
1 
 

SKK/AF nr 2/2011 
2011-06-21 
§ 32 - 67 
 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Freestyle den 21 juni 2011 på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Rolf Gustavsson, Moa Källström, Linda Laikre, Janna Nordin 
 
Mötesordförande: 
Kjell Svensson (adjungerad SKK kansli) 
 
Adjungerad Sveriges Hundungdoms kansli: 
Lotta Treiberg 
 
Adjungerade: 
Magnus Baurén(§ 38),Håkan Ericson (§ 38), Renata Johansson (§ 52), Carina Jägrén (§ 52) 
 
Anmält förhinder: 
 
Gun Kristensson, Yvonne Öster 
 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
 
§ 32 Mötets öppnande 
 
Mötesordföranden Kjell Svensson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
 
 
§ 33 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes efter att punkterna 15 D Övriga skrivelser – Skrivelse från 
Skarpnäck Hundungdom samt 17 C Protokollsutdrag från Centralstyrelsen lagts till. 
 
 
 
§ 34 Val av justerare 
 
Rolf Gustavsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 35 Föregående protokoll 
 
AFs protokoll nr 1/2011 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
 
§ 36 Verksamhetsplan 
 
Verksamhetsplanen för 2011 diskuterades och punkter som ännu inte påbörjats 
identifierades: 
 
Statistik – över freestylesporten under 2010 och 2011 
 
Uppdrogs åt Janna Nordin och Moa Källström att i samarbete med Magnus Baurén 
sammanställa statistiken som ska redovisas på nästa möte som är i september 
 
Insatser för att stimulera tävlande, arrangerande av tävling och publiktillströmning. AF har 
en känsla av att tävlandet har gått ner något i jämförelse med 2010. Kjell Svensson 
rapporterade att det är en nedåtgående trend generellt i hundsporten för närvarande. 
Konstaterades att det är viktigt att bedriva en PR-verksamhet för att promota sporten. 
 
Uppdrogs åt Rolf Gustavsson och Linda Laikre se över vilka eventuella insatser som skulle 
kunna genomföras.  
 
Utbildnings- och informationsfilmer som bl a ska läggas ut på webbsidan som ren 
information om sporten samt som stöd för klubbar som vill starta upp kurser etc. 
 
AF konstaterad att ambitionen att ta fram två filmer finns kvar. Yvonne är huvudansvarig för 
projektet. 
 
Regelrevidering 2014  
 
Uppdrogs åt Rolf Gustavsson och Janna Nordin att inleda förberedande arbete inför 
regelrevideringen 2014. 
 
 
 
§ 37 Framtida organisation 
 
Diskuterades hur freestylesportens framtida organisation ska se ut. Den nuvarande 
lösningen med att ligga direkt under SKK är temporär och i framtiden ska sporten antingen 
bilda en egen verksamhetsklubb eller placeras under en redan befintlig specialklubb. Båda 
alternativen bör undersökas noga innan AF lämnar ett förslag för framtida organisation till 
CS. I dagsläget finns endast en verksamhetsklubb med officiell status under SKK – 
Grythundsklubben. Ytterligare ett initiativ har tagits för att bilda en verksamhetsklubb för 
kroppsvallare, men där är inget klart ännu. 
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Diskuterades vidare att initiativet för hur en framtida organisation kan se ut bör komma från 
AF. 
 
Kjell Svensson informerade vidare om att Kennelfullmäktige hålls 24-25 september 2011 och 
CS tar sitt förslag till verksamhetsplan nu i augusti.  
 
Underlag som behövs för att kunna ta ett beslut om förslag på framtida organisation är: 
ekonomi och statistik över tävlande, medlemsavgift, tävlingsavgifter samt sponsring. För att 
kunna bilda en egen verksamhetsklubb måste den kunna finansiera sig själv genom 
medlemsavgifter etc. 
 
Underlaget delas in i tre steg:  
1. Ekonomi  
2. Organisation 
3. Tidsplan 
 
Uppdrogs till alla ledamöterna att delta i utredningsarbetet av de olika alternativen. 
Beslutades att ha ett telefonmöte den 27 juni kl. 19. Målsättningen är att ett underlag ska 
finnas till nästa möte. 
 
 
 
§ 38 Hundaktiv 
 
AF hälsade Magnus Baurén från Hundaktiv och Håkan Ericson från SKKs kansli välkomna till 
mötet. 
 
Håkan Ericson rapporterade att samtliga resultatfiler nu har gått igenom och finns på 
Hunddata. Att det tagit lite tid beror på att problem har uppstått under vägen vid 
inläsningen men att de har lösts efterhand de uppstått. Ett av problemen har varit att det 
har saknats personnummer på domarna. AF har tidigare påpekat att arrangören ansvarar för 
att lägga in fullständiga uppgifter i resultatregistreringen där även domarna ska stå med. 
 
AF diskuterade problemet och Magnus Baurén konstaterade att han kan lägga in 
personnumren på domarna i Hundaktiv så att de automatiskt går in när domarens namn 
väljs. AF beslutade enligt Magnus Bauréns förslag. 
 
Ett annat problem som uppstått vid inläsningen, är utländska hundar. Arrangören måste 
begära in en kopia av stamtavlan i samband med anmälan till tävlingen. Kopian ska sedan 
skickas till SKKs registreringsavdelning så att hunden läggs in i SKKs register. Finns inte 
hunden i vårt register kan inte resultaten läsas in. 
 
AF uppmanar arrangörerna till att vara noga med att begära in en kopia på stamtavlan på 
utländska hundar samt att omgående skicka in handlingarna till SKK för registrering. 
 
Kansliet rapporterar att championat- och diplomtitlar är på gång att läggas in i Hunddata. 
Kansliet påminner om att gamla resultat före 1 januari 2011 inte kommer att läggas in i 
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Hunddata men erhållna och ansökta diplom, före ovanstående datum, kommer att påföras 
aktuella hundar. 
 
 
Magnus Baurén konstaterade att verksamheten måste styra hjälpmedlen. För att kunna hålla 
liv i arbetet med Hundaktiv behövs regelbunden feedback. Vidare undrade han vem som har 
behörighet att godkänna tävlingen, d v s resultatlistorna. Som systemet är upplagt idag är 
det flera stycken som har rätt att administrera en tävling. 
 
Beslutades att det är tävlingsledaren som har ansvaret för att resultaten registreras, men de 
på klubben som har administratörsrättigheterna för en tävling kan i praktiken göra detta. 
Det är dock alltid tävlingsledaren som är huvudansvarig. 
 
Magnus Baurén undrade över definitionen av ”tävling”. När man ordnar en freestyletävling 
bör det vara så lätt som möjligt för tävlande att kunna anmäla till alla klasser på flera dagars 
tävling. För att SKK ska kunna läsa in resultaten måste varje tävling ha ett ”tillfällesnummer” 
vilket kansliet tilldelar tävling när denne godkänns.  
 
AF diskuterade med kansliet hur man löser det rent tekniskt för att underlätta för de 
tävlande i samband med anmälan till tävling kontra tilldelning av ”tillfällesnummer”. Med 
stöd av kansliets information beslutades att en dag är en tävling oavsett om man har en 
förmiddagstävling och en eftermiddagstävling samma dag. 
 
 
Magnus Baurén belyste också frågan om att det behövs ”hjälptexter” i Hundaktiv. 
 
AF uppdrog till Rolf Gustavsson att knyta till sig vana tävlingsledare som kan hjälpa till med 
att förbättra de befintliga hjälptexterna. 
 
 
AF tackade Magnus Baurén och Håkan Ericson för deras medverkan under punkten 
”Hundaktiv”. 
 
 
 
§ 39 Webbsidan 
 
Rolf Gustavsson rapporterade att en ny webbsida håller på att ta form under ledning av Ina 
Kolmodin. En krasch/hackning skedde nyligen på gamla sidan, databasen med alla artiklar 
var intakt men allt innehåll i mapparna som innehöll själva webbsidorna var borta. 
Webbhotellet tar backuper regelbundet och de kunde på en vecka leverera en backup. Vi 
måste säkerställa rutiner för egna regelbundna backuper av sidan.  
 
Nya sidan görs i Joomla. Vinsterna med det nya systemet är att det blir lättare att uppdatera, 
administrera och få en lätt struktur.  
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Lotta Treiberg framhöll behovet av att vissa delar av webbsidan bör finnas på engelska. AF 
ser också behovet av att viss ”grunddata” bör finnas på engelska och skickade med 
önskemålet till arbetsgruppen för webbsidan. 
 
Beslutades att adressen till den temporära webbsidan går ut till alla i AF. Synpunkter skickas 
till Ina Kolmodin, Rolf Gustavsson och Susanna Dafid.  
 
Rolf Gustavsson rapporterade vidare att landslagsledaren för freestyle, Helena Sundsgård, 
har efterfrågat en särskild sida för landslagsledarna där de kan lägga ut information. AF ser 
positivt på detta men att någon form av kontroll bör finnas kring detta. Det måste även 
undersökas om det rent tekniskt går att lösa.  
 
En inbjudan har kommit från Sveriges Hundungdom beträffande deras ”Instruktörsutbildning 
i Freestyle och Heelwork to music” där sekreteraren ställde frågan om den inte borde ligga 
på www.hundfreestyle.se. AF diskuterade policyn för publicering på webbsidan. Lotta 
Treiberg informerade om en rasklubbs webbsida där man lagt till en särskild flik för 
fristående annonsering, t ex privata kurser etc, där man betalar en avgift för att få 
annonsera.  
 
Beslutades att klubbar inom SKKs organisation har rätt att annonsera om kurser och 
utbildningar men att en översyn av vad som ska gälla för ”privata” aktörer ska göras. 
 
 
 
§ 40 Agria Freestyle Elite Challange 
 
Rapporterades att två deltävlingar i Agria Freestyle Elite Challenge har genomförts, den 
första i Göteborg på MyDOG i januari och den andra i Tidaholm i maj. Den tredje tävlingen 
kommer att hållas i Borås den 3 juli. För närvarande är totalt sju deltävlingar godkända. 
 
Beslut sedan tidigare är att åtta deltävlingar ska hållas under 2011 och att finalen ska gå av 
stapeln på MyDOG i januari 2012. AF konstaterade att ytterligare en deltävling ska 
arrangeras och såg över den geografiska spridningen för de redan godkända deltävlingarna. 
Önskemål finns från AF att den åttonde deltävlingen bör hållas norr om Mälardalen för 
spridningens skull. Moa Källström ser en möjlighet att arrangera den sista deltävlingen i 
mitten av september i Gävletrakten, förhoppningsvis i sambans med Gävleborgs 
Kennelklubbs utställning i Högbo. 
 
AF ser positivt på detta och ger Moa Källström i uppdrag att undersöka om det går att 
genomföra. 
 
Följade deltävlingar är beslutade: 
 
Göteborg  8 januari: 
MyDog på Svenska mässan. 
Arrangörsklubb Linköpings HU 
Kontaktperson: Rolf Gustavsson 
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Tidaholm 29 maj: 
Tävlingsplats Tidaholms BK 
Arrangörsklubb Skövde-Tidaholms HU 
Kontaktperson: Susanna Dafid 
 
Borås 3 juli: 
Tävlingsplats Saltemads Camping, invid Ryda sportfält 
Arrangörsklubb SPKK 
Kontaktperson: Maria Weinehall 
 
Malmö 7 augusti: 
I samband med Hundens Dag/World Cup hästtävlingarna på Ribban i Malmö. 
Arrangörsklubb: Oxie HU 
Kontaktperson: Jenny Tholin 
 
Boden 12-14 augusti (under en av dagarna på tävlingen): 
Arrangörsklubb Bodens HU 
Kontaktperson: Lina Sundqvist 
 
Karlstad 27 augusti: 
I samband med Lillerudsdagarna i Karlstad. 
Arrangörsklubb: Karlstad BK 
Kontaktperson: Lina Pettersson 
 
Ljungskile 28 augusti: 
I samband med Västra Kennelklubbens 2-dagars utställning. 
Arrangörsklubb: Västra KK 
Kontaktperson: Eleonor Mattsson 
 
Uppdrogs åt Yvonne Öster att kontakta Tommy von Brömsen vid Svenska Mässan i Göteborg 
angående finalen. 
 
 
 
§ 41 Årets freestyle-hund 
 
Diskuterades hur man på enklaste sätt tar fram uppgifter om ställningen i Årets 
Freestylehund så att ställningen kan följas under året på webbsidan. 
 
Rolf Gustavsson rapporterade att han varit i kontakt med Magnus Baurén i frågan och att det 
enligt honom går att ta ut rapporter om ställningen i Årets Freestylehund i Hundaktiv. Rolf 
Gustavsson hade vidare fått information från Magnus Baurén som informerade att det går 
att hantera samtliga ”Årets tävlingar” genom Hundaktiv även ”Årets 6+” om inga ändringar 
av lagnamn sker under året. 
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§ 42 SM 2011 
 
SM i freestyle och HtM kommer att gå på Stockholm Hundmässa den 10 eller 11 december 
på Stockholms Mässan i Älvsjö. 
AF söker en arrangör för mästerskapet och beslutade att lägga ut en annons på webbsidan 
där det klart framgår vad som krävs av en arrangör för SM. En tanke är att, förutom efterlysa 
arrangör på webbsidan, kontakta enskilda klubbar direkt. Ett förslag är att fråga Stockholms 
Kennelklubb om de vill stå som arrangör tillsammans med t ex Tyresö Hundungdom. 
 
Sekreteraren informerade om att SKK kommer att utse en funktionsansvarig (FA) som 
kommer att vara SKKs ansvarige för SM i freestyle och HtM. Alla kontakter med SKK ska gå 
genom FA beträffande SM. 
 
 
 
§ 43 Rutiner i samband med tävlingar 
 
På förekommen anledning diskuterades rutiner kring tävlingar. Det har hänt att arrangörer 
slagit ihop två klasser till en t ex en klass III tävling slås ihop med en Agria Freestyle Cup 
uttagning. Tävlande har då reagerat och tyckt att de betalat för två starter men bara fått en 
start. 
 
AF tog del av en skrivelse som kommit in från Skarpnäck hundungdom beträffande en tävling 
hos dem där det som beskrivs ovan har inträffat. Arrangören ber om förslag på hur man ska 
göra vid sådana uppkomna situationer. 
 
AF diskuterade händelsen och rekommenderar arrangörer att redan i PM:et ”flagga” för att 
klasser eventuellt kan komma att slås ihop. 
 
 
 
§ 44 Landslagen 
 
Linda Laikre rapporterade att hon har haft kontakt med landslagledarna som är i full gång att 
ta ut lagen inför Nordiska Mästerskapen i Lilleström, Norge i november. Problemet för 
lagledarna är att de är så få tävlingar just nu. Lagledaren för HtM-laget planerar att komma 
till workshopen i Linköping i juli för att titta. I övrigt önskar lagledarna att intresserade 
ekipage skickar in en oredigerad film på sitt program. Mer information om detta kommer att 
finnas på webbsidan. Enligt rapport från Helena Sundsgård, lagledare för freestyle-laget, så 
har hon som målsättning att ha laget klart tre månader före NM. 
 
AF noterade informationen. 
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§ 45 Europa Mästerskap i Freestyle och HtM 
 
Det har kommit till AFs kännedom att det kommer att arrangeras ett ”öppet” EM den 22-23 
oktober 2011 i Danmark. SKK har inte mottagit någon officiell inbjudan till mästerskapet 
ännu. 
 
AF konstaterar att om arrangemanget inte är sanktionerat av Dansk Kennelklub (DKK) kan AF 
inte ställa sig bakom och skicka våra landslag. Det är dock fullt möjligt att som enskild 
tävlande anmäla sig och tävla men inte som landslag. 
 
Om DKK står bakom tävlingen finns inga hinder mot att skicka våra landslag även om 
tävlingen inte har status som officiellt mästerskap. 
 
Skulle arrangemanget även vara sanktionerat av FCI finns det möjlighet för AF att ansöka om 
bidrag ur SKKs Landslagsfond. 
 
 
 
§ 46 Domarkonferens 2014 
 
Diskuterades om AF ska ansöka om bidrag till en Freestyledomarkonferens 2014. AF ser helst 
att de redan 2013 ska kunna anordna en domarkonferens för freestyledomare. Ansökan för 
bidrag till konferenser 2013 skulle ha varit PtK tillhanda 1 juli 2010. 
 
AF beslutade att i ansökan om bidrag för konferens 2014 ställa frågan om det skulle vara 
möjligt att få bidrag för en konferens i första hand 2013 men om det inte är möjligt ansöka 
om bidrag för 2014. Uppdrogs till Linda Laikre att formulera ansökan till PtK. 
 
 
 
§ 47 Domarutbildning 2011 
 
AF anser att det finns ett stort behov av att vidareutbilda domare samt att skapa en 
gemenskap i domarkåren och se till att värna om de personer som är beredda att ta 
domaruppdrag i freestyle och HtM.  
 
Vidareutbildning av domare- och domaraspiranter hålls i samband med att de brittiska 
freestyledomarna och instruktörerna Kath Hardman och Karen Sykes besöker Linköping 16 – 
17 juli 2011. Yvonne Öster, Rolf Gustavsson och Monica Gudinge ansvarar för denna 
vidareutbildning. 
 
AF beslutade att per mejl snarast kontakta alla domare och bjuda in till vidareutbildningen 
som är en halv dag i samband med Linköpings Hundungdoms workshop. Dock måste det 
tydligt framgå att det är AF som står för domarnas vidareutbildning. AF kommer även att 
sponsra vidareutbildningen med 3 000 kr för att få ner kostnaderna för domarna att delta. 
 
 
Diskuterades att arrangera en domarträff i höst. 
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Uppdrogs åt Yvonne Öster, Rolf Gustavsson och Monica Gudinge att arrangera denna 
domarträff.  
 
 
En översyn av de som gått domarutbildningen 2010 och 2011 men inte ännu är klara med 
proven genomgicks. SKK har idag 28 auktoriserade freestyledomare samt ytterligare ca 12 
som är på gång att examineras. 
 
Uppdrogs till lärarna på domarutbildningen att kontakta de som ännu inte examinerats och 
”pusha” på dem. 
 
 
Vidare diskuterade AF att det behövs ytterligare lärare till domarutbildningen 
(domarutbildare). I dagsläget finns bara tre domarutbildare. 
 
AF beslutade att erfarna domare bör slussas in som nya domarutbildare. Några tänkbara 
namn diskuterades Uppdrogs till domarutbildarna Rolf Gustavsson, Yvonne Öster och 
Monica Gudinge att se över vilka som har erfarenhet för att bli domarutbildare och sen 
tillfråga dessa personer om de vill bli domarutbildare. Ambitionen är att minst en ny 
domarutbildare ska delta i samband med nästa domarutbildning. I uppdraget ingår även att 
se över möjligheterna att förlägga en domarutbildning längre norr ut, då önskemål om detta 
har kommit till AF. 
 
 
 
§ 48 Utbildning av instruktörsutbildare 
 
AF ser att det finns ett stort behov av instruktörsutbildare inom freestyle och HtM. 
 
AF beslutade att utse 4-5 personer som är lämpliga att bli instruktörsutbildare inom 
freestyle och HtM. Dessa personer ska med godkänt resultat delta i en särskild utbildning för 
att kunna utnämnas till instruktörsutbildare. Utnämningen till Instruktörsutbildare gäller 
under en treårsperiod och därefter sker en ömsesidig utvärdering som ligger till grund för 
eventuell fortsatt utnämning till instruktörsutbildare.  
 
Uppdrogs till Yvonne Öster, Linda Laikre och Janna Nordin att identifiera lämpliga personer 
och tillfråga dessa, samt att utforma en utbildningsplan för instruktörsutbildare. 
 
 
 
§ 49 Instruktörsutbildning steg II 
 
Det finns ett behov av att vidareutbilda befintliga freestyle och HtM instruktörer. 
 
AF beslutade att uppdra till Yvonne Öster, Linda Laikre och Janna Nordin att ta fram en 
utbildningsplan för steg II i freestyleinstruktörsutbildning. 
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§ 50 Intyg/Diplom 
 
AF undrar om det är möjligt för dem att utfärda egna diplom/intyg för utbildningar till 
freestyleinstruktörer, domare, instruktörsutbildare samt tävlingsledare, då SKK inte formellt 
utfärdar sådana diplom/intyg. 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson ser inga hinder för att AF gör egna 
diplom/intyg. 
 
 
 
§ 51 Tävlingsledarutbildning 
 
Rolf Gustavsson rapporterade att den interaktiva utbildningen av tävlingsledare fungerar 
bra. Han skulle dock behöva hjälp med att rätta proven då trycket är rätt stort.  
 
Rolf Gustavsson ser också ett behov av att tävlingsledarmaterialet ska ses över. 
 
AF uppdrog till Janna Nordin och Rolf Gustavsson att dela på jobbet med att rätta 
tävlingsledarprov och se över tävlingsledarutbildningsmaterialet.  
 
 
 
§ 52 Sponsring  
 
Renata Johansson, AFs sponsoransvarige och Carina Jägrén, sponsoransvarig på SKK hälsades 
välkomna till mötet. 
 
Carina Jägrén informerade om att Agria har exklusivitet för SKK centralt anordnade 
arrangemang, där bl a Freestyle och HtM räknas in. Detta betyder att inga andra 
försäkringsbolag får tillfrågas om sponsring. I övrigt har SKK samarbete med vissa 
foderföretag vid specifika arrangemang. Vid kontakt med foderföretag är det säkrast att 
först kontrollera med Carina Jägrén att det är okej. De flesta företag som inte är relaterade 
till hund går bra att kontakta för sponsring. Det är dock viktigt att alltid förankra nya 
sponsorer hos SKKs VD Ulf Uddman, detta görs genom Carina Jägrén. 
 
Carina Jägrén belyste också vikten av att i tidigt skede ”prissätta” sponsringen. Vad får 
företaget för att de sponsrar SKKs freestyle och HtM t ex ska företagets ”logga” visas på 
webben, på kläder etc eller är det ett ”paket” ni säljer? Det är också viktigt att reda ut vem 
som sluter avtalen. Uppdrogs till Kjell Svensson att undersöka det. 
 
En annan fråga som är viktig i kontakten med sponsorerna är att reda ut hur 
sponsorpengarna ska betalas ut. 
 
 
Renata Johansson informerade att hon planerar att göra ett utskick till utvalda företag för att 
presentera sporten och sedan ta en personlig kontakt. 
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Rolf Gustavsson föreslog att en power-pointpresentation av sporten skickas med ut till 
företagen. 
 
AF beslutade att Linda Laikre är kontaktperson mot Renata Johansson. 
 
Diskuterades om Agria har för avsikt att sponsra elitsatsningen av freestyle även under 2012. 
Carina Jägrén informerade att önskemål om elitsatsning genom Agria ska gå genom SKKs VD 
och vara honom tillhanda i början av hösten 2011 gällande 2012 års verksamhet. 
 
AF tackade Renata Johansson och Carina Jägrén för sin medverkan under punkten. 
 
 
 
§ 53 Styrdokument 
 
Linda Laikre och Rolf Gustavsson meddelade att arbetet med att ta fram styrdokument till AF 
tyvärr inte hunnits med till detta möte. 
 
AF beslutade att bordlägga punkten till nästa möte. 
 
 
 
§ 54 Uppdragslista 
 
AF gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 
 
Nr4/2010 
§ 110 Undersöka om det finns möjlighet att arrangera SM 2011 i samband med 

Stockholm Hundmässa. 
 
 AF har fått besked att de får arrangera SM på Stockholms Mässan i samband 

med Stockholm Hundmässa. 
 
 
Nr 1/2011 
§ 5 AF diskuterade den ekonomiska situationen och beslutade att äska mer pengar 

från SKK. Uppdrogs till Rolf Gustavsson att utforma en skrivelse till SKK. 
 
 Skrivelsen är skickad och CS har bifallit AFs ansökan om mer medel. 
 
 
§ 24 Skriva ett förslag på uppdragsbeskrivning för sponsring 
 
 Uppdraget utfört. 
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§ 24 Undersöka om det finns några riktlinjer beträffande sponsorer. 
 
 Sponsoransvarig på SKK har deltagit på mötet idag och informerat AF 

beträffande sponsring. 
 
 
 
§55 Skrivelse beträffande tävlingsförbud 
 
En skrivelse fanns från en tävlande i freestyle som blivit avvisad från en tävling p g a att 
Länsstyrelsen i den tävlandes län påfört den tävlande djurförbud. Beslutet från Länsstyrelsen 
hade kommit arrangören till kännedom och enligt SKKs ”Allmänna bestämmelser för prov, 
tävlingar och utställningar” äger en person som har djurförbud inte rätt att delta. Den 
tävlande vill protestera mot arrangörens handlande då aktuell tävlande inte fått något 
besked från SKK om att denne har tävlingsförbud. Den tävlande känner sig kränkt och 
åberopar att få sina utlägg samt anmälningsavgiften återbetald av arrangerande klubb. 
 
AF tog del av skrivelsen samt arrangörens och domarnas yttrande och konstaterar att det 
inträffade är olyckligt men att arrangören inte har gjort något fel och kan inte klandras. Av 
de ”Allmänna bestämmelser för prov, tävlingar och utställningar” framgår att en medlem 
som belagts med djurförbud inte har rätt att delta vid tävling. De interna rutinerna för 
hantering av frågan har dock inte fungerat som tänkt vilket medfört att SKK inte hade påfört 
tävlingsförbudet i SKKs register samt informerat den tävlande. Dock är det alltid 
hundägarens ansvar att känna till och följa tävlingsbestämmelserna. 
 
AF beslutade att rekommendera arrangören att återbetala anmälningsavgiften till den 
tävlande enligt punkt 3.5 b i ”Bestämmelser för freestyletävlingar”: 
 
”Återbetalning av anmälningsavgift 
Erlagd anmälningsavgift återbetalas om anmälan avvisas av arrangören, t ex på grund av 
begränsning av antalet deltagare, att hunden inte har rätt att delta eller att 
anmälan/anmälningsavgiften inkommit försent.” 
 
 
Tävlings- och utbildningschefen informerade att nya tillämpningsanvisningar till SKKs 
Allmänna bestämmelser – ”person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller 
inneha djur” har tagits fram och skickats ut till SKKs läns-, specialklubbar och till SKK 
avtalsanslutna rasklubbar. 
 
När SKK får kännedom om att en medlem har fått djurförbud går en anmälan till 
disciplinnämnden. Samtidigt som anmälan görs läggs tävlings-, prov- och registreringsstopp 
på aktuell medlem vilket gäller under handläggningstiden i disciplinnämnden. Sedan går ett 
brev ut med information till medlemmen. Länsstyrelserna rapporterar inte automatiskt till 
SKK, utan SKK måste själva söka information om djurförbud  
 
Om arrangör får kännedom om ett beslut om djurförbud ska arrangören konfrontera den 
tävlande/hundägaren. Om ägaren erkänner förbudet så avvisas personen. Detta gäller även 
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inofficiella tävlingar. Om hundägaren skulle bestrida saken ska arrangören låta personen 
starta och sedan utreda ärendet i efterhand. Arrangören ska alltid kontakta SKK.  
 
 
 
§ 56 Reseberättelse från Crufts 
 
För kännedom fanns en reseberättelse från Karolina Pettersson som representerade Sverige 
och SKK på Crufts internationella freestyletävling i mars 2011. 
 
AF tog del av reseberättelsen som de tyckte var mycket trevlig. Uppdrogs till Rolf Gustavsson 
att kontakta Karolina Pettersson och fråga om AF får lägga ut reseberättelsen på webbsidan. 
 
 
 
§ 57 Skrivelse från Skarpnäcks hundungdom om domaruppdrag 
 
Ledamoten Janna Nordin hade med sig en skrivelse till mötet från Skarpnäck Hundungdom 
beträffande en domare som avsagt sig sitt domaruppdrag med mycket kort varsel. 
 
AF beslutade att bordlägga skrivelsen till nästa möte och begära in ett yttrande från aktuell 
domare. 
 
 
 
§ 58 Redovisning av AF/VU 
 
AF beslutade att bekräfta AF/VU bifallen ansökan från: 
 
Skövde-Tidaholms Hundungdom om att få arrangera deltävling i Agria Freestyle Elite 
Challenge den 29 maj i Tidaholm godkändes. 
 
Svenska Prazsky Krysarik Klubben om att få arrangera deltävling i Agria Freestyle Elite 
Challenge den 3 juli i godkändes. 
 
Karlstads Brukhundklubb om att få arrangera deltävling i Agria Freestyle Elite Challenge den 
27 augusti i Karlstad godkändes. 
 
Västra Kennelklubben om att få arrangera deltävling i Agria Freestyle Elite Challenge den 28 
augusti i Ljungskile godkändes. 
 
 
AF beslutade att bekräfta AF/VU beslut beträffande; 
 
att deltagaravgifterna för domarkursen kan användas för genomförandet av utbildningen. 
 
arbetsbeskrivning för sponsoransvarig 
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en skrivelse till PtK där AF bestrider PtKs beslut att domare inte får döma och tävla samma 
dag fr o m 1 januari 2012. 
 
 
 
§ 59 Protokollsutdrag från Prov och Tävlingskommittén (PtK) 
 
För kännedom fanns protokollsutdrag från PtKs möte nr 1/2011, beträffande vad en domare 
får göra samma dag som denne dömer. Generell frågeställning för PtKs principiella 
ställningstagande. 
 
Beslöt PtK att för de regelverk vars prov-/tävlingsverksamhet är att betrakta som 
bedömningssport kvarstår oförändrat att domare får inte tävla i någon klass på prov/tävling 
där domaren själv dömer. 
 
 
För kännedom fanns protokollsutdrag från PtKs möte nr 2/2011 § 47 Regelrevidering inför 
perioden 2012-01-01--2016-12-31 – Domare vid freestyletävling 
 
Med anledning av PtKs beslut, att inte låta domare tävla i någon klass på prov/tävling där 
domaren själv dömer, har två skrivelser inkommit, från Arbetsgruppen i 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 återta 
tidigare beslut om datum för när beslutet ska träda ikraft. Innebärande att den i regelverket 
nuvarande skrivningen kvarstår oförändrat 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. 
 
AF tackar PtK för att de återtar tidigare beslut om datum för när beslutet ska träda ikraft. 
 
 
 
§ 60 Protokoll från Nordisk Kennel Union (NKU) 
 
För kännedom fanns protokoll från NKU/AUs möte den 2 mars 2011. 
 
AF konstaterade att NKU Freestylekommittés regelförslag för Nordiska Mästerskap i 
Freestyle och HtM inte behandlades på mötet i mars utan skjutits upp till NKU/AUs möte i 
oktober 2011. Därefter lades protokollet till handlingarna. 
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§ 61 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen (CS) 
 
För kännedom fanns protokollsutdrag från CS möte 4 maj 2011 § 55 beträffande AFs 
äskande om ytterligare medel till AFs verksamhet. 
 
AF konstaterade att CS bifallit äskandet. 
 
 
 
§ 62 Resultatrapport 
 
För kännedom fanns resultatrapport för perioden februari – april 2011. 
 
Rapporten genomgicks och AF beslutade att Rolf Gustavsson gör en uppföljning av budgeten 
till nästa möte. Därefter lades rapporten till handlingarna. 
 
 
 
§ 63 Rapporter – Ledamöterna 
 
Rolf Gustavsson rapporterade från domarutbildningen som hölls i mars 2011. 
 
AF noterade informationen. 
 
 
 
§ 64 Rapporter – Sekreteraren 
 
Sekreteraren informerade att det mobilnummer flera av ledamöterna använder sig av är 
hennes privata mobil och önskar därför att ledamöterna använder sig av kansliets 
direktnummer till sekreteraren eller ringer via SKKs växel, 08-795 30 00. 
 
AF noterade informationen. 
 
 
 
§ 65 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras 
på webben eller i Hundsport Funktionär 

 
AF beslutade att § 55 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
 
§ 66 Nästa möte 
 
Nästa möte beslutades till 20 september 2011 kl 10.30 på SKKs kansli. 
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§ 67 Mötets avslutande 
 
Mötesordföranden tackade för ett bra möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Kjell Svensson   Rolf Gustavsson 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


