
SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 

2010-09-15 

§ 65 - 92 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 

Freestyle (AF) den 15 september 2010 på SKKs kansli. 

 

 

Närvarande ledamöter: 

Gun Kristensson (ordf), Yvonne Öster, Rolf Gustavsson, Linda Laikre ( t o m § 79) 

 

Adjungerade SKKs kansli: 

Kjell Svensson 

 

Anmält förhinder  

Moa Källgren, Lotta Treiberg 

 

Vid protokollet: Pia Wahlström 

 

 

 

§ 65 Mötets öppnande 

 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

 

§ 66 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes efter vissa justeringar. 

 

 

 

§ 67 Val av justeringsman 

 

Rolf Gustavsson valdes att justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 68 Föregående protokoll 

 

AFs protokoll nr 2/2010 godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

 

§ 69 Rapport från ordföranden 

 

Ordföranden rapporterade att arbetet i AF har flutit på bra under sommaren. AF har hållit 

kontakten med arbetsmöten per telefon. 



§ 70 Rapport från ledamöterna 

 

Yvonne Öster rapporterade från ett möte angående SKKs webbsida för freestyle, 

www.hundfreestyle.se. AF anser att webbsidan är mycket bra på många sätt och att webb-

mastern gör ett fantastiskt jobb. AF ser dock att arbetet med webbsidan ökar hela tiden och för 

att avlasta webb-mastern bör en arbetsgrupp som jobbar med webbsidan sättas samman. Två 

personer har tillfrågats att ingå i gruppen tillsammans med webb-mastern och de har tackat ja. 

Från AFs sida kommer Rolf Gustavsson att ingå i gruppen.  

 

Förslag fanns på förbättringar av webbsidan och sekreteraren föreslog att ”webb-gruppen” ska 

titta på www.skk.se för att de två webb-sidorna ska likna varandra i strukturen. 

 

Beslutades att bjuda in ”webb-gruppen” till ett av AFs möten. 

 

 

 

§ 71 Rapport från sekreteraren 

 

Sekreteraren rapporterade att inbjudan till NM i Freestyle och HtM nu har kommit från Finska 

Kennelklubben. NM går av stapeln den 11 – 12 december i Helsingfors.  

 

 

 

§ 72 Rapport från Sveriges Hundungdoms kansli 

 

Sveriges Hundungdoms kansli hade lämnat några punkter till sekreteraren som de önskade få 

framförda; 

 

- En stor eloge till AF för deras arbete med att få igenom att freestyleresultaten ska 

registreras i SKK Hunddata samt att championattitel i freestyle ska införas. 

 

- Kansliet ifrågasätter mentorgruppens sammansättning. De anser att det måste finnas 

fler domare som skulle passa som mentorer för nya domare än de som AF satt upp på 

listan. 

 

AF tackar för de positiva orden. AF konstaterar att vid uttagningen av mentorerna var det 

många aspekter som det skulle tas hänsyn till och framförallt skulle domarna ha en lång 

domarerfarenhet vilket det visade sig att inte så många av domarna har. 

 

 

 

 

 

§ 73 Redovisning av AF/VU 

 

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

 

Ulrika Falk beviljades dispens som tävlingsledare vid Linköpings Hundungdoms och 

Skövde-Tidaholm Hundungdoms gemensamma tävlingar 2010-06-21--22, trots att 

auktorisation inte innehas. 



Skövde-Tidaholms Hundungdom beviljades dispens från regeln som säger att domare inte får 

tävla och döma under samma tävling. Dispensen gäller för deras tävling 2010-08-14--15. 

 

Linköpings Hundungdom beviljades dispens från regeln som säger att domare inte får tävla 

och döma under samma tävling. Dispensen gäller för deras tävling 2010-08-21. 

 

 

 

§ 74 VU-beslut från SKK/PtK 

 

Efter noggrann genomgång av reviderade bestämmelser för freestyle har VU i SKK/PtK 

2010-06-17 beslutat att: 

 

bifalla att Heelwork to music införs som en officiell tävlingsgren inom freestyle 

 

bifalla utdelande av certifikat i freestyle klass III 

 

bifalla Svensk Freestylechampionat (SE FreeCH) 

 

bifalla införande av diplom för Heelwork to music, som komplement till redan existerande 

FD-diplom 

 

avslå utdelande av certifikat i Heelwork to music mot bakgrund av att detta är en ny 

tävlingsgren 

 

avslå Svenskt HtMchampionat (SE HtMCH) mot bakgrund av att detta är en ny tävlingsgren 

 

fastställa Bestämmelserna för freestyle från och med 2010-07-01, för att träda ikraft från och 

med 2011-01-01 med en provperiod till 2013-12-31. Innan bestämmelserna träder ikraft ska 

smärre redaktionella ändringar i vissa delar av kapitel 4 ske i samverkan med SKKs kansli. 

 

Under provperioden finns möjlighet till utvärdering och anpassning, då särskilt avseende den 

nya tävlingsgrenen Heelwork to music. Innan provperiodens utgång och senast 2013-06-30, 

ska AF inkomma till PtK med en eventuell begäran om justering av bestämmelserna. 

Bestämmelserna kommer därefter, efter eventuellt beslut om justering, att falla in i den 

pågående 5-åriga låsningsperioden. 

 

AF noterade beslutet med glädje och tackar PtK för snabb handläggning och beslut. 

 

 

 

§ 75 Agria sponsring 

 

AFs förslag om hur Agrias sponsring kommer att användas i en cup för elitsatsning skickades 

till Agria 2010-07-02. Agria har gått igenom förslaget och har ställt några frågor till AF 

beträffande förslaget. 

 

AF vill därför förtydliga att alla uttagningstävlingarna är officiella tävlingar det är endast 

finalen som är inofficiell. AF har också valt att skilja på SM och finalen på cupen då det ger 

de aktiva fler ”morötter” samt att det då blir mer fokus på Agrias Cup om man skiljer på dessa 



två tävlingar. AF har varit i kontakt med Svenska Mässan och My Dog och planerna är att 

finalen på Agria freetyle elite challenge, som cupen föreslås heta, kommer att ske i finalringen 

på My Dog. 

 

Uppdrogs till kansliet att framföra ovanstående förtydliganden till Agria. 

 

 

 

§ 76 NKU Freestylekommitté 

 

Den 27 september 2010 kommer NKU Freestylekommitté att träffas för första gången i 

historien. Förslag på punkter har begärts in från de olika länderna inom NKU (Nordisk 

Kennel Union) och den största och viktigaste frågan på mötet är att enas om gemensamma 

mästerskapsregler. 

 

Rolf Gustavsson som är Sveriges representant i NKU Freestylekommitté föreslår att även 

Yvonne Öster bör vara med på det mötet.  

 

AF beslutade att Yvonne Öster också deltar på mötet. 

 

Representanter från övriga länder är; 

 

Johanna Allanach Danmark 

Emmy Marie Simonsen Danmark 

Merete A Hauser Norge 

Hannele Parviainen Finland 

 

Beslutades att AF har ett telefonmöte den 23 september för att komma fram till vilka frågor 

som är viktiga för Sverige att driva i regelfrågan. 

 

Uppdrogs till kansliet att kalla till mötet. 

 

 

 

§ 77 Meritering- och resultatregistrering – övergång 2010 – 2011 

 

Förslag fanns på hur meritering- och resultatregistreringen ska se ut i övergången mellan de 

nya och gamla reglerna. 

 

 

 

Beslutades att; 

 

- titlar (FSDI, FSDII, FSDIII) erhållna under perioden från och med 2007 till och med 

2010 registreras i Hunddata. Dessa titlar registreras enligt de nya beteckningarna FDI, 

FDII, FDIII. 

 

- hund som innan årsskiftet erhållit uppflyttningspoäng i klass I eller II får tävla i klass 

II respektive klass III efter årsskiftet. 

 



- hund som innan årsskiftet erhållit motsvarande diplompoäng i klass I eller II får 

tillgodoräkna sig dessa resultat och tillsammans med diplompoäng erhållna enligt nya 

regelverket kan FDI respektive FDII erhållas. 

 

- i klass III får ingen meritering under perioden 2007 – 2010 tillgodoräknas annat än 

redan erhållen titel (FSDIII). 

 

FSD-titlar som erhållits under perioden 2007 - 2010 men inte ansökts om, måste ansökan vara 

SKKs kansli tillhanda senast 2010-12-31 för att få tillföras hunden. 

 

 

 

§ 78 Uttagning av representant till Crufts 2011 

 

Varje år bjuder Engelska Kennelklubben in en tävlande från varje land att delta vid deras 

freestyletävling på Crufts.  

 

AF diskuterade hur Sveriges representant ska tas ut. 

 

Beslutades att SKK ska skicka SM-vinnaren i freestyle. Om SM-vinnaren av något skäl inte 

kan åka tillfrågas i turordning tvåan, trean och så vidare. 

 

 

 

§ 79 Uttagning av landslaget i freestyle och HtM 

 

Ett uppdrag finns där Moa Källström, Yvonne Öster och Linda Laikre ska ta fram ett förslag 

om hur uttagningen ska gå till.  

 

Förslag fanns om att fråga de aktiva om vilket uttagningsförfarande som de ser som det bästa. 

 

Beslutades att ställa frågan till de aktiva på www.hundfreestyle.se. Därefter bordlades frågan 

till nästa möte. 

 

 

 

§ 80 Tävlingar – Resultatregistrering i Hunddata 

 

Tävlings- och utbildningschefen rapporterade om dagsläget i arbetet med att få 

resultatregistreringen i Hunddata att fungera. Ambitionen är att det ska vara klart till årsskiftet 

men vi kan tyvärr inte lova att det blir så. Det viktigaste just nu är att det fungerar fullt ut i 

Hundaktiv. 

 

Endast uppflyttningsresultat kommer att finnas i Hunddata. Alla resultat kommer däremot att 

finnas i Hundaktiv. 

 

 

 

 

 



§ 81 Tävlingar – Hundaktiv 

 

Rolf Gustavsson visade hur långt man har kommit med arbetet i Hundaktiv.  

 

Tävlings- och utbildningschefen informerade om att vid godkännande av tävling måste varje 

tävling få ett så kallat tillfällesnummer för att kopplingen mellan SKKs register och 

Hundaktiv ska fungera. Vi måste även begära in freestyledomarnas personnummer för att de 

ska kunna tilldelas ett domarnummer och kopplas till SKKs register. 

 

Arbetet fortsätter således med ett administrativt program i Hundaktiv. 

 

 

 

§ 82 Domarkonferens & domarutbildning 2010 

 

Förslag på program för domarkonferensen och domarutbildningen genomgicks och 

godkändes. 

 

Sekreteraren redovisade att än så länge har 13 domare anmält sig 1 domare har anmält giltigt 

förhinder. Nio personer har begärt att få göra domarprovet och fem av dem har lämnat in 

provet för rättning. 

 

Uppdrogs till kansliet att kontakta Johanna Allanach för att ordna med hennes resa till 

Bommersvik.  

 

Uppdrogs till Yvonne Öster att kontakta Johanna Allanach och göra upp om arvode till henne. 

 

Beslutades att Yvonne Öster ska ta fram samt meddela kansliet senast den 1 oktober vilket 

material som ska ingå i konferens- och utbildningspärmen. Pärmen ska sedan skickas ut 

senast en vecka före konferensen och utbildningen så att deltagarna hinner förbereda sig. 

 

Uppdrogs till kansliet att ta fram namnskyltar och även ta med extra namnskyltar och pärmar. 

 

Ingen särskiljning kommer att göras på domare och preparander alla står på noll i och med de 

nya reglerna. Preparanderna ska göra ett slutprov efter utbildningen. 

 

Uppdrogs till Tävlings- och utbildningschefen att kolla med SKK marknadsavdelning om det 

finns möjlighet att ta fram domarlegitimationer för att kunna delas ut efter avslutad konferens. 

 

Yvonne Öster informerade att AF har fått en DVD från Danmark med tre ekipage i varje klass 

i både freestyle och HtM vilken ska användas i utbildningen. 

 

 

 

§ 83 Domar- och funktionärsfrågor – Domarutbildning 

 

Diskuterades om ytterligare en domarutbildning ska hållas under våren 2011. 

 

Beslutades att kolla upp om det finns tillräckligt med intresse för att så snart som våren 2011 

hålla ytterligare en domarutbildning. Uppdrogs till Yvonne Öster att kontakta de som var på 



Sveriges Hundungdoms Freestylekonferens och uttryckte att de var intresserade av att bli 

domare. 

 

 

 

§ 84 Domar- och funktionärsfrågor – Instruktörsutbildning 

 

Rapporterades att utbildningen för instruktörsutbildare kommer att hållas i början av 2011.  

 

AF har önskemål om att de som genomgår kursen ska erhålla något slags diplom eller 

kursintyg som bekräftar att man genomgått utbildningen. 

 

Uppdrogs till kansliet att kolla med utbildningsavdelningen hur rutinerna brukar se ut vid när 

man genomgått en utbildning. 

 

 

 

§ 85 Domar- och funktionärsfrågor – Övrigt 

 

Rolf Gustavsson informerade att Sveriges Hundungdoms kursmaterial för tävlingsledare har 

uppdaterats. Utbildningen är i full gång och fungerar bra. 

 

AF konstaterar att om man vill utbilda sig till tävlingsledare så ska man kontakta Rolf 

Gustavsson. 

 

 

 

§ 86 Stockholm Hundmässa 2010 

 

En och en halv timme har avsatts till freestyle i finalringen på söndagen den 19 december. 

SKK har gett i uppdrag till AF att fylla tiden med någon slags freestyletävling. Olika 

alternativ diskuterades. 

 

Beslutades att på grund av den begränsade tiden köra en inofficiell klass III tävling med de 

nya reglerna. Det kommer att bli ett ypperligt tillfälle för några domare att testköra de nya 

reglerna innan de börjar gälla. Beslutades även att bjuda in maxantalet domare, d v s fyra 

stycken, för att ge så många som möjligt chansen att döma efter de nya reglerna. Det kommer 

även att ges tillfälle för ”skuggbedömning” för de som vill förkovra sig. 

 

Uppdrogs till Rolf Gustavsson att ”ragga” arrangör till tävlingen. 

 

 

 

§ 87 My Dog 2011 

 

Planeras att ha en officiell tävling på My Dog i januari 2011. En förhoppning är att kunna 

hålla den första uttagningstävlingen i Agria freestyle elite challenge i finalringen en av 

dagarna på My Dog. 

 

Uppdrogs till Rolf Gustavsson att ”ragga” en arrangör till tävlingen.  



§ 88 Uppdragslista 
 

AF gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 

 

Nr 2/2009 

punkt 8 Arbeta med revidering av nya tävlingsregler. 

 

 Reviderade regler godkändes av SKK/PtK 2010-06-17. 

 

 

punkt 11 Arbeta fram ett förslag på domarutbildning. 

 

 Förslaget har godkänts av AF. 

 

 

punkt 24 Planera domarutbildning och domarkonferens. 

 

 Förslag på utbildning och konferens har godkänts av AF. 

 

Nr 2/2010 

§ 49 Revidera förslaget till Agria Sponsring samt lämna in det till SKK för 

vidarebefordran till Agria. 

 

 Förslaget lämnades till SKK 2010-07-02. 

 

 

§ 52 Kontrollera att alla resultat finns inlagda i Hundaktiv. 

 

 Kontrollen är gjord och de resultat som saknades är nu inlagda. 

 

 

§ 54 Utforma inbjudan till domarutbildning för publicering. 

 

 Inbjudan har gått ut enligt beslut. 

 

 

§ 54 Ta fram vilka filmer som ska köpas in för att användas i utbildning av domare 

och meddela kansliet för vidare beställning. 

 

 En film har skänkts från Danmark och AF anser att den är så heltäckande så att 

inga fler filmer behöver köpas in i dagsläget. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 89 Övriga ärenden 

 

I flera andra hundsporter bl a i agility är U-SM vinnaren direkt kvalificerad till SM. 

 

Beslutades att U-SM vinnaren i freestyle och HtM fr o m 2011 är direkt kvalificerade till SM. 

  

 

 

§ 90 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. 

 

 

 

§ 91 Nästa möte 

 

Nästa möte beslutades till den 22 november kl 12.00 på SKKs kansli. 

 

 

 

§ 92 Mötets avslutande 

 

Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade det för avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Pia Wahlström 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Gun Kristensson   Rolf Gustavsson 

 

 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


