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SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 

2009-11-04 

Punkt 1 - 18 

 

 

 

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 

Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. 

 

 

Närvarande ledamöter: Gun Kristensson (ordf), Yvonne Öster, Rolf Gustavsson, Linda 

Laikre 

 

Adjungerade SKKs kansli: Ulf Uddman 

 

Adjungerad SHU kansli: Jane Avena 

 

Vid protokollet: Pia Wahlström 

 

 

 

1.  Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna till arbetsgruppens första sammanträde och förklarade 

mötet öppnat. 

 

 

2. Dagsläget inom freestyle 

SKKs VD Ulf Uddman inledde med att berätta att SKK kommer att ta över 

huvudmannaskapet, från Sveriges Hundungdom, för freestyle fr o m 1 januari 2010 och därför 

har den här arbetsgruppen bildats. SKKs Arbetsgrupp för Freestyles ska under 2010 och 2011 

ha fullt fokus på tävlandet och att vidga intresset för sporten. 

 

Diskuterades även de negativa vindarna som drar fram i sportens spår, avsaknad av 

sportmanship och allt bloggande i negativt syfte. SKK ser mycket allvarligt på detta och 

hänvisar till SKKs grundregler; 

 

1:3 att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess 

medlemsorganisationer. 

 

1:4 att på prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars 

chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, 

funktionärer eller deltagare. 

 

Fortsätter den negativa trenden kommer SKK inte att se mellan fingrarna utan det kommer att 

bli tävlingsförbud för dem som inte följer SKKs grundregler. 

 

Med anledning av att en av SKKs domare i Freestyle har blivit avstängd i sex månader 

florerar det en massa felaktiga rykten. AF beslöt att Ulf Uddman går ut med ett förtydligande 

om avstängningen på ”Freestylelistan”. 
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3. Handlingsplan 2010, ansvarsfördelning och beslutsordning 
 

Allmänt 

 

- AF jämställs med SKKs övriga kommittéer och arbetsgrupper och ska följa de regler 

som gäller för dessa. 

 

- AF ska ansvara för alla freestylefrågor 

 

- SHU ansvarar för ungdomsfrågor 

 

- SKK ansvarar för det administrativa gällande freestyle 

o Ansökningar om officiella tävlingar 

o Registrering av resultat etc 

 

- AF jobbar primärt mot SKKs Prov och tävlingskommitté (PtK)  

 

- Kjell Svensson, Tävlings- och Utbildningschef på SKK (fr o m 2010-01-01) kommer 

att adjungeras i AF 

 

- En kanslist från SHU kommer att adjungeras i AF  

 

- En representant från SHUs ungdomsråd kommer sitta med i AF. Ulf har i efterhand 

informerat om att SHUs representant är likställd med övriga ledamöter och har 

beslutsrätt. 

 

- Minnesanteckningarna kommer att publiceras på hundfreestyle.se 

 

- SKKs Föreningskommitté (FK) ska få alla minnesanteckningar för att hålla dem 

informerade om AFs arbete. 

 

- AF kan själva inte arrangera tävlingar 

 

 

Handlingsplan 2010 

 

- Revidera regelverket för freestyle 

 

- Arrangera en Domarkonferens under hösten 2010 

 

- Utbildning av funktionärer 

 

- Överföringsfrågor mellan SKK och SHU 

 

- Administration före och efter tävling 

 

- Formulera resultatregistrering i SKK Hunddata 

 

http://www.hundfreestyle.se/
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- Starta upp ett stimulanspaket typ ”Agria Freestyle Cup” en sponsorfinansierad tävling 

öppen för alla oavsett ålder. 

 

 

Ansvarsfördelning 

 

- Ordföranden i AF leder och fördelar arbetet inom arbetsgruppen.  

 

- Ledamöterna driver och arbetar med AFs frågor och uppdrag (arbetsmöten och 

avrapportering till AF) 

 

- Kansliet sköter det administrativa beträffande tävlingar och konferenser etc 

 

- AF rapporterar direkt under SKKs VD 

 

- Vid eventuella Disciplinnämndsärenden är det VD som skriver under anmälan. 

 

- AFs Verkställande Utskott består av Gun Kristensson och Rolf Gustavsson  

 

 

4.  Budget 

AF har 100 000 kr att disponera. Budgeten ska bl a täcka ledamöternas resekostnader samt 

arvoden vid uppdrag. Kostnader för landslaget ligger utanför då det finansieras av en 

landslagspott. Bidrag till domarkonferenser ansöks hos PtK. 

 

Ulf har i efterhand informerat sekreteraren att 100 000 kr ska räcka för verksamhetsåret 2010 

och 2011.  

 

 

5.  Praktiska administrativa överföringsfrågor 

Diskuterades hur överlämnandet från SHU ska gå på smidigaste möjliga sätt.  

AF beslöt att kansliet och SHUs kansli löser det sinsemellan. 

 

 

6.  PR – Internet/hemsidan 

Under 2010 kommer webbsidan hundfreestyle.se att vara AF officiella webbsida. Sidan 

länkas från skk.se och viceversa. 

Uppdrogs till kansliet att ordna med länkningen samt lägga ut AFs sammansättning. 

 

Rättigheten till hundfreestyle.se tas över av SKK. 

 

Uppdrogs till Yvonne Öster och kansliet att ordna med hyran och äganderätten av 

webbplatsen hundfreestyle.se. 

 

 

7. PR – HundSport 

I dagsläget har Mari Edman uppdraget att bevaka freestyle i Hund Sport. 

AF anser att det är en bra lösning och ser gärna att det fortsätter. 

 

http://hundfreestyle.se/
http://www.skk.se/
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AF har även möjligheten att själva skriva om det finns information som arbetsgruppen anser 

bör komma ut. Finns behov av annonser kontaktar AF Sandra Söderlund på SKKs 

marknadsavdelning så hjälper hon till. AF kan även kontakta Mari Edman eller Torsten 

Widholm och beställa artiklar. 

 

Primärt ska Hund Sport och webben användas för PR av freestyle. 

 

Uppdrogs till kansliet att meddela AF sammansättning till Hundsport Funktionär, samt be 

redaktionen skriva om att huvudmannaskapet går över till SKK fr o m 2010-01-01. 

 

 

8. Revidering av Freestyleregler 

Reglerna för freestyletävlingar ska ses över och revideras. Det är bråttom då förslag på nya 

regler ska ut på remiss till klubbarna och remisstiden är tre månader. Förslag på nya regler ska 

vara PtK tillhanda senast 2010-06-30 för att kunna börja gälla fr o m 2011-01-01. Remissen 

ska skickas ut senast 2010-03-31. 

 

I arbetet med regelrevideringen är målet att försöka få så lika regler som möjligt inom norden. 

Nordisk Kennel Union (NKU) beslutar endast om reglerna för NM i Freestyle och inte våra 

nationella regler, men det skulle ändå vara bra att harmonisera reglerna så mycket som det går 

för att underlätta för tävlande och domare. 

 

Beslöts att Rolf Gustavsson, Yvonne Öster och Linda Laikre börjar jobba med revideringen. 

 

Gällande regler till Heelwork to music så beslöts att invänta det formella NKU beslutet innan 

AfF jobbar vidare på det. 

 

 

9. SHUs inplanerade Freestylekonferens 2010 

SHU har sedan tidigare planerat in en domarkonferens till 2010-02-06--07 på Scandic 

Upplands Väsby. När det beslutades att huvudmannaskapet ska gå över till SKK beslöt SHU 

att döpa om konferensen till Freestylekonferens och vara öppen för alla freestyleintresserade. 

 

AF diskuterade med SHUs representant på vilket sätt AF kunde vara involverade i 

konferensen. 

 

Beslöts att AF kommer att delta på konferensen och presentera sig och sitt arbete för 

freestyle. Ulf Uddman eller SKKs chefsjurist Katarina Sundberg kommer att delta och 

informera om etik och moral samt SKKs grundregler. SHU behåller huvudmannaskapet för 

Freestylekonferensen. Kontaktperson på SHU är Meta Lönnberg och kontaktpersoner för AF 

är Gun Kristensson och Yvonne Öster. 

 

 

10. Domarkonferens 2010 

AF kommer att anordna en Domarkonferens under hösten 2010. Inbjudan kommer att skickas 

ut så snart datum är fastställt och det är obligatorisk närvaro för alla freestyledomare. 

 

Beslöts att uppdra till kansliet att ansöka om konferensbidrag hos PtK. 
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11. Utbildning – domare 

Diskuterades att omarbeta domarutbildningen. Ett viktigt arbete för AF är kvalitetssäkringen 

av freestyledomarna. 

 

Beslöts att uppdrag till Yvonne Öster och Monika Gudinge att arbeta fram ett förslag på 

domarutbildning. 

 

 

12. Utbildning – funktionärer 

Diskuterades hur en utbildning för funktionärer bör se ut. Mycket beror på var vi hamnar i de 

reviderade reglerna. Det skulle vara bra om man kunde ladda ner utbildningsmaterial från 

webben och utbilda sig på distans. 

 

Beslöts att uppdra till Rolf Gustavsson att arbeta fram ett förslag på funktionärsutbildning. 

 

 

13. Utbildning – instruktörer 

Diskuterades om AF ska utbilda instruktörer som i sin tur ska kunna utbilda instruktörer för 

att få fart på sporten. 

 

Beslöts att skjuta frågan på framtiden då det finns många duktiga instruktörer ute på 

marknaden. Uppdrogs till Yvonne Öster och Linda Laikre att ta fram en lista på instruktörer 

och publicera den på webben. 

 

 

14. Landslag – uttagning och VM 2010 

Landslag till VM 2010 bygger på det lag som åker till NM 2009, vilket består av Linda Laikre 

och Holly, Li Stenberg och Grynet, Lina Pettersson och Zing, Agnes Mohlin och Pelle, men 

landslagsledaren Pia Wahlström har rätt att lägga till eller dra ifrån ekipage om hon finner det 

lämpligt.  

 

Landslag till NM 2010 bör baseras på tävlingsresultaten 2010 med vetorätt från Pia. Rolf, 

Yvonne och Linda tar fram ett utförligare förslag. 

 

 

15.  STIM 

Diskuterades vilka tillstånd som behövs för musiken vid freestyletävlingarna. Ulf Uddman 

informerade att SKK har avtal med STIM. 

 

Beslöts att uppdra till Ulf Uddman att ta reda på vilka tillstånd som krävs. 

 

 

16. Övriga frågor 

Diskuterades att det i regelverket fr o m 2010-01-01 ska stå att SKK har huvudmannaskapet 

för freestyle i Sverige. 

 

Beslöts att ta fram ett istoppsblad och bifoga med regelverket samt uppdatera webben. Inga 

nya regelverk kommer att tryckas upp under 2010 utan en ny version kommer att finnas som 
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nätupplaga. Rolf Gustavsson har uppdraget att ta fram texten på istoppsbladet samt 

nätupplagan. PtK ska få ta del av texten innan den trycks och läggs ut på webben. Kansliet 

processar med PtK och SKKs marknadsavdelning. 

 

 

17.  Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 5 februari kl 12.00 på SKKs kansli. 

 

 

18. Avslut 

Ordföranden tackade för ett mycket kreativt och givande möte och förklarade därefter mötet 

avslutat. 

 

 

 

Vid pennan     

 

 

 

Pia Wahlström   Gun Kristensson 

sekreterare    ordförande 


