationella vallhundsprov-/tävlingar, vilken 
diskuterades vid PtKs föregående möte. 
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PtK är mycket starkt frågande till utifrån vilka grunder några av de angivna raserna 
finns upptagna på förteckning över rätt att delta vid vallhundstest/-prov, respektive 
rätt att erhålla CACITR vid internationella prov/tävlingar. Även om det i rasstandards 
anges att en ras ursprungligen har använts att valla/driva tamdjur krävs det att detta 
synas samt värderas utifrån om det är rimligt att i nutid kopplas till vallhunds-
verksamhet i stort. I detta sammanhang ingår annat djurslag vid prov/tävling, vilket 
kräver strikt värdering avseende vilka raser som ska beredas rätt att delta samt att 
tävla om CACITR. PtKs absoluta åsikt är att denna rasförteckning bör revideras. 
Uppdrogs till Katarina Björn att framföra PtKs ståndpunkt i denna fråga vid kommande 
möte i Herding Dog Commission. 
 
- Förteckning över svenska vallhundsdomare. Förelåg för kännedom förteckning över 
fem svenska vallhundsdomare behöriga att döma Herding Dog Competition (Collecting 
resp Traditional Style) i annat land. Informerade sekreteraren att förteckningen är 
skickad till sekreteraren i Herding Dog Commission efter det att medlemsländerna 
anmodats att inkomma med denna information. 
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Inbjudan till möte med FCI Rescue Dogs Commission i Craiova, Rumänien,  
2016-02-27--28.  
 
FCI Sight Hound Commission 
- FCI Cirkular avseende FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure 
Coursing Events. I regelverket har ändring införts under punkt 1.5.3 och regelverket är 
fastställt att gälla från 2016-01-01. 
  
FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Delemont, Schweiz,  
2015-09-14, dagen efter genomförandet av FCI IPO VM. 
- Inbjudan till UDC möte i Sempeter pri Gorici, Slovenien, 2016-03-05--06. 
- Förslag till revidering av regler för IPO, version 1, framtagen av UDCs regelgrupp. 
Efter genomgång av inkomna svar avser regelgruppen att sammanställa en version 2 
och skicka ut även denna för eventuella kommentarer. Informerade sekreteraren att 
version 1 av regelförslaget skickats till SBK 2015-11-27 för eventuella 
kommentarer/synpunkter, SKKs kansli tillhanda 2016-01-11. Varefter SBKs UG IPO 
meddelat att förslaget har diskuterats och att det inte finns några synpunkter. 
- Inbjudan till möte med FCI Utility Dogs Commissions arbetsgrupp för Mondioring i 
Dison, Belgien 2016-02-20.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson, efter närvaro vid 
möte med arbetsgruppen för Mondioring. Informerade sekreteraren att SKK valt att ha 
representant i FCIs arbetsgrupp för Mondioring redan från i år, även om regelverket 
inte blir officiellt i Sverige förr än 2017-01-01. 
 



  

SKK/PtK nr 1/2016 
2016-03-01--02 

Sida 7/7 
 
 

 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Informerade sekreteraren att där så ska ske är underlag för kännedom 
vidarebefordrat till berörd klubb.  
 
 
§ 10 Protokoll/Information från NKU 
 
NKU Lydnad 
- Minnesanteckningar från den svenska ledamoten Thomas Lundin, vid detta möte 
ersättare för ordinarie ledamot Inger Svedin, efter möte med NKU Lydnadskommitté i 
Helsingfors, Finland, 2015-12-29. Vilka för kännedom via sekreteraren vidarebefordrats 
till berörd klubb. 
 
- Inbjudan till Nordiskt möte för lydnadsprovsdomare i Helsingfors, Finland,  
2016-03-12--13. Informerade sekreteraren att inbjudan vidarebefordrats till SBK, som 
hanterar anmälan om deltagande samt kostnadstäckning för dessa. Vidare att Thomas 
Lundin deltar såsom SKKs ledamot i NKU Lydnadskommitté. 
 
 
§ 11 Klubbfrågor 
 
Förelåg för kännedom utdrag från SKKs Föreningskommittés möte nr 6/2015, Ärenden 
gällande verksamhetsklubbar. Av utdraget framgår att Intresseföreningen 
Kroppsvallarna (IKV) avhållit årsmöte och i samband med detta ändrade namnet till 
Svenska Kroppsvallarklubben (SvKK). Klubben har även antagit nya stadgar anpassade 
för anslutning till SKK, vilka SKK/FK har fastställt. Vidare har SKKs Centralstyrelse tillsatt 
Anso Pettersson som klubbens ordförande. 
 
Tog PtK del av informationen och uttryckte sin uppskattning till att denna fråga har 
nått en lösning och att kroppsvallarna nu är en verksamhetsklubb inom SKK-
organisationen. PtK avvaktar vidare kontakt från klubben avseende förslag på 
regelverk.  
 
 
§ 12 Regelverk 
 

a) Svenska Vinthundklubben 
SvVK har nära inpå PtKs möte inkommit med ansökan om att under pågående 
låsningsperiod införa ändring i det nationella regelverket för Lure Coursing.  
 
SvVK önskar införa ny separat storleksklass för whippet resp italiensk vinthund, för de 
hundar inom respektive ras vilka överskrider i rasstandarden angiven mankhöjd. Detta 
i syfte att efterlikna den sprinterklass som har införts vid FCIs mästerskap.  
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Framför SvVK också att denna ändring även är införd i SvVKs förslag till LC regler för 
kommande låsningsperiod. 
 
Belyser PtK att arbetet med granskning av regelförslag för kommande låsningsperiod 
pågår. SvVK har den ansökta ändringen införd i inlämnat förslag till nya LC regler och 
denna kommer därmed att granskas i det arbetet. PtK anser inte att sådana särskilda 
skäl föreligger att, under pågående granskningsarbete nära inpå kommande 
låsningsperiod, med kort varsel införa regeländring i nuvarande regelverk. 
 
Beslöt PtK därmed att avslå SvVKs ansökan om att under pågående låsningsperiod 
införa ändring i regelverket för Lure Coursing. 
 
Förklarades beslutet omedelbart justerat. 
 

b) Svenska Rasklubben för Perro de agua espanõl 
Vid PtK 2/2015 fortsatt bordlagt ärende angående ansökan från SPDAEK om att rasen 
ska få genomföra Vallanlagsprov för bearded collie med officiell resultatregistrering. I 
sin ansökan har SPDAEK framhållit att även om rasen tillhör grupp 8 framgår av 
rasstandarden under rubriken Användningsområde; ”Sällskapshund. I rasens hemland 
även använd som vall-, jakt- och vattenhund.” Vidare att det i hemlandet Spanien 
arrangeras vallhundsprov på framförallt getter, men även får och kor. Några hundar 
har inofficiellt genomfört SBCs Vallanlagsprov och inom SPDAEK finns intresse för 
vallanlagsprov i avsikt att underlätta för uppfödarna att göra utvärdering av sina kullar 
i arbetet att bevara rasens ursprungliga beteenden.  
 
PtK har tillskrivit Specialklubben för Bearded collie med begäran om yttrande över 
SPDAEKs ansökan. I sitt yttrande framför SBC att klubbens åsikt är att endast raser 
tillhörande grupp 1 kan komma ifråga för eventuellt deltagande vid ”Vallanlagsprov för 
Bearded collie”, varmed SPDAEKs ansökan inte tillstyrks.   
 
Beslöt PtK med hänvisning till SBCs yttrande att avslå SPDAEKs ansökan. 
 

c) Deltagande vid IPO – cane corso 
Förelåg skrivelse via e-mail från ägare, tillika uppfödare, av rasen cane corso. 
Uppfödaren har sedan ett år tillbaka påbörjat utbildning inom IPO med två kullsyskon 
och ansöker nu om dispens för dessa hundar att delta vid IPO prov i Sverige. I ansökan 
framförs att rasen tävlas och meriteras i IPO i övriga världen. 
 
Informerade sekreteraren om historiken avseende FCI General Committés acceptans 
för SKK Centralstyrelses beslut, att enbart hund av ras för vilken SBK har rasansvar 
medges rätt att delta vid prov-/tävlingsform där skyddsarbete ingår.  
 
Av erhållen ansökan finner inte PtK att sådana skäl föreligger att det skulle motivera en 
dispens för annan ras att i Sverige delta vid IPO prov.  
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Beslöt PtK med hänvisning till SKK/CS beslut därmed att avslå ansökan om dispens att 
delta vid IPO för två hundar av rasen cane corso.  
 
Avseende den tävlingslicens som är ett krav för att delta vid prov-/tävlingsform där 
skyddsarbete ingår vill PtK betona att denna licens enbart får utfärdas för hund av ras 
vilken har rätt att i Sverige delta vid dessa prov-/tävlingsformer. Avser hundägare att 
delta i annat land där licens krävs får denna licens då utfärdas i det landet. Det är inte 
förenligt med det svenska regelverket att det är svensk organisation som gör detta. 
 
 
§ 13 Championat 
 

a) Kryptorchid hund 
Av PtK behandlat ärende utifrån protokollsutdrag från SKKs Utställningskommitté, där 
UtstK beslutat att tillskriva PtK för PtKs syn på möjlighet till championat för kryptorchid 
hund.  
 
PtK har konstaterat att frågan inte är aktuell avseende rasspecifika championat, då 
dessa är kopplade till en exteriör merit, och har utsett en arbetsgrupp att titta på 
frågan utifrån dagens situation. 
 
Vid PtK 2/2015 förelåg anteckningar från telefonmöte med den utsedda 
arbetsgruppen, varmed en ingående diskussion fördes. PtK såg en möjlig grupp för 
eventuellt championat för kryptorchid hund ur de allmänna hundsporter vilka samtliga 
klubbar inom SKK-organisationen har rätt att arrangera och där deltagande kan ske 
oavsett ras. Vidare var PtKs åsikt att förslaget enbart kan omfatta hund som är 
registreringsberättigad.  PtK bordlade frågan i avvaktan på att inhämta berörda 
specialklubbars åsikter. 
 
Förelåg svar från berörda klubbar med huvudmannaskap för allmänna hundsporter 
vilka alla klubbar har rätt att arrangera; Svenska Brukshundklubben, Svenska 
Agilityklubben samt Svenska Hundfreestyleklubben. Samtliga tre klubbar framför att de 
är positiva till att även kryptorchid hund ska kunna erhålla championat. 
 
Beslöt PtK därmed att föreslå SKKs Centralstyrelse att kravet om godkänt testikelstatus 
tas bort för championat inom de allmänna hundsporterna agility, freestyle, 
lydnadsprov och rallylydnad. Således omfatta SE AgCh, SE Ag(hopp)Ch, SE FreeCh, SE 
HtMCh, SE LCh samt eventuellt kommande för rallylydnad. Vidare att krav att hunden 
ska vara registrerad i SKKs stambok, alternativt annan erkänd kennelklubbs register för 
hund som inte har svensk ägare, ska kvarstå oförändrat. Innebärande att hund som 
inte är registreringsberättigad och som deltar med tävlingslicens, inte omfattas av 
föreslagen ändring för kryptorchid hund. 
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b) Svenska Leonbergerklubben 

Förelåg ansökan från SLBK om att Svenskt Vattenprovschampionat även införs för 
rasen leonberger från och med 2017-01-01. Därtill ansöker SLBK om retroaktiv 
registrering av championat, vilket PtK konstaterar inte är relevant då rasen inte har 
innehaft rätt att erhålla certifikat.  
 
Kontakt i denna fråga har skett tidigare och SLBK har då uppmanats att invänta 
kommande regelrevidering.  
 
Rasen leonberger har sedan tidigare rätt att delta vid Svenska Newfoundlandhunds-
klubbens vattenprov men då utan rätt att erhålla certifikat och championat, vilket 
framgår av regelverket. Bifogat ansökan förelåg även yttrande från SNK som tillstyrker 
SLBKs ansökan. SNK anger att numerärt är rasen flitigt förekommande vid vattenprov 
och har då visat stor lämplighet. 
 
Beslöt PtK att bifalla SLBKs ansökan om att Svenskt Vattenprovschampionat,  
SE (VP)CH, införs även för rasen leonberger från och med 2017-01-01. Varmed även 
införs för rasen rätt att erhålla certifikat på vattenprov arrangerade från och med 
2017-01-01. 
 
 
§ 14 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
 

- Särbestämmelser  
Informerade Kjell Svensson om de underlag som inkommit avseende särbestämmelser 
kopplade till utställningsverksamheten, för vilka SKKs Utställningskommitté fattar det 
slutgiltiga beslutet. PtK lämnar rekommendation till UtstK avseende särbestämmelser 
där provmerit har koppling till utställningschampionat samt deltagande i bruksklass. 
Det är enbart Svenska Brukshundklubben och Svenska Vallhundsklubben som utifrån 
utskickad information har inkommit med separat underlag avseende 
särbestämmelserna. Övriga berörda klubbar har inte separat ansökt, utan anger detta 
enbart i respektive regelverk utan någon form av bifogat tydliggörande i de fall där 
förändring skett.  
 
Uppdrogs till kansliet att kontakta övriga berörda klubbar för separat ansökan samt 
klargörande. 
 
Tog PtK del av inkomna underlag från SBK samt SVaK, vilka kommenterades i valda 
delar.  
SBK:  
Patrullhund. PtK har uppmärksammat att trots att gruppen Patrullhund är en av 
grupperna inom SBKs Bruksprov anges denna som separat provform i olika 
sammanhang. PtK vill uppmärksamma på att detta inte kommer att förekomma i SKKs 
regelverk.  



  

SKK/PtK nr 1/2016 
2016-03-01--02 

Sida 11/11 
 
 

 
Mentaltest. Noterade PtK att i förslaget kvarstår fortfarande godkänd mentaltest/MT 
som alternativ provmerit för SE UCH för ett antal av SBKs raser. Generellt kan 
konstateras att MT inte är att betrakta såsom ett arbetsprov i dess rätta bemärkelse. 
Då SBK har ett flertal olika provformer som alternativ provmerit för SE UCH ser inte PtK 
att det finns anledning till att godkänd MT fortsatt kvarstår som ett alternativ, utan att 
tiden nu är mogen för att detta utgår som alternativ provmerit.  
Provmerit för erhållande av SE UCH. Efter att tagit del av SBKs förslag är PtK något 
frågande till angiven nivå på betyg i del av de alternativa provmeriterna. Därtill 
noterade PtK att resultat från Nordic Style inte är angivet som alternativ provmerit. 
 
Beslöt PtK att bordlägga frågan avseende mentaltest samt provmerit för SE UCh i 
avvaktan på återkoppling från SBK. 
 
Uppdrogs till kansliet att kontakta SBK i denna fråga. 
 
Förelåg för PtKs kännedom protokollsutdrag, ställt till SBK från SKKs Utställnings-
kommitté, nr 1/2016; 
 Av utdraget framgår att SBK har ansökt om förändring av vilka meriter som ska 
meritera för deltagande i bruksklass på utställning samt provmerit för SE UCH. SBK har 
då önskat att godkänt vallhundsprov ska vara meriterande för bruksklass och SE UCH 
för samtliga av SBKs raser. UtstK har uttryckt förvåning över denna ansökan och har 
återremitterat frågan om vilka av SBKs raser som vallhundsprov kan anses lämpligt 
utifrån respektive ras användningsområde. 
 
Tog PtK del av underlaget och instämmer i UtstK önskemål om tydliggörande. 
 
SVaK: 
Vallhundschampionat. Diskuterade PtK att det är möjligt för samtliga raser att erhålla 
Svenskt Vallhundschampionat, vilket inte kan anses vara fullt förenligt med rasspecifika 
prov utifrån användningsområde samt intentionerna i SKKs Policy för djurhantering vid 
vallningsträning med hund. 
  
Beslöt PtK att föreslå SKK/CS att endast raserna border collie och australian stock 
dog/working kelpie ska kunna erhålla Svenskt Vallhundschampionat/SE (vallhs)Ch, 
under förutsättning att SVaK inte har något att erinra mot detta. 
 
Uppdrogs till kansliet att kontakta SVaK i denna fråga. 
  
 
§ 15 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
 

- Uppställning av regelverk, obligatoriska allmänna regler, innehåll allmänna 
delar 
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Allmänt 
Vid genomgång av inkomna underlag till regelförslag för kommande låsningsperiod kan 
PtK konstatera att även denna gång är variationen till viss del stor avseende 
uppställning samt disposition av text för de provspecifika reglerna. Vidare har i vissa 
fall skett uppdelning av de obligatoriska allmänna reglerna som då återfinns uppdelat 
på olika platser i regelverken, vilket inte får ske.   
 
Påminner PtK om att samtliga regelverk ska inledas med de av SKK/CS fastställda 
obligatoriska allmänna reglerna i sin helhet. Därefter införs i regelverket den del som 
är provspecifika under rubrik Särskilda regler för xxxx. I de regelverk där benämningen 
”bestämmelser” kvarstår ska detta korrigeras till att benämnas ”regler”.  SKKs 
Centralstyrelse har vid sammanträde 2016-02-11 fastställt de obligatoriska allmänna 
reglerna gällande från 2017-01-01. Informerade sekreteraren att klubbar inom PtKs 
ansvarsområde kommer att erhålla anpassad version av de allmänna reglerna i 
samband med respektive klubbs protokollsutdrag.  
 
PtKs bestämda uppfattning är att konformitet i uppställning av de olika regelverkens 
allmänna delar är att föredra. Detta i syfte att förenkla för alla parter att oavsett 
regelverk hitta information.  Därtill löpande numrering av ingående avsnitt för att 
förenkla i uppföljning och hänvisning. 
 
Protest, medlemskap 
Av de särskilda reglerna ska även information om krav på medlemskap samt protest 
ingå. Avseende protest föreligger variation i formulering samt i vissa fall även 
otydlighet. PtK avser därför att utarbeta ett textunderlag för denna punkt, för 
klubbarna att sedan införa i sina regelverk.  
Mästerskap 
Regler/bestämmelser för eventuella mästerskap, såsom ex SM, ska generellt inte anges 
i själva regelverket då dessa låses och då inte möjliggör eventuell förändring under 
låsningsperiod. Eventuella mästerskapregler får istället framgå i särskilt dokument eller 
bilaga.  
Championat 
Regler för championat ska generellt inte anges i själva regelverket. Dessa framgår av 
SKKs Utställnings- och championatregler, till vilket hänvisning istället får ske.  
Alternativt kan dessa även läggas som separat bilaga utanför själva regelverket. 
 
 
§ 16 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Agilityklubben 
Agility 
Förelåg för PtKs kännedom underlag angående två separata namnlistor, för respektive 
emot SAgiKs förslag om nya storleksklasser, samt yttrande från SAgiK. Tog PtK del av 
underlagen varefter dessa lades till handlingarna. 



  

SKK/PtK nr 1/2016 
2016-03-01--02 

Sida 13/13 
 
 

 
I dokumentet Bakgrund och motiveringar redogör SAgiK även över genomförandet av 
revideringsprocessen, där bl a principen demokratisk förankring varit vägledande. 
Uttryckte PtK sin uppskattning över SAgiKs förfaringssätt. 
  
Regelverk.  Förelåg i vissa delar ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs 
till kansliet att kontakta SAgiK. 
Funktionärer.  Domare: I stycket för domares möjlighet att döma och tävla samma dag 
ska struken text i sista meningen kvarstå. Tävlingsledare: Beslöt PtK medge att 
tävlingsledare har möjlighet att tävla under samma tävlingsdag som denne tjänstgör, 
samt att godkänna SAgiKs förslag till formulering för detta. 
Certifikat. Punkt 2.5. Utifrån PtKs beslut (§ 13), att föreslå SKK/CS att även 
registreringsberättigad hund som är kryptorchid kan erhålla championat, i texten även 
klargöra att kryptorchid hund kan erhålla certifikat. Då denna förändring inte omfattar 
oregistrerad hund ska avsnitt om certifikatresultat samt agilitydiplom kvarstå.  
 
 
§ 17 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Hundfreestyleklubben 
Freestyle 
Regelverk.  Samtliga regelverk ska inledas med de obligatoriska allmänna reglerna. 
Avsnittet ”Inledning” flyttas därför till under rubriken ”Särskilda regler för 
freestyletävling”. 
Certifikat, punkt 4.4. Införa text att oregistrerad hund inte kan tilldelas certifikat.  
Titlar och beteckningar, punkt 4.5. Justera texten utifrån PtKs beslut (§ 13), att även 
registreringsberättigad hund som är kryptorchid kan erhålla championat. 
I övrigt föreligger i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet 
att kontakta SHFK. 
 
Domare. Förelåg separat underlag i vilket SHFK framför önskemål om att möjligheten 
för freestyledomare att tävla och döma samma dag återinförs. Efter avslutandet av 
regelverkets provperiod 2014-01-01 upphörde denna möjlighet. 
 
PtK kan generellt konstatera att verksamheten inom freestyle går neråt, vars orsak får 
anses vara något oklar. Sannolikt kan en faktor i detta vara att det sedan starten har 
tillkommit andra tävlingsformer som har fått stor utveckling. 
 
Tog PtK nogsamt del av SHFKs ansökan. Förde PtK en ingående diskussion utifrån 
rådande grundprincip för domare vid prov-/tävlingsverksamhet som är att betrakta 
såsom bedömningssport, vilket är fallet för freestyle. Utifrån anförda skäl kan dock PtK 
se att tidsbestämt undantag med uttalade förutsättningar kan övervägas.  
 
Beslöt PtK därmed att bifalla undantag för freestyledomare, att tävla och döma 
samma dag. Detta under förutsättning att det inte sker för samma domare som 
tjänstgöring ska ske eller har skett tillsammans med. Vidare beslöt PtK att undantaget 
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avser perioden 2017-01-01--2021-12-31 samt att årlig redovisning till PtK ska ske 
avseende frekvens. 
 
 
§ 18 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Polarhundsklubben 
Meriteringsregler 
Regelverk.  Samtliga regelverk ska inledas med de obligatoriska allmänna reglerna, för 
att därefter följas av de särskilda reglerna för det specifika regelverket. Avsnittet ”Syfte 
med SPHKs meriteringsregler” flyttas därför till under rubrik ”Särskilda regler för 
dragmeritering”.   
Principer i meriteringsreglerna, punkt 3. Med hänvisning till § 15 i detta protokoll utgår 
denna punkt ur regeltexten och kan förslagsvis istället redovisas som separat bilaga till 
regelverket.   
 
Krav på meriter för titlar, punkt 4. Med hänvisning till § 15 i detta protokoll utgår 
denna punkt ur regeltexten och kan förslagsvis istället redovisas som separat bilaga till 
regelverket.  
Konstaterar PtK av underlaget att stora förändringar föreslås i kraven på provmerit för 
championat samt att beteckningen PDP föreslås för samtliga av SPHKs raser. SPHK har 
inte bifogat något tydliggörande med information om anledning till de föreslagna 
förändringarna.  
 
Beslöt PtK att bordlägga frågan avseende provmerit för championat samt PDP 
beteckning för SPHKs samtliga raser i avvaktan på återkoppling från SPHK. 
Uppdrogs till kansliet att kontakta SPHK i frågan. 
 
I avsnittet ”Utrustning/hundar” anges att s.k. skavsårsskydd (”titt guard” och ”t-shirt”) 
är tillåtet. Påpekar PtK att detta är en form av skydd som inte kan införas i regelverket 
utan att först ha varit föremål för prövning av Nationella Dopingkommissionen. 
Beslöt PtK därmed att lyfta frågan till NatDopK för ställningstagande vid dess 
kommande möte varmed denna del bordlades.   
 
Avsnittet ”Registrering av meriter” diskuterades, varmed uppdrogs till Kjell Svensson 
att gå igenom denna text. 
Avsnittet ”Ordlista” utgår ur regelverket och kan förslagsvis redovisas som separat 
bilaga.  
 
I övrigt föreligger i vissa delar olika kommentarer/frågeställningar, varvid uppdrogs till 
kansliet att kontakta SPHK. 
 
 
§ 19 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Newfounlandshundklubben 
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Vattenprov 
Regelverk.  De olika avsnitten under Särskilda regler för vattenprov saknar löpande 
numrering, är att föredra vid uppföljning och hänvisning. Av regelverket framgår inte 
vem som på plats är ansvarig för provets genomförande. I övrigt föreligger i vissa delar 
kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att kontakta SNK. 
 
 
§ 20 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Blodhundsklubben 
Spårprov 
Regelverk.  Underlag inkom kort inför PtKs möte. I förslaget till reviderat regelverk 
saknas de allmänna delarna i avsnittet Särskilda regler för spårprov för blodhund, 
varför regelverket inte kan granskas i sin helhet. Uppdrogs till kansliet att kontakta 
SvBK. 
 
 
§ 21 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Sennenhundsklubben 
Arbetsprov 
Regelverk.  De olika avsnitten under Särskilda regler för arbetsprov saknar löpande 
numrering, är att föredra då det underlättar vid uppföljning och hänvisning. I övrigt 
föreligger i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 
kontakta SShK. Uttryckte PtK sin uppskattning över de mycket instruktiva bilderna över 
arbetsprovets ingående moment.  
 
 
§ 22 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vinthundsklubben 
Lure Coursing 
SvVK använder generellt benämningen verksamhetsklubb för specialklubbens 
underavdelningar med verksamhet inom Lure Coursing. PtK har förståelse för denna 
benämning, men finner samtidigt att missförstånd kan uppstå då detta är fastställd 
benämning för annan klubb inom SKK-organisationen. Verksamhetsklubb är en 
fristående klubb inom SKK-organisationen på samma nivå som specialklubb, med 
huvudmannaskap för specifik verksamhet, t ex Svenska Agilityklubben, Svenska 
Hundfreestyleklubben, m fl. PtK önskar därför en dialog med SvVK om hur det kan 
tydliggöras att detta för SvVK avser verksamhetsklubb inom specialklubben. 
 
Uppdrogs till kansliet att kontakta SvVK i denna fråga. 
 
Anvisningar. SvVK har utarbetat anvisningar vilka inte avses att omfattas av 
låsningsperioder. Kansliet avser se över innehållet om detta är förenligt i alla delar. 
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Regelverk. Rubriken korrigeras till ”regler” från ”bestämmelser”. I vissa delar av 
regelverket förekommer sammanhörande information uppdelat på olika avsnitt, vilket 
påverkar i att hitta information. 
 
Avsnitt 3, Lure Coursing prov, § 5. Tillägg har skett att det vid nationella prov ska 
arrangeras separata storleksklasser för whippet resp italiensk vinthund vilka 
överskrider i rasstandarden angiven mankhöjd. En ändring vilken PtK (§ 6, ärende 
behandlat per capsulam) inte beviljat under nuvarande låsningsperiod, med hänvisning 
till pågående regelgranskning.  
 
Konstaterades att PtK tidigare har tillmötesgått SvVKs ansökan avseende denna 
problematik vid internationellt prov (ärende behandlat per capsulam 2015-04 -08). 
Konstaterar PtK vidare att huvudsaklig bakgrund till de nu föreslagna nya klasserna i 
det nationella regelverket är anpassning till den sprinterklass som har införts vid FCI 
mästerskap.  
 
Enligt utdrag ur I FCIs Regulations for International Sighthound races and Lure Coursing 
Events, punkt 1.5.3, Additional Sighthound Events, gällande från 2016-01-01; 
 
For dogs exceeding the size stated under 1.4.2, a solution must be found at National 
Organization level to permit these dogs to participate in Sighthound events. 
 
A friendly race can be organized for these dogs at the World or European 
Championship. The winner of this friendly race obtains the title “CDL Sprinter Champion 
20XX”. 
 
The maximum height of a Whippet – sprinter is limited to 5 cm above maximum height 
of the Whippets provided by the FCI standard nr. 162. 
 
The maximum height of an Italian Greyhound – sprinter is limited to 3 cm above 
maximum height of the Italian Greyhound provided by the FCI standard nr. 200. 
 
Konstaterar PtK utifrån FCIs regelverk att den regeltext SvVK nu föreslår är ofullständig 
då övre gräns för överskridande av tillåten maxhöjd inte anges.  För att komma ifråga 
ska regelverket överensstämma med FCIs intention med dessa klasser. Regeltexten ska 
därför korrigeras i § 5, därtill analogt även i § 6. 
 
Underlaget återremitteras till SvVK/PKLC för korrigering i regeltexten för § 5 samt § 6, 
varmed frågan bordlägges i avvaktan på återkoppling från SvVK.  
Uppdrogs till kansliet att kontakta SvVK/PKLC i frågan. 
 
Åldersgränser. Här anges maximiålder för deltagande men saknas uppgift om lägsta 
ålder, vilket ska framgå av regelverket. 
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Funktionärs begränsningar. Vid några poster har införts text om undantag, för vilka PtK 
efterfrågar tydliggörande om vad som avses med dessa. 
 
Uppdrogs till kansliet att ta kontakt med SvVK/PKLC avseende de delar där 
kommentar/frågeställning föreligger. 
 
 
§ 23 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vallhundsklubben 
Vallhundsprov 
Regelverk.  Information om inofficiella klasser får ske som bilaga, detta ska inte ingå i 
det faktiska regelverket.  
 
Informerade Kjell Svensson att Konkurrensverket har ställt frågor till SKK med 
anledning av inkommen anmälan, vilka har besvarats. En av frågorna avser den 
skrivelse angående avel av border collie i Sverige samt regelverk för vallhundsprov 
(VP), vilken PtK tog del av vid föregående möte. SKKs VD har fått information om att 
verket planerat att ta beslut i månadsskiftet januari/februari men SKK har ännu inte 
meddelats något svar. 
 
Beslöt PtK att i avvaktan på svar från Konkurrensverket bordlägga granskning av 
inkommet förslag till regelverk för vallhundsprov. 
 
 
§ 24 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Specialklubben för Bearded Collie 
Vallanlagsprov  
Regelverk.  Förelåg i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet 
att kontakta SBC. 
 
 
§ 25 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Nose work klubben 
Nose work 
Svenska Nose Work klubben/SNWK är ny verksamhetsklubb inom SKK-organisationen. 
Enligt upprättat avtal har SKK delegerat regelansvaret för prov/tävlingar inom nose 
work till SNWK. Utifrån den inofficiella verksamhet som har förekommit har SNWK 
arbetet fram ett förslag till regler, för vilka klubben önskar officiell status från  
2017-01-01. Därtill att retroaktiv registrering ska medges för resultat erhållna innan 
detta datum. Inför PtKs möte har Kjell Svensson samt sekreteraren träffat 
representanter för SNWK i syfte att bistå klubben i deras regelarbete. Informerades då 
även om att praxis är att retroaktiv registrering av resultat inte sker. 
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Ansökan om retroaktiv registrering av resultat. Inför PtKs möte har SNWK inkommit 
med en särskild ansökan om undantag från rådande praxis avseende retroaktiva 
resultat. Ansökan avser resultat från deltagande vid Doftprov klass 1 vilka bedömts av 
de doftprovsdomare som genomgått en särskild utbildning godkänd av SNWK. Godkänt 
Doftprov Klass 1 är ett grundkrav för att få delta vid tävling. 
 
Förde PtK en ingående diskussion utifrån vad som anförts i ansökan. PtK kan se att skäl 
föreligger för att överväga undantag från praxis, utifrån aspekten att underlätta för 
SNWK att komma igång med den officiella verksamheten. Detta då under de 
förutsättningar SNWK anger i sin ansökan gällande de doftprovsdomare som anlitats 
och doftprovens genomförande.   
 
Beslöt PtK därmed att bevilja undantag och bifalla SNWKs ansökan om retroaktiv 
registrering av Doftprov klass 1. Vidare beslöt PtK att förutsättning, för de 
doftprovsresultat som ska tillåtas retroaktiv registrering, är att dessa är 
kvalitetssäkrade avseende hundens identitet. Innebärande att endast resultat för 
hundar som vid doftprovets genomförande var registrerade i SKK eller av SKK erkänd 
utländsk kennelklubb, alternativt innehade en av SKK utfärdad Tävlingslicens (för hund 
som inte är registreringsberättigad) kan komma ifråga. Därtill förbehåll att SKK har 
rätten att granska kvalitetssäkringen av de resultat som redovisas för retroaktiv 
registrering. 
 
Regelverk.  Förelåg i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet 
att kontakta SNWK. 
 
 
§ 26 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
 
Inför kommande låsningsperiod har SBK valt att sammanställa allmänna anvisningar 
för klubbens regelverk via separata fristående dokument. Meddelade sekreteraren att 
enligt erhållen information är avsikten att anvisningarna ska finnas lättillgängliga som 
separat dokument på SBKs hemsida samt på hemsidan för SBK Tävling. Avsikten med 
de allmänna anvisningarna är inte att dessa ska följa låsningsperiod utan ligga utanför 
detta. 
 
Efter att ha tagit del av de regelverk som är inom SBKs huvudmannaskap är PtKs 
allmänna reflektion att dessa inte har en gemensam disposition, uppställning samt 
formulering av samma grundläggande information i de särskilda reglerna, utan detta 
skiljer i vissa fall stort mellan regelverken. En likartad enhetlig disposition, uppställning 
samt formulering i samtliga regelverk inom klubben ger en igenkänningsfaktor och 
underlättar i att hitta specifik grundläggande information.  PtK vill därför föreslå SBK 
att överväga detta vid översynen av de särskilda reglerna inför den kommande 
låsningsperioden. 



  

SKK/PtK nr 1/2016 
2016-03-01--02 

Sida 19/19 
 
 

 
Bruksprov. 
Regelverk. Rubrik korrigeras till ”regler” från ”bestämmelser” - Särskilda regler för 
bruksprov.   
Villkor för deltagande. Information om krav på medlemskap ska framgå i regelverket, 
varför denna del utgår ut anvisningarna och återinförs i reglerna under punkt 4. 
Punkt 18, Krav för godkännande, mm. Noterade PtK av tabellen att i vissa delar har 
förändring skett av poängnivå för godkännande och uppflyttning.  
Svenskt mästerskap. PtK har enligt ovan (§ 15) fastställt att regler/bestämmelser för 
eventuella mästerskap generellt inte ska anges i själva regelverket, då dessa låses och 
då inte möjliggör eventuell förändring under låsningsperiod. De avsnitt som avser SM, 
bl a avsnitt c) under punkt 4, får därför utgå ur reglerna och istället övergå till 
dokumentet Anvisningar Bruksprov. 
 
Förelåg därutöver i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet 
att kontakta SBK. 
 
 
§ 27 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Bruksprov Patrullhund. 
Regelverk. Framgår inte om avsikten är att denna grupp inom SBKs bruksprov ska 
distribueras som separat regelhäfte eller ingå som del av regelhäftet för Bruksprov. 
Är avsikten separat regelhäfte är kommentarerna detsamma som för bruksprov övriga 
grupper (§ 26).   
 
Förelåg därutöver i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet 
att kontakta SBK. 
 
 
§ 28 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
IPO, IPO-FH. 
Regelverk. Med anledning av den revidering av reglerna för IPO och IPO-FH som pågår 
via FCI Utility Dogs Commission har SBK enbart inkommit med den del av de särskilda 
reglerna som är nationella. Nationell anpassning av regelverket i övrigt kommer att ske 
då FCIs revidering är klar och reglerna har fastställts av FCI General Committé.   
Rubrik korrigeras till ”regler” från ”bestämmelser” – Särskilda regler för IPO-prov. 
I underlaget finns hänvisning i vissa delar till anvisningar för IPO-prov, vilka PtK inte har 
erhållit. PtKs tolkning av underlaget är ändå att anvisningar även för IPO-prov kommer 
att finnas. 
Svenskt mästerskap. PtK har enligt ovan (§ 15) fastställt att regler/bestämmelser för 
eventuella mästerskap generellt inte ska anges i själva regelverket, då dessa låses och 
då inte möjliggör eventuell förändring under låsningsperiod. De avsnitt som avser SM 
(punkt 18) får därför utgå ur IPO reglerna och istället övergå till anvisningarna. 
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Domare, provledare, figurant. Strukna avsnitt avseende tjänstgöringskrav för domare 
ska kvarstå i de särskilda reglerna. Därtill ska även tjänstgöringskrav för provledare 
samt figurant framgå. Detta i likhet med reglerna för bruksprov.  
 
Förelåg därutöver i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet 
att kontakta SBK. 
 
 
§ 29 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
IPO-R. 
Regelverk. Rubrik korrigeras till ”regler” från ”bestämmelser” – Särskilda regler för  
IPO-R prov. I underlaget finns hänvisning i vissa delar till anvisningar för IPO-R prov, 
vilka PtK inte har erhållit. PtKs tolkning av underlaget är ändå att anvisningar även för 
IPO-R prov kommer att finnas.  
 
Under punkt 8, Reglernas tillämplighet, har stycke införts vars avsikt och innehåll PtK 
ställer sig frågande till och efterfrågar klargörande.  
Under punkt 12, Villkor för deltagande har strykning skett av avsnittet för medlemskap.  
Information om krav på medlemskap ska framgå i regelverket varför denna del ska 
kvarstå.  
  
Förelåg därutöver i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet 
att kontakta SBK. 
 
 
§ 30 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Nordic Style. 
Regelverk. Rubrik korrigeras till ”regler” från ”bestämmelser” – Särskilda regler för 
Nordic Style. I underlaget finns hänvisning i vissa delar till anvisningar för prov i Nordic 
Style, vilka PtK inte har erhållit. PtKs tolkning av underlaget är ändå att avsikten är att 
anvisningar även för prov i Nordic Style kommer att finnas.  
 
Villkor för deltagande. Av underlaget framgår inte krav på medlemskap samt 
registreringskrav för deltagande hund, vilket ska framgå av de särskilda reglerna.  
 
Förelåg därutöver i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet 
att kontakta SBK. 
 
 
§ 31 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
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Uthållighetsprov. 
Till detta regelverk har bifogats Anvisningar Uthållighetsprov.  
Regelverk. Förelåg i vissa delar av de särskilda reglerna kommentar/frågeställning, 
varvid uppdrogs till kansliet att kontakta SBK. 
 
 
§ 32 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Mondioring. 
SKKs Centralstyrelse (CS 4/2015, § 92) har beslutat att:  
- Införa grenen på prov från och med den 1 januari 2017 med en prövotid på två år 
- En noggrann utvärdering görs innan prövotidens slut för att besluta om eventuell    
fortsättning 
-SBK ska skicka ett regelverk till SKK. Uppdraget att se över regelverket går till SKKs 
Prov- och Tävlingskommitté 
 
Inför införandet av provformen har PtK erhållit följande underlag för granskning: 
- Nationell anpassning av FCIs regelverk för Mondioring (MR) 
- Nationella särskilda regler 
- Regler för Socialitetstest Mondioring (STMR) 
- Krav för träningslicens 
- Krav för utbildning till figurant med övergångsregler 
- Krav för utbildning till domare med övergångsregler 
 
PtK ser mycket positivt på hur arbetsgruppen för Mondioring sammantaget har arbetat 
för och inriktat på att kvalitetssäkra samtliga olika ingående delar inför det att 
provformen blir officiell, bl a genom att införa en träningslicens.  
 
Därtill att för att miniminera eventuell oro för tävlingsmässig ”risk” vid byte mellan 
förekommande skyddssporten införa en karenstid. Föreslås karenstid på en månad 
från att ha deltagit i Mondioring tills deltagande i IPO eller svensk skydd får ske, eller 
vice versa. PtK finner principen utmärkt men har önskemål om en längre tidsperiod till 
att börja med. Fastställde PtK därmed en karenstid på två (2) månader under 
provperioden. Utfall av införd karenstid ska ingå i den utvärdering som SKK/CS beslutat 
om innan provperiodens slut. PtK avser att vid kommande möte fastställa villkor för 
den utvärdering SBK då ska inkomma med.  
 
Regelverk. Rubrik korrigeras till ”regler” från ”bestämmelser” – Särskilda regler för 
Mondioring. I den nationella anpassningen av FCIs regelverk ska införas kommentar 
avseende vilka raser som i Sverige får delta i MR1, MR2, MR3 (se regler för IPO). 
På lämplig plats i de särskilda reglerna införa information om karenstid mellan 
tävlingsstart inom olika skyddssporter. 
Svenskt mästerskap. PtK har enligt ovan (§ 15) fastställt att regler/bestämmelser för 
eventuella mästerskap generellt inte ska anges i själva regelverket, då dessa låses och 
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då inte möjliggör eventuell förändring under låsningsperiod. De avsnitt i regelverket 
som avser SM får därför utgå ur reglerna och istället övergå till bilaga. 
Punkt 14, Betygsnivåer och bedömning/Certifikat Mondioring. Detta är en ny provform 
som införs med provperiod. Avsnitt avseende certifikat får därför utgå då certifikat/ 
championat inte medges under provperiod.  
 
Förelåg därutöver i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet 
att kontakta SBK. 
 
 
§ 33 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Lydnadsprov. 
Inför kommande låsningsperiod har SBK som förslag till nya regler för lydnadsprov 
inkommit med nationell anpassning av FCIs regler för Klass 1-3, vilka är framtagna av 
FCI Obedience Commission och gäller från 2016-01-01. Avseende internationellt 
lydnadsprov med CACIOB har PtK tidigare fattat särskilt beslut per capsulam. Utöver 
nationell anpassning av FCIs Klass 1-3 har SBK arbetat fram eget regelförslag till en 
förberedande obligatorisk startklass. Innebärande att den klass där SBK fullt ut äger 
regelverket är enbart startklassen. Därtill förelåg dokument för Anvisningar 
lydnadsprov.  
 
Inför inlämnande av förslag till regelverk för kommande låsningsperiod har SKKs VD 
fått ta emot ett antal olika e-mail med synpunkter på hur SBK har processat 
revideringen av lydnadsprovsreglerna. I detta förekom även ett antal namnlistor med 
ett stort antal namn. Dessa underlag förelåg för PtKs kännedom.  
 
Lydnadsprov är en av de tävlingsformer som samtliga klubbar inom SKK-organisationen 
har rätt att arrangera och där huvudmannaskapet är delegerat till SBK via separat 
avtal. Av avtalet framgår av § 3, att SBK har ansvar för hantering av regelrevideringar 
som sker med femårsintervaller samt att i detta arbete ska klubbar inom SKK-
organisationen involveras på lämpligt sätt. Detta i sig kräver en stor transparens 
genom alla stadier av revideringsprocessen för informationsflöde och förankring både 
inom SBK och med övriga klubbar inom SKK-organisationen.  
 
Diskuterades den uppkomna situationen, i vilken PtK utläser att revideringsprocessen 
inte har varit fullt så transparant och förankrad som är önskvärt för att uppnå avtalets 
krav på att klubbar inom SKK-organisationen involveras på lämpligt sätt. Som åtgärd 
för detta finner PtK det önskvärt att ytterligare tid medges för att möjliggöra 
information och ytterligare förankring inom SKK-organisationen i enlighet med avtalets 
andemening.  
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Beslöt PtK därmed att lyfta frågan till SKKs Centralstyrelse, med förslag att nuvarande 
regler för nationella lydnadsprov (Lydnadsprov klass 1 – Elit) kvarstår oförändrat till 
och med 2017-12-31 för att möjliggöra mer tid för förankring.  
 
Inga ytterligare förslag till beslut framkom. 
 
Thomas Lundin anmälde reservation mot beslutet, enligt bilaga. 
  
 
§ 34 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Internationellt Lydnadsprov Klass 3. 
Då FCIs nya regler för internationellt lydnadsprov med CACIOB gäller från 2016-01-01 
är den nationella anpassningen tidigare fastställd av PtK via beslut per capsulam (§ 6 i 
detta protokoll). Inför 2017 kommer nu ny granskning av den nationella anpassningen 
att ske utifrån de förändringar i allmänna samt särskilda regler som då träder ikraft. 
Uppdrogs till kansliet att i detta kontakta SBK. 
 
 
§ 35 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Rallylydnad. 
Till detta regelverk har bifogats Anvisningar Rallylydnad.  
Regelverk. Rubrik korrigeras till ”regler” från ”bestämmelser” – Särskilda regler för 
Rallylydnad.  
Punkt 1, Reglernas tillämplighet. Nytt stycke infört i slutet vars avsikt och innehåll PtK 
ställer sig frågande till och efterfrågar klargörande.  
Medlemskap. Information om krav på medlemskap ska framgå i regelverket, varför 
denna del utgår ut anvisningarna och återinförs i reglerna under punkt 4.2. 
Punkt 10, Funktionärer/Domare. Införd ändring utgår varmed ursprunglig text kvarstår 
– Domare får inte tävla i någon klass på prov/tävling där domaren själv dömer. 
Punkt 14, Certifikat/Certifikatresultat. Tävlingsformen rallylydnad omfattas av PtKs 
beslut avseende championat för kryptorchid hund. Detta till trots föreligger idag inget 
championat i denna gren och ansökan om detta inte har inkommit, varmed SBK 
anmodas att om championat önskas inkomma med ansökan om detta. Förutsatt att 
ansökan sker och då möjliggör beslut, får sedan korrigering ske under punkt 14 med 
klargörande att begränsning för certifikat avser oregistrerad hund.  
Som konsekvens av detta även tydliggöra att diplom i mästarklass enbart avser 
oregistrerad hund med tävlingslicens. 
 
Uppdrogs till kansliet att kontakta SBK avseende ansökan om championat, samt 
därutöver i vissa delar kommentar/frågeställning. 
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§ 36 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Dragprov- Nordisk stil. 
Regelverk. Rubrik korrigeras till ”regler” från ”bestämmelser” – Särskilda regler för 
dragprov.  Utifrån att detta är ett meriteringsprov som tillåter alla raser att delta bör 
detta framgå i inledningen av regelverket. 
Punkt 8, Villkor och fodringar för deltagande/Hund. Komplettera med att beroende på 
ras kan intyget om känd mental status från mentalbeskrivning vara från MH eller BPH. 
Förslagsvis se över texten så att denna är analog med motsvarande avsnitt i reglerna 
för bruksprov. Varmed punkt 11, Mentalbeskrivning, kan utgå ur reglerna.  
 
Förelåg därutöver i vissa delar kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet 
att kontakta SBK. 
 
 
§ 37 Domarfrågor - Agilitydomare 
 
I samband med protokollsutdrag till Svenska Agilityklubben (PtK 2/2015, § 32) har 
fråga ställts avseende tidigare avstängd agilitydomares återauktorisation som 
internationell domare. Huruvida denne har uppfyllt krav för att återauktoriseras på 
internationell nivå utan någon form av kompetensprov trots period för avstängning.  
 
Förelåg svar från Svenska Agilityklubben. Tog PtK del av SAgiKs svar och de skäl som 
framförs. Lades ärendet därefter till handlingarna utan ytterligare åtgärd. 
 
 
§ 38 Domarfrågor – Överklagan av beslut fattat av SBKs Förbundsstyrelse 
 
Förelåg skrivelse från IPO domare med överklagande av SBK Förbundsstyrelses beslut 
om tidsperiod för avstängning som domare. 
 
SBK/FS har stängt av domaren från uppdrag till 2017-01-30, samt även anmält denne 
till SKKs Disciplinnämnd/DN. DN har avslutat utredningen och i sitt beslut tilldelat 
domaren en varning, vilket är nivå 2 i skalan för disciplinär åtgärd. I sin överklagan 
yrkar nu domaren, med hänvisning till DNs beslut, på att rådande avstängning ska 
upphöra med omedelbar verkan.  
  
I ärendet föreligger även yttrande över domarens överklagan från SBK/FS. Därtill DNs 
beslut i sin helhet (91/2015) för detta ärende.  
 
Tog PtK mycket nogsamt del av tillgängliga handlingar i ärendet och förde en ingående 
diskussion.  
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Noterar PtK att DN uttalat att domarens sammantagna agerande gör att domaren inte 
kan undgå disciplinär åtgärd.  
 
Konstaterar PtK att detta ärende primärt inte grundar sig på utövandet av den 
praktiska domargärningen, utan handlar om förtroendefråga utifrån att vara domare 
inom SKK-organisationen. 
 
Betonar PtK att samtliga prov-/tävlingsdomare och beskrivare har i alla sammanhang 
att förhålla sig till regelverket ”Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt 
beskrivare inom SKK-organisationen”. En person som är auktoriserad domare inom 
SKK-organisationen har en framskjuten förtroendepost och förväntas att i alla 
sammanhang uppträda i enlighet med detta. PtK ser allvarligt på överträdelser, oavsett 
i vilken form detta sker. 
 
Utifrån tillgängligt underlag finner inte PtK att de skäl för sitt yrkande som domaren 
framför är av den arten att det motiverar en ändring av SBK/FS beslut om 
avstängningens tidsperiod.  
 
Beslöt PtK därmed att avslå överklagan och yrkande att upphäva nu rådande 
avstängning som IPO domare. SBK/FS beslut om avstängning till 2017-01-30 kvarstår 
därmed oförändrat.  
 
 
 § 39 Bidragsberättigad domarkonferens  
 
Ansökningsförfarandet för bidragsberättigad konferens är sedan 2015-07-01 ändrad 
från 3 år till 2 år framförhållning innan det år konferens avses att genomföras. Detta 
innebär att ansökan om bidragsberättigad konferens år 2018 nu ska vara PtK tillhanda 
senast 2016-07-01, vilket tidigare har meddelats berörda specialklubbar. 
 
Informerade sekreteraren att en påminnelse om ansökningsdatum för 2018 års 
konferenser kommer i närtid att skickas ut till klubbarna. Beviljade konferenser år 2017 
är av PtK redan beslutade enligt tidigare ansökningsförfarande och kvarstår 
oförändrade. 
 
 
§ 40 Information 
 
Information från ordföranden 
Informerade ordföranden om CS beslut om kommittéer och arbetsgrupper för denna 
period. Nytillkommen kommitté är Kommittén för medlemsfrågor/KM. Därtill har 
tillkommit två nya arbetsgrupper; arbetsgrupp för den organisationsutredning som 
beslutades vid KF resp arbetsgrupp med uppgift att öka intresset för att köpa 
rashundar.  
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Information från SKKs kansli 
Informerade Kjell Svensson att Konkurrensverkets frågor till SKK även omfattade 
registrering av tysk schäferhund samt domare som dömt utanför organisationen, vilka 
även dessa har besvarats. 
 
Informerade sekreteraren att de nya grundreglerna gällande från 2016-01-01, vilka 
fastställdes vid KF, finns tillgängliga via SKKs webb plats samt i tryckt form. Förelåg 
även de nya grundreglerna för PtKs kännedom. 
 
 
§ 41 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
Beslöt PtK att § 38 undantas innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 42 Nästa möte 
 
Datum för kommande möten är sedan tidigare fastställt till: 2 juni samt 21 september. 
 
 
§ 43 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
 
Justeras:      
 
Bengt Pettersson  Katarina Björn  
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. 
 



Svenska kennelklubben 

Prov och tävlingskommittén 

 

 

Reservation på beslutet att inte införa regler för lydnadsklass 2017-01-01. 

 

På Prov och tävlingskommitténs möte den 3 mars fattades ett beslut att inte införa 
Internationella regler för klass 1-3 samt startklass 2017-01-01. Införandet skulle istället ske 2018-
01-01 för att ge SBK ytterligare ett år att genomföra en förankringsprocess även bland SKK:s 
specialklubbar som man ansåg fattades samt för att ompröva kongressbeslutet att införa 
internationella regler efter att protester inkommit till SBK och SKK. 

Inför och under mötet hade mötesdeltagarna förslaget på nya regler för startklass och klass1-3 
samt ett antal protestbrev med bilagor tillhanda. 

Mötesdeltagarna hade inte tillgång till en beskrivning av den omfattande regelrevideringsprocess 
som SBK genomfört sedan 2012 och till dags datum. Deltagarna hade heller inte tillgång till vilka 
remissinstanser som uttalat sig under revideringsprocessen, samt vilka synpunkter som inkommit 
i stort. 

Deltagarna på mötet hade heller inte tillgång till vilka åtgärder som SBK vidtagits för att möta 
den oro mot internationella regler som protestdeltagarna öppet beskrivit i sitt protestbrev. 

Protestbrev som inkommit under januari och februari 2016 till SKK kommer huvudsakligen från 
en person, som använt tidigare protestbrev som bilagor för sin egen protest, något som måste 
beaktas kritiskt i detta sammanhang.  Det har även inkommit ett protestbrev som uttalar sig 
kritiskt mot gruppmoment generellt, en fråga som är större än att bara omfatta lydnadsprov och 
som inte framkommit i remissarbetet inför kongressbeslutet. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att mötesdeltagarna inte hade tillräckliga fakta på bordet för att 
fatta ett så avgörande beslut. 

Jag anser att denna punkt på agendan måste bordläggas till alla fakta redovisats av SBK. Allt för 
att ge mötesdeltagarna samtliga fakta innan viktiga beslut kan fattas.’ 

 

Uppsala 2016-03-07 

Thomas Lundin 

Ledamot av PtK. 
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