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SKK/FREE nr 3/2012 
2012-05-29 
§§ 61 - 85 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté 
den 29 maj 2012 på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Moa Källström (ordf), Rolf Gustavsson, Linda Laikre, Janna Nordin 
 
Anmält förhinder: 
Nina Lindström 
 
Adjungerad 
Gun Kristensson 
 
Adjungerad SKK kansli 
Kjell Svensson 
 
Adjungerad Sveriges Hundungdoms kansli: 
Lotta Treiberg (§§ 61 – 73) 
 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
 
§ 61 Mötets öppnande 
 
Ordföranden Moa Källström hälsade de närvarande välkomna, därefter förklarades mötet 
öppnat. 
 
 
 
§ 62 Val av justerare 
 
Linda Laikre valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
 
§ 63 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes efter att två övriga frågor anmäldes; 

- Representant för freestylesporten i SKKs Prov- och Tävlingkommitté 
- Namninsamling från freestyleaktiva 
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§ 64 Föregående protokoll 
 
FREEs protokoll nr 2/2012 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
 
§ 65 Ekonomi – Resultatrapport 
 
Resultatrapport för februari, mars och april 2012 fanns för kännedom. 
 

Konstaterades att några poster ska omföras. Uppdrogs till kansliet att meddela 
ekonomiavdelningen om omföringarna. Därefter lades resultatrapporterna till handlingarna. 
 
 
 
§ 66 Arbetsgruppen – Framtida organisation 
 
Ordföranden rapporterade från arbetsgruppens arbetsmöten. FREE gick igenom och 
diskuterade det förslag till medlemsbas för den framtida organisationen som arbetsgruppen 
tagit fram. 
 
Konstaterades att det är viktigt att kommunicera med aktuella klubbar för att förankra 
förslaget innan man arbetar vidare med arbetsgruppens förslag i denna form. Eftersom det i 
dagsläget finns för få freestyleaktiva för att själva bära en klubb ekonomiskt måste man få 
med klubbarna på tåget. Förslaget måste också förankras i CS och det är viktigt att börja 
arbetet med att förankra förslaget hos freestyleaktiva eftersom de kommer att utgöra 
stommen i den framtida organisationen. 
 
Beslutades att en enkät ska tas fram och skickas till läns- och specialklubbar tillsammans 
med ett följebrev. Uppdrogs till Linda Laikre att ta fram ett förslag på enkät och följebrev 
som ska fastställas på FREEs telefonmöte den 13 juni. Linda Laikre ska även ta fram 
information och förfrågan till aktiva som kan läggas ut på hundfreestyle.se. Uppdrogs till 
ordföranden att informera CS om förslaget samt den tänkta enkäten ut till klubbarna. Efter 
CS synpunkter ska en plan sättas upp för vad som behöver göras fram till den 1 januari 2014. 
 
Till FREEs nästa möte ska ordföranden i Föreningskommittén (FK), Per-Inge Johansson, 
bjudas in. Per-Inge Johansson är FREEs kontaktperson i FK i arbetet med att forma den 
framtida organisationen. 
 
 
 
§ 67 Arbetsgruppen – Regelrevidering 2014 
 
Linda Laikre och Rolf Gustavsson rapporterade från arbetsgruppens arbete med 
regelrevideringen. Informerades att synpunkter från aktiva har begärts in via webben och 
tagits i beaktande vid arbetet med reglerna. Synpunkter som framförts muntligen har också 
beaktats. 
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Regelförslaget gicks igenom och diskuterades. 
 
Beslutades att efter några små justeringar skicka ut regelförslaget på remiss till läns- och 
specialklubbar samt även läggas ut på webben så att enskilda kan yttra sig. 
 
Uppdrogs till arbetsgruppen att ta fram ett följebrev till remissen. Kansliet skickar sedan ut 
brev och regelförslag till ovanstående klubbar. Remissen ska senast skickas ut sista veckan i 
juni och remisstiden löper ut den 30 september 2012. 
 
 
 
§ 68 Arbetsgruppen – Landslag 
 
Resultat från VM 
För kännedom fanns resultaten från VM i Salzburg den 18 – 20 maj. FREE konstaterar att 
Sveriges tävlande har gjort mycket bra ifrån sig på VM. I freestyle placerade laget sig som 
fyra och individuellt kom Michaela Neiglick med sin borderterrier Urax Ylva-Li (Rut) på en 
åttonde plats. I HtM placerade sig laget på en sjunde plats. 
 
 
Rapport från landslagsledningen 
Landslaget har sedan FREEs förra möte haft en workshop i Kungsör där de gick igenom, 
koreografi, vad vill domaren se, klippa musik samt hantera sina tävlingsnerver. 
 
Lagen till VM har tagits ut och bestod av; 
 
Freestyle Michaela Neiglick 
 Linnéa Vejde 
 Margareta Löfgren 
 Sabine Åström 
 Carina Persson 
 Erika Johansson 
 
HtM Susann Wastenson 
 Linda Tolkki 
 Ulrika Persson 
 Erika Johansson 
 Eleonor Mattsson 
 Carina Persson 
 
Lagledare på plats på VM var Memea Mohlin. 
 
Tyvärr skadade Sabine Åströms hund sig helgen före VM så i hennes ställe gick Ulrika 
Persson in i freestyle laget. 
 
Landslagstruppen har även fått kläder från Royal Canin samt halsband från Popix. 
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Lagledningen föreslår att sponsorpengarna på 25 000 kr från Agria ska användas till att 
genomföra deltagande vid Open European Championship (OEC) i Prag den 29 – 30 
september. 
 
Beslutades i enlighet med lagledningens förslag beträffande Agria sponsormedel på 25 000 
kr. FREE vill dock påpeka att NM i december är prioritet ett för landslaget och att 
lagledningen tar med i sin planering att även det mästerskapet kommer att kosta pengar för 
lagmedlemmarna trots att det går på hemmaplan. Förhoppningsvis har det kommit in mer 
sponsorpengar till slutet av året men man kan inte räkna med det. 
 
Till nästa möte önskar FREE en rapport om lagens utseende till OEC. 
 
Konstaterades att FREE är mycket nöjda med landslagsledningens arbete och med 
landslagens insatser. 
 
Därefter lades rapporten till handlingarna. 
 
 
 
§ 69 Arbetsgruppen – Domar- och Funktionärsutbildning 
 
Nya domare 
Sedan förra mötet har två nya domare auktoriserats av FREE; 
 

 Johanna Mamrelund 

 Susann Wastenson 
 
FREE önskar dem lycka till i sin domargärning. 
 
 
Rapport från arbetsgruppen 
Janna Nordin och Rolf Gustavsson rapporterade från arbetet med domarträffen den 27 
oktober 2012. Förlag på föredragshållare till domarträffen fanns samt ett förslag på hur de 
ska finansieras. Träffen kommer att bli i Studiefrämjandets lokaler i Solna. 
 
FREE tog del av förslagen och beslutade att föreslagna föredragshållare ska bjudas in under 
förutsättning att ekonomin går ihop enligt det förslag arbetsgruppen har. 
 
 
Arbetsgruppen jobbar vidare med att få ihop ett utbildningstillfälle för nya domare. 
Förhoppningsvis kommer det att bli ett utbildningstillfälle i Bollnäs. Rolf har åtagit sig att 
hålla utbildningen om den blir av. 
 
 
Arbetsgruppen föreslår att domarutbildaren ska erhålla arvode enligt SKKs nivå, d v s 1 000 
kr/heldag och 500 kr/halvdag samt faktiska kostnader för resa och uppehälle. 
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Beslutades att kostnaderna för domarutbildaren ska bäras av deltagaravgifterna samt att 
arvodet ska vara enligt SKKs nivå, som ovan. 
 
Arbetsgruppen föreslår också att en laminerad lathund ska tas fram för freestyle 
innehållande HtM-positionernas benämningar, sammanfattning av kraven i de olika 
klasserna samt en sammanställning av poängneddrag och diskvalificeringsorsaker. 
 
FREE beslutade enligt arbetsgruppens förslag. 50 ex ska tryckas upp och skickas ut till 
samtliga domare och domaraspiranter. Uppdrogs till Rolf Gustavsson att ta fram manus för 
lathunden. Kansliet lämnar det till SKKs marknadsavdelning för layout och tryck och skickar 
sedan ut lathunden. 
 
Arbetsgruppen har tagit fram två blanketter, ”Intyg om deltagande i elevtjänstgöring” och 
”Intyg om aspiranttjänstgöring”. Blanketterna godkändes efter några små justeringar. 
Uppdrogs till kansliet att lämna materialet till SKKs marknadsavdelning för layout. 
 
 
 
§ 70 Arbetsgruppen – Instruktörsutbildning 
 
Janna Nordin rapporterade att Anita Axelsson har tackat ja till att vara sammankallande i 
arbetsgruppen. 
 
Vidare föreslog Janna Nordin att Yvonne Öster och Anita Axelsson ska få uppdraget att 
arbeta fram material till Instruktörsutbildningen steg 2 och sedan lämna förslaget till FREE 
för godkännande. 
 
FREE beslutade enligt Janna Nordins förslag. 
 
 
 
§ 71 Arbetsgruppen – Nordiska Mästerskap 2012 
 
Sekreteraren rapporterade från arbetet med de Nordiska Mästerskapen (NM) 2012. En 
inbjudan ska inom kort lämnas till marknadsavdelningen för layout och skickas ut till de 
övriga nordiska länderna i slutet av juni. 
 
FREE föreslog att det ska vara öppen bedömning på NM. Arbetsgruppen ska se över om det 
går rent tidsmässigt. Varje ekipage får inte ta mer än 6 minuter för att tidsramarna ska 
fungera i finalringen. 
 
 
 
§ 72 Arbetsgruppen – Sponsring 
 
Rapport från arbetsgruppen 
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Ordföranden rapporterade att Stina Liljegren har avgått, av privata skäl, ur Arbetsgruppen 
för sponsring. Maria Weinehall kommer att ersätta Stina Liljegren i gruppen.  Prioriterat 
arbete just nu är att hitta en bra form för arbetet med sponsring. Idag finns inga klara 
riktlinjer för ”gången” vid kontakt med eventuella sponsorer, vilket har fördröjt och förvirrat 
kontakten med befintliga sponsorer. 
 
Ordföranden konstaterar att det behövs fler som aktivt söker sponsorer till sporten och 
landslaget. FREE tipsade om några företag som kan vara intresserade 
 
Inkomna sponsormedel 
Sedan förra mötet har 7 812 kr från Linköpings Hundungdom och 200 kr från Karolina 
Pettersson kommit in på FREEs konto för landslaget. 
 
FREE tackar för sponsringen av landslaget. 
 
 
Kläder till landslagstruppen 
För kännedom fanns en översikt av de kläder som sponsrats av Royal Canin. 
 
FREE tackar Royal Canin för deras sponsring av landslaget. 
 
 
 
§ 73 Arbetsgruppen – Webbutveckling 
 
Rolf Gustavsson rapporterade från arbetsgruppens möten och för kännedom fanns deras 
minnesanteckningar. 
 
Hundaktiv 
Prioriterade områden som man just nu jobbar med i Hundaktiv är problemet med att 
arrangörerna av tävlingar inte namnger klasserna när de lägger upp en ny tävling. När namn 
saknas uppstår problem vid resultatrapporteringen. Webbgruppen har löst det genom att 
Hundaktiv själv namnger klasserna om inte arrangören gör det. 
 
Problem uppstår även när arrangörerna inte lägger upp sina tvådagarstävlingar dag för dag 
utan slår ihop dem till en tävling. SKKs resultatsystem är upplagt så att man måste lägga upp 
ett tillfällesnummer för varje dag. Webbgruppen försöker lösa problemet med tydligare 
hjälptexter. Systemet är inte konstruerat så att man i dagsläget kan spärra så att man inte 
kan lägga upp flera datum vid samma tävling. 
 
 
Lotta Treiberg tog upp att det är svårt att söka på hundar på hundaktiv.se och söker en 
funktion där man kan söka på reg.nr. 
 
Rolf Gustavsson lovade att ta med sig frågan till arbetsgruppen och se om den kan lösas. 
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Hemsidan 
Domar- och tävlingsledarlistan ska uppdateras på hundfreestyle.se. Webbgruppen kommer 
att länka domarlistan på webben till hundaktiv.se för att man enbart ska behöva uppdatera 
på ett ställe. Det minimerar för att fel i domarlistan ska uppstå. 
 
Årets hund-listorna för 2012 kommer att läggas upp inom kort så snart en modul som tillåter 
PHP-kod i artiklar har lagts upp. 
 
 
 
§ 74 Tävlingar – Agria Freestyle Elite Challenge 
 
Ansökan fanns från Bollnäs Brukshundklubb om att få arrangera Agria Freestyle Elite 
Challenge kval vid sina freestyletävlingar den 5 augusti. 
 
FREE beslutade att bevilja ansökan. FREE uppmanar dock Bollnäs BK att försöka få dit 
lokalpressen så att kvaltävlingen får publicitet.  
 
Därmed är den åttonde kvaltävlingen beviljad och kvoten för kvaltävlingar är uppnådd 
för2012. Konstaterades att en bra spridning över landet på AFEC-deltävlingar har uppnåtts. 
 
 
Ansökan fanns från Linköpings Hundungdom att få arrangera Agria Freestyle Elite Challenge 
kval vid sina freestyletävlingar den 9 september. 
 
FREE beslutade att avslå ansökan då kvoten för kvaltävlingar 2012 är uppnådd. 
 
 
Oxie Hundungdom har bytt datum för sina freestyletävlingar, från den 9 september till den 
12 augusti, på grund av att de inte får plats på Sofiero. Tävlingarna kommer istället att hållas 
tillsammans med ett stort djurevenemang i Malmö. Följden av detta blir att Agria Freestyle 
Elite Challenge kvalet också kommer att flyttas till Malmö och den 12 augusti. 
 
FREE noterade informationen. 
 
 
 
§ 75 Tävlingar – Svenska Mästerskap 2012 
 
Västra Kennelklubben har åtagit sig att stå som arrangör för SM 2012. Tävlingarna kommer 
att gå en av dagarna på MyDOG i början av januari 2013. 
 
FREE tackar Västra Kennelklubben för sitt åtagande och ser fram emot tävlingen. 
 
 
Ett förslag fanns från Linda Laikre att det ska arrangeras ett SM för lag (6+). 
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Beslutades att SM för lag ska/kan separeras från det ordinarie SM. Klubbar som vill 
arrangera SM för lag ska ansöka om det till FREE. Finns ingen arrangör ett år blir det ingen 
tävling. SM i lag kan hållas vid andra ordinarie tävlingar som en egen inofficiell klass. 
 
Information om SM i lag ska läggas ut på webben. 
 
 
 
§ 76 Tävlingar – Övrigt 
 
Kansliet har uppmärksammat att en klubb har ställt in sin tävling och tagit bort den från 
hundaktiv.se men inte meddelat SKK att tävlingen är inställd. Det här gör att tävlingen ligger 
kvar i SKKs databas. 
 
FREE förstår problemet och uppdrog till Arbetsgruppen för webbutveckling att ta fram ett 
automejl som skickas ut till arrangören när en ny tävling har lagts upp. I automejlet ska 
information finnas om hur man går tillväga om man måste ställa in en tävling. 
 
 
 
§ 77 Domarträff i Danmark 2013 
 
En internationell domarkonferens för HtM domare kommer att arrangeras 2013 av Dansk 
Kennel Klub. En första inbjudan har gått ut till nationella kennelklubbar med en vädjan om 
att skicka information om konferensen vidare till sina domare. Kansliet har mejlat 
informationen till samtliga svenska freestyledomare. 
 
FREE beslutade att från kommitténs sida skicka Rolf Gustavsson, under förutsättning att det 
ryms i FREEs budget, för att bevaka konferensen. FREE ser fram emot mer detaljerad 
information om konferensen. 
 
 
 
§ 78 Uppdragslista 
 
FREE gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår: 
 
Nr 1/2012 
§ 12 Ta fram en inbjudan till klubbar för att ansöka om att få arrangera AFEC kval. 
 
 Utgår då kvoten för antalet AFEC kval redan uppnåtts. 
 
§ 21 Text om kommittén ska tas fram till hundfreestyle.se 
 
 Texten ligger på hundfreestyle.se 
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Nr 2/2012 
§ 52 En facebookgrupp där webbgruppen hänvisar till hundfreestyle.se har öppnats. 

Utvärdering på nästa möte. 
 
 Rolf Gustavsson informerade att det har fungerat bra. Tanken är att 

information först ska komma ut på hundfreestyle.se sen hänvisar man till den 
informationen på Facebook. På så vis leder man in freestyleintresserade till 
webbsidan. FREE ser gärna att man fortsätter med detta upplägg. Max två 
personer bör ansvara för uppdateringarna på Facebook. 

 
§ 39 Se över vilka kostnader som bokförts direkt under projektet. 
 
 Kostnaderna har identifierats och omförts till rätt projekt. 
 
§ 40 Justera verksamhetsplanen samt koppla den till budgeten 
 
 Förslag på justerad verksamhetsplan samt koppling till budgeten fanns och 

FREE fastslog förslaget. 
 
§ 44 Ta fram förslag på blanketter vid elev- och aspiranttjänstgöringar. 
 
 Klart enligt § 69. 
 
§ 44 Mejla ut information om datumen för domarträffen i höst samt 

domarkonferensen 2013. 
 
 Uppdraget slutfört. 
 
§ 44 Boka lokal för domarträffen i höst. 
 
 Lokal är bokad hos Studiefrämjandet i Solna. 
 
§ 44 Föra in benämningarna på standardiserade heelworkpositionerna i reglerna 

samt i Domaranvisningarna. 
 
 Uppdraget slutfört. 
 
 
 
§ 79 Redovisning av FREE/VU 
 
FREE beslutade att bekräfta FREE/VUs beslut om att: 
 

- bevilja Svenska Prazsky Krysarik Klubben AFEC kval vid deras tävlingar den 14 juli i 
Jönköping. 
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- bevilja Stockholm Södra Brukshundklubb AFEC kval vid deras tävlingar den 18 augusti 
i Ågesta. 
 

 
 
 
§ 80 Protokollsutdrag – SKK Föreningskommitté 
 
Protokollsutdrag fanns från SKKs Föreningskommittés möte den 7 februari 2012 med 
information om att Per-Inge Johansson utsetts som stöd och bollplank i FREEs arbete med 
att starta en verksamhetsklubb för freestyle och HtM. 
 
FREE noterade informationen. 
 
 
 
§ 81 Protokoll – NKU/AU 
 
För kännedom fanns protokoll från NKU/AUs möte den 20 mars 2012. 
 
NKU/AU har beslutat i enlighet med NKU Freestylekommittés förslag om att ett certifikat ska 
räcka för att erövra freestylechampiontitel om hunden redan är nationell freestylechampion. 
D v s när hunden vunnit tre certifikat i ett nordiskt land räcker det med att vinna ett 
certifikat i ett annat nordiskt land för att få freestylechampiontiteln i det landet. NKU/AU 
beslutade vidare att Nordiskt Freestylechampionat tilldelas hund som erhållit godkänt 
Freestylechampionat i tre av de nordiska länderna. 
 
FREE noterade informationen. 
 
 
 
§ 82 Rapport från ordföranden 
 
Ordföranden rapporterade att hon har tillfrågat ytterligare en person att ingå som ordinarie 
ledamot i FREE. Förslaget är skickat till CS Presidium för godkännande men ordföranden har 
inte fått svar än. 
 
 
 
§ 83 Rapport från Tävlings- och utbildningschefen 
 
Kjell Svensson rapporterade att SKK för en diskussion med Jordbruksverket (JV) beträffande 
deras krav på officiell tävlingsveterinär vid mästerskap. En officiell tävlingsveterinär är vid 
aktuellt tävlingstillfälle anställd av JV och för närvarande kostar veterinären 660 kr/tim och 
uppgiften är att besiktiga samtliga tävlingshundar samt tävlingsplatsen och finnas på plats 
under hela tävlingen.  
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Tidigare har SKK sökt dispens från regeln men alltid fått avslag. Nu ser SKK en ljusning då 
dispens har beviljats för vissa Svenska Mästerskap dock inte agility där JV ser en ökad risk ur 
djurskyddssynpunkt. SKK kommer att ansöka om dispens för NM och Västra Kennelklubben 
måste söka för SM. Varje arrangör måste således ansöka om dispens. 
 
Västra Kennelklubben kan kontakta Kjell Svensson och få hjälp att utforma en 
dispensansökan. 
 
FREE noterade informationen. 
 
 
 
§ 84 Information från Sveriges Hundungdom 
 
Ordföranden informerade att eventuellt kommer finalen av Agria Freestyle Cup att gå på 
MyDOG i början av januari 2013. 
 
FREE noterade informationen. 
 
 
 
§ 85 Övriga frågor 
 
Två övriga frågor har anmälts; 
 
Rolf Gustavsson undrar beträffande möjligheten att få en representant från freestyleleden i 
SKKs Prov- och Tävlingskommitté. 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerar om att CS tillsätter ordförandena i 
de olika kommittéerna. Där efter tillsätter varje ordförande sin kommitté som sedan CS ska 
godkänna. Varje kommitté jobbar för en så stor bredd som möjligt men antalet ledamöter är 
begränsat. 
 
FREE noterade informationen. 
 
En namninsamling från freestyleaktiva beträffande regeländringen, som träder i kraft den 1 
januari 2014, om att domare inte ska få döma och tävla samma dag har skickats till PtK och 
för kännedom till FREE. Frågeställningen är om FREE kommer att få yttra sig om 
namninsamlingen. 
 
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerar om att skrivelsen beträffande 
namninsamlingen blir aktuell först i samband med att PtK ska fastsälla Freestylereglerna. 
FREE har i sitt förslag inte ändrat reglerna beträffande domarens möjlighet att döma och 
tävla samma dag vilket gör att FREE har tagit ställning i frågan. 
 
FREE anser att det här är en viktig fråga för sportens framtid och ställer sig bakom 
namninsamlingens uppfattning. 
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Uppdrogs till Arbetsgruppen för Domar- och funktionärsfrågor att ta fram statistik över hur 
mycket det fram tills nu har förekommit att domare har tävlat och dömt samma dag. 
 
 
 
§ 83 Beslut om under mötet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan 

protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras på webben. 
 
Beslutades att alla ärenden som behandlats under dagens möte får offentliggöras innan 
protokollet är justerat 
 
 
 
§ 84 Nästa möte 
 
FREE kommer att ha ett telefonmöte den 13 juni samt två fysiska möten under hösten. 
 
Beslutades att FREEs möten under hösten kommer att hållas den 30 augusti och 25 oktober. 
 
 
§ 85 Mötets avslutande 
 
Ordföranden önskade alla en trevlig sommar och förklarade därefter mötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Moa Källström   Linda Laikre 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


