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SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 

2010-06-14 

§ 30 - 64 

 

 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 

Freestyle (AF) den 14 juni 2010 på SKKs kansli. 

 

 

Närvarande ledamöter: 

Gun Kristensson (ordf), Yvonne Öster, Rolf Gustavsson, Linda Laikre 

 

Adjungerade SKKs kansli: 

Kjell Svensson 

 

Adjungerad SHU kansli: 

Lotta Treiberg 

 

Vid minnesanteckningarna: Pia Wahlström 

 

 

 

§ 31 Mötets öppnande 

 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

§ 32 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes med några få justeringar. 

 

 

§ 33 Val av justeringsman 

 

Yvonne Öster valdes att justera dagens protokoll. 

 

 

§ 34 Föregående minnesanteckningar 

 

Skrivningen i § 16 sista stycket ändrades till följande; 

 

I samband med regeldiskussionen kom frågan oacceptabelt beteende upp. Ulf informerade om 

att det är skillnad mellan oacceptabelt beteende och oönskat beteende, vilket är upp till berörd 

funktionär att bedöma. SKK får in ca 70 – 80 anmälningar om oacceptabelt beteende per år. 

SKKs första åtgärd vid rapport om oacceptabelt beteende är beroende på ärendets art. I vissa 

fall kan hunden bli avstängd från all verksamhet samt avel under utredningstiden. Under 

utredning av oacceptabelt beteende kan SKK i vissa fall fatta beslut om att ett särskilt test ska 

ingå som en del av utredningen. Hunden testas då av någon av SKK särskilt utsedda 
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testpersoner. Endast funktionärer på klubbverksamhet, utställning, tävling eller prov kan 

anmäla hundar för oacceptabelt beteende. I funktionär ingår även domare. Funktionären 

behöver inte själv ha sett själva händelsen, men av beskrivningen från inblandade fattat beslut 

om att händelsen ska rapporteras som oacceptabelt beteende. 

 

Därefter godkändes AFs protokoll nr 1/2010 och lades till handlingarna. 

 

 

 

§ 35 Rapport från ordföranden 

 

Ordföranden rapporterade att AF har haft flera arbetsmöten per telefon sedan förra mötet. AF 

är en väldigt produktiv arbetsgrupp, vilket hon uppskattar mycket. 

 

 

 

§ 36 Rapport från ledamöterna 

 

Linda Laikre rapporterade att hon har varit på SKKs kansli och informerat personalen 

beträffande AF och sporten freestyle. Hon upplevde det som mycket positivt och fick stor 

respons från SKKs personal. 

 

 

Rolf Gustavsson rapporterade att han deltagit vid SKK Prov- och tävlingskommittés (PtK) 

möte de 28 april på SKKs kansli. Uppdraget var att argumentera för att freestylen ska få nya 

regler redan till 1 januari 2011. Rolf anser att PtK var väl insatta i frågan och att han fick gott 

om tid att presentera AFs argument för nya regler. Det var ett varmt och hjärtligt möte. 

PtK kommer inte att ta något beslut angående reglerna innan det slutgiltiga regelförslaget är 

klart. PtK kommer sedan att ha ett telefonmöte för att ta beslut. 

 

 

Rolf fortsatte att rapportera från SM i Freestyle 2010. SM hölls på Stockholms Mässan i 

samband med Stockholms Kennelklubbs utställning under påsken och blev ett mycket lyckat 

arrangemang. Linköpings Hundungdom som stod som arrangörer meddelar att arrangemanget 

gick ungefär jämnt upp ekonomiskt. 

 

 

 

§ 37 Rapport från sekreteraren 

 

Sekreteraren, som också är landslagscoach, rapporterade att landslaget har haft en gemensam 

träning i Stockholm under påsken. De kommer också att träffas i Karlstad under SM-helgen 

för agility och lydnad, dels för uppvisning under invigningen samt gemensam träning. Tyvärr 

har laget drabbats av en skadad hund, så Susanne Jaczewski och labradoren Oskar kommer 

inte att delta på VM i Danmark i juni. I övrigt är laget laddat och kommer att göra sitt allra 

bästa under VM. 
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§ 38 Rapport från Sveriges Hundungdoms kansli 

 

Lotta Treiberg rapporterade att Sveriges Hundungdom har gjort ett slags ”bokslut” över 

sporten från starten då sporten blev officiell till de lämnade över huvudmannaskapet till SKK. 

 

2007 arrangerades 13 tävlingar av 10 klubbar från SHU och 1 av SHU centralt samt 2 från 

SBK 

2008 arrangerades 16 tävlingar av 11 klubbar från SHU och 3 från SBK samt 2 arrangerades 

på World Dog Show 

2009 arrangerades 23 tävlingar, en ökning på 50% sedan 2008, av 15 klubbar från SHU och 6 

från SBK samt 2 tävlingar som var ett samarrangemang mellan Hundungdomsklubb och SBK. 

 

2007 hade sporten 238 starter varav 223 var i klass I. 171 av dessa starter gjordes av personer 

under 25 år. Under 2007 var det 97 ”unika” personer som startade sina hundar. 

2008 hade sporten 281 starter fördelade över de tre klasserna. 181 av det totala antalet starter 

gjordes av personer som var under 25 år. Under det här året var det 94 ”unika” tävlande. 

2009 hade sporten 533 starter med 147 ”unika” personer som tävlade, 321 starter var personer 

under 25 år. 

Ökningen var rejäl i samtliga klasser, men i klass III ökade antalet starter från 23 till 90 

stycken. 

 

 

Lotta informerade även att U-SM kommer att gå i Stockholm i år, närmare bestämt den 30 juli 

till 1 augusti. Tre Hundungdomsklubbar har gått ihop om arrangemanget som går på 

Stockholms Södra Brukshundklubb 

 

 

 

§ 39 Redovisning av AF/VU 

 

DK beslöt bekräfta AF/VU bifallna dispenser och ansökningar enligt nedan: 

 

Gun Kristensson beviljades reseersättning från AFs medel till SM i Älvsjö 2010-04-04. 

 

Ulrika Eriksson beviljades dispens som tävlingsledare vid SM i Freestyle 2010-04-04, trots 

att auktorisation inte innehas. 

 

Linda Laikre beviljades reseersättning från AFs medel för att informera personalen på SKKs 

kansli om freestyle 2010-04-16. 

 

Helen Wibom beviljades dispens som tävlingsledare vid Österåkers Hundungdoms tävlingar 

2010-04-17--18, trots att auktorisation inte innehas. 

 

Österåkers Hundungdom beviljades dispens att ha enbart en domare vid deras tävling 2010-

04-17 då den ena av de inbjudna domarna av privata skäl blev tvungen att lämna tävlingen på 

plats. 

 

Rolf Gustavsson beviljades reseersättning från AFs medel för att närvara vid PtKs möte på 

SKKs kansli 2010-04-28. 
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Stockholms Hundungdom beviljades dispens från regeln som säger att domare inte får tävla 

och döma under samma tävling. Dispensen gäller för deras tävling 2010-05-23. 

 

Oxie Hundungdom har fått sin ansökan om officiella tävlingar 2010-08-14--15 beviljad, trots 

att Skövde-Tidaholm Hundungdom arrangerar officiella tävlingar samma helg. 

 

Janna Nordin beviljades dispens från regeln som säger att domare inte får tävla och döma 

under samma tävling. Dispensen gäller för tävlingar i Karlstad 2010-06-06. 

 

 

 

§ 49 Agria sponsring 

 

För kännedom fanns information om den uppgörelse VD Ulf Uddman och Agria gjorde när de 

beslutade att stötta SM i Freestyle 2010 med 10 000 kr ur den gemensamma aktivitetspotten. 

Agria upprättade även ett avtal med arrangören för SM. 

 

Ett förslag fanns på hur Agrias resterande pengar ur aktivitetspotten ska användas för 

elitsatsningen på freestyle. Förslag på namn på satsningen är ”Agria freestyle elite challenge”. 

 

AF diskuterade förslaget och ansåg det i stora drag som mycket bra och fastställde det efter 

några små justeringar. AF beslutade att det ska vara max åtta kvaltävlingar spridda över 

landet. Finalen ska gå på My Dog, en kontakt har tagits med Svenska Mässan i Göteborg och 

de ställer sig positiva till arrangemanget.  

 

Uppdrogs till Rolf Gustavsson att göra beslutade ändringar i förslaget och sedan lämna över 

det till SKK kansli för kontakt med Agria. 

 

Uppdrogs till Linda Laikre att när allt är klart med Agria kontakta Svenska Mässan och My 

Dog för vidare planering av finalen. 

 

 

 

§ 50 NKU Freestylekommitté 

 

NKU har beslutat att de nordiska länderna ska träffas för att diskutera freestylesporten i 

norden och arbeta fram gemensamma regler för Nordiska Mästerskap i freestyle. 

 

SKK är värd för NKU kansliet för tillfället och har därför i uppdrag att kalla till ett möte 

enligt ovan. 

 

AF beslutade att kalla till möte på SKKs kansli den 27 september kl 10.00. Utsedd 

representant från SKK och AF är Rolf Gustavsson. 
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§ 51 Tävlingar – Resultatregistrering i Hunddata  

 

Tävlings- och utbildningschefen rapporterade från mötet med Hundaktivs Magnus Baurén och 

IT-ansvarig på SKK Jerry Mankowski. Det verkar inte föreligga några hinder rent 

datatekniskt mellan SKK Hunddata och Hundaktiv vilket är positivt. Arbetet med 

resultatregistreringen i SKK Hunddata kommer dock inte att genomföras förrän det är klart 

när de nya reglerna kommer att träda i kraft. Tidigare resultat ska också läggas in i Hunddata 

men hur det ska göras är i dagsläget inte klart. Tills vidare registreras resultat på Sveriges 

Hundungdoms webb-sida. 

 

AF noterade informationen  

 

 

 

§ 52 Tävlingar – Hundaktiv 

 

Yvonne rapporterade att arbetet med administrationen av tävlingar i Hunddata är lite försenad. 

Förhoppningen är att det ska komma igång under juni/juli. 

 

Uppdrogs till kansliet, Yvonne och Rolf att kontrollera så att alla resultat finns i Hundaktiv. 

 

 

 

§ 53 Regelrevidering 

 

För genomgång och fastställande fanns regelförslaget bearbetat efter remisserna. Förslaget 

genomgicks sida för sida. 

 

Efter några smärre justeringar fastställdes reglerna. Yvonne Öster reserverade sig mot 

skrivningen ”Målsättningen för domarkåren förblir dock att sträva efter en enhetlighet i 

bedömningen där hänsyn tas till hundtyp” under punkt 7. Kommentar till 

tävlingsbestämmelserna”. 

 

Uppdrogs till Rolf Gustavsson är justera regelförslaget efter AFs beslut och sedan skicka det 

till Tävlings- och utbildningschefen för handläggning hos PtK. 

 

Uppdrogs till Linda Laikre att skriva en ingress till regelförslaget. 

 

 

 

§ 54 Domarkonferens 2010 

 

Sekreteraren informerade om att en inbjudan till Domarkonferensen den 23-24 oktober 2010 

har gått ut till samtliga domare. Sista anmälningsdag är den 17 september. En påminnelse 

kommer att gå ut i början av september till de som då inte anmält sig. 

 

AF diskuterade upplägget på konferensen och beslutade att även bjuda in till en 

domarutbildning då konferensen ändå kommer att bli en utbildning på de nya reglerna. 

Domarutbildningen sker på egen bekostnad. AF vill göra deltagare vid domarutbildningen 

uppmärksamma på att man kan söka medel för utbildning genom sin klubb. 
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Uppdrogs till Yvonne Öster att utforma en inbjudan till domarutbildningen för publicering på 

webben, Hundsport Funktionär, Freestylelistan samt till de som anmälde intresse på Sveriges 

Hundungdoms Freestylekonferens i februari 2010. 

 

Beslutades även att köpa in ett antal DVD filmer i utbildningssyfte för domare i freestyle och 

HtM. Uppdrogs till Yvonne Öster att ta fram vilka filmer som ska köpas in och meddela 

kansliet för vidare beställning. 

 

Beslutades att upplägget för konferensen/utbildningen ska vara klart till den 1 september 2010 

och att utbildningsmaterialet ska skickas ut till deltagarna senast två veckor före 

konferensen/utbildningen. 

 

AF påminner domarna om att det är obligatoriskt att delta vid domarkonferenser. AF ser gärna 

att man meddelar om man har laga förfall att inte delta. 

 

 

 

§ 55 Domar- och funktionärsfrågor – Utbildning 

 

Förslag på utbildningsformer för tävlingsledare fanns för fastställande. 

 

AF diskuterade förslagen och beslutade att den utbildning för tävlingsledare som Sveriges 

Hundungdom har tagit fram är bra och kommer fortsättningsvis att användas. 

 

Uppdrogs till Rolf Gustavsson och kansliet att publicera materialet på webben efter att SKKs 

marknadsavdelning har sett över materialet.  

 

Uppdrogs till Rolf Gustavsson att arbeta fram ett prov för examinering av tävlingsledare. 

Godkänt prov = tävlingsledare i freestyle. 

 

 

För information fanns en kursplan till freestylekurs där tanken är att utbilda 

instruktörsutbildare i freestyle. Yvonne Öster och Linda Laikre är ansvariga för utbildningen 

som ekonomiskt kommer att bära sig själv. 

 

AF beslutade att genomföra kursen i SKK AFs namn. 

 

 

 

§ 56 Domar- och funktionärsfrågor – Regler och riktlinjer för utbildning 

 

Förslag på ”Regler och riktlinjer för utbildning av freestyledomare” fanns för genomgång och 

fastställande. 

 

AF gick igenom förslaget och tyckte det var bra och ambitiöst. Beslutades att fastställa 

förslaget ett några få justeringar. Yvonne Öster och Monica Gudinge arbetar vidare med 

kursplanen för domarutbildning. 
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§ 57 Domar- och funktionärsfrågor – Domarenkät 

 

En utvärdering av ”Domarenkäten” samt förslag till åtgärder fanns för beslut om åtgärder. 

 

Av de 15 domare som svarat på enkäten (av 35 utsända) upplever 13 att det finns ett eller flera 

problem i sporten. De problem som domarna anser föreligga är: 

 

1. Svårt att kombinera eget tävlande med domaruppdrag (5 st) 

2. Bristfällig utbildning/uppdatering (5 st) 

3. Tidsbrist (5 st) 

 

Fyra av 15 domare känner sig inte trygga i sin domarroll och uppger att skälet är bristfällig 

erfarenhet och otillräcklig utbildning. 

 

Förslag till åtgärder med anledning av inkomna svar och de rådande problemen med att få tag 

i domare (under våren 2010 har flera tävlingsarrangörer haft problem med att få tag i domare): 

 

1. Den inplanerade domarkonferensen åtföljs av en träff med vidareutbildning under 

våren 2011. 

 

2. I anslutning till domarkonferensen hålls en nyutbildning av domare.  

 

3. Information om möjligheten till passiv tjänstgöring ges direkt till samtliga domare 

samt på www.hundfreestyle.se. 

 

4. Ett system med mentorer instiftas. Systemet fungerar enligt följande: 

 

a) Domare som dömt vid färre än 5 officiella tävlingar har möjlighet att anmäla 

intresse av en mentor. 

b) Till mentorer kan utses domare som dömt minst 20 officiella tävlingsklasser. 

c) Följande aktiva domare utses till mentorer: 

Yvonne Öster, Rolf Gustavsson, Monica Gudinge, Lotta Treiberg och Susanna 

Dafid 

d) Mentorerna presenteras på www.hundfreestyle.se 

e) Intresseanmälan görs direkt till den mentor domaren önskar. 

f) Mentorns uppgift är att under ett års tid bistå ”lärlingen” med tips, diskussioner 

kring bedömningar, förslag till övningar, passiv tjänstgöring samt, om möjligt 

coaching i samband med uppdrag. 

g) Såväl ”lärlingen” som mentorn kan när som helst under perioden avbryta 

samarbetet om det inte bedöms fungera. 

 

5. Ett studiecirkelmaterial tas fram. En central del i detta material utgörs av filmer av 

freestyleprogram på olika nivåer. Sådana filmer köps in från Danmark och England. 

 

Uppdrogs till Yvonne Öster att arbeta fram ett studiecirkelmaterial, vilket planeras bli färdigt  

efter Domarkonferensen i höst. 

 

AF anser att förslagen på åtgärder är bra och genomtänkta. 
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§ 58 Domar- och funktionärsfrågor – Information till domare 

 

AF har fått förfrågningar från exteriördomare beträffande sporten och hur man blir domare. 

 

Beslutades att Linda Laikre kontaktar Domarbladets (Svenska Domarföreningens tidning) 

redaktör Kenneth Edh för eventuell information/artikel i tidningen. 

 

 

 

 

§ 59 STIM 

 

För kännedom fanns en kopia på avtalet mellan SKK och STIM beträffande musik vid 

freestyletävlingar.  

 

AF noterade informationen. 

 

 

 

§ 60 Pågående ärenden 

 

AF gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 

 

Nr 2/2009 

punkt 24 Utforma en ansökan om officiell status för HtM 

  

 Ansökan är gjord hos SKK/PtK 

 

 

punkt 24 Se över blanketterna till tävling före publicering på webben. 

 

 Samtliga blanketter finns numera på webben 

 

 

punkt 24 Se över hemsidan och hur arbetet med den kan skötas samt om sajten ska ha en 

ungdomssida. 

 

 Webbmasters är Yvonne Öster och Ulrika Falk. Ingen ungdomssida ska finnas 

däremot finns en länk från sidan till Sveriges Hundungdoms webb-sida. 

 

 

punkt 25 Kontakta STOKK beträffande detaljer kring SM 

 

 SM är genomfört och allt har fungerat perfekt. 
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§ 61 Övriga ärenden 

 

En skrivelse fanns från ett norskt ekipage med frågan hur uppflyttning mellan klasserna gäller 

mellan länderna. 

 

AF konstaterar att på svenska tävlingar tävlar ekipagen i den officiella klass de tävlar i sitt 

hemland. Svenska ekipage som tävlar utomlands och får uppflyttning har rätt att tävla i 

uppflyttad klass även i Sverige. 

 

 

En skrivelse fanns från en tävlande som upplever att musiken är alldeles för hög på tävlingar 

har följande frågeställning till AF: 

 

1. Diskuteras frågan om musikvolym och finns det tankar om att gå ut till 

klubbarna/tävlingsarrangörer om direktiv kring detta, till exempel att man bör testa 

skrivorna i förväg för att hitta rätt volym för respektive skiva eller USB-minne eller 

vad man nu har? 

 

2. Har jag som tävlande rätt att be att min skiva provas i förväg och att jag har rätt att 

bestämma vid vilken volym jag vill att min skiva ska spelas? 

 

AF diskuterade frågan men de ser inga praktiska möjligheter att gå ut med direktiv och ställa 

särskilda krav på volymen. Det är en publiksport och det är viktigt att musiken når ut till 

publiken. Det är också en träningsfråga. Det är viktigt att störningsträna sin hund i olika 

miljöer och olika ljudnivåer. 

 

AF ser dock inga hinder i att man som tävlande ber arrangören om att få sin musik provspelad 

i förväg och ha önskemål om volymen men i slutänden är det upp till arrangören att bestämma 

om det praktiskt är möjligt att göra det. 

 

 

 

§ 62 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 alla punkter får offentliggöras innan protokollet är justerat. 

 

 

 

§ 63 Nästa möte 

 

Nästa möte beslutades till den 15 september med start kl 10.00 på SKKs kansli. Skrivelser 

som ska behandlas vid detta möte ska vara AFs sekreterare tillhanda senast 25 augusti 2010. 
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§ 64 Mötets avslutande 

 

Ordföranden tackade för ett bra möte med många bra diskussioner. Därefter förklarades mötet 

avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Wahlström 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Gun Kristensson   Yvonne Öster 

 

 

 

Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 

dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


