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SKK/PTK nr 1/2011 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 

tävlingskommitté/ PtK 2011-03-01--02 på Scandic, Upplands Väsby. 

 

Närvarande: Annica Uppström (ordf §§ 1-26), Inger Svedin (ordf §§ 27-35), 

Katarina Björn, Catharina Detlefsen Dahlström, Nalle Jansson  

 

SKKs kansli: Kjell Svensson  

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades för öppnat. 

 

 

§ 2 Val av justerare 

 

Utsågs Katarina Björn att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Efter justering av förelagd dagordning fastställdes densamma. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

 

Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 2/2010, 2010-10-28--29, vilket med 

godkännande lades till handlingarna.  

 

 

§ 5 Information 

 

Information från ordföranden 

Informerade ordföranden från besök vid VM i Långdistans, arrangerat av International 

Federation of Sled Dog Sports/IFSS i Röros, Norge, 3-6 februari. För första gången har IFSS 

även inrättat en klass enbart för polarhundsraserna, Nordic Breed. Flera svenska spann fanns 

med i startfältet, fem i klassen 400 km och ett i 600 km. I klassen 400 km erövrades 

silvermedaljen av ett svenskt spann. Framförde PtK sina gratulationer. 

 

Informerade ordföranden om de diskussioner CS fört angående SKKs Landslagsfond. Då 

ansökan från ras- och specialklubbar om bidrag ur fonden har ökat markant har SKKs VD fått 

i uppdrag av CS att se över nuvarande rutiner och att ge förslag till ändring. 

 

PtK finner det mycket värdefullt att SKK erbjuder klubbarna och de aktiva hjälp till 

finansiering för landslags deltagande vid mästerskap, via möjlighet till bidrag ut SKKs 

Landslagsfond.  
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Information från ledamöterna 

Informerade Katarina Björn om Statens Jordbruksverk/SJV veterinärers närvaro vid Svenska 

Vallhundklubbens prov och tävlingar, med undantag för Vallhundsprov/VP. SJV veterinärers 

närvaro har markant ökat SVaKs omkostnader vid prov och tävlingar. Klubben har tillsatt en 

arbetsgrupp som efter ett omfattande arbete tagit fram ett kvalitetssäkringssystem/KSS. 

 

Information från SKKs kansli 

Informerade Kjell Svensson att Bengt Pålsson har anställts att tillträda tjänsten som IT-chef. 

 

 Informerade Kjell Svensson om möte mellan SKK och SJV där även de nya föreskrifterna 

(SJVFS 2010:45) diskuterades. Vid mötet förde SKK fram de synpunkter som finns på SJVs 

riskklassificering av prov och tävlingar i föreskrifternas bilaga. SKK ombads att lämna 

förslag på vad vi anser vara rimlig klassificering i bilagan. Detta har skett och SKKs förslag 

har då bland annat utgått från de rapporter som SKK delgetts efter veterinärs närvaro. Av de 

rapporter SKK tagit del av är samtliga utom en utan anmärkning. Vid SM för 

Räddningshundar har SJVs veterinär haft synpunkter på miljöbanans vippbräda samt för 

ruinsöket skrivit kommentar att detta är ett riskmoment för skador av varierande art. PtK 

ställer sig något frågande till synpunkterna då detta avser certifierade tjänstehundar med 

utbildning för att arbeta trots instabilt underlag och i ett ruinområde. 

 

Informerade Kjell Svensson att SKKs Centralstyrelse vid sitt möte 2011-02-17 slutligen 

fastställt Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar gällande från och med 

2012-01-01. 

 

Informerade Kjell Svensson att SKKs ordförande Nils Erik Åhmansson har inbjudit samtliga 

FCI delegater och kommittéordföranden till ett möte på SKKs kansli den 30 mars.  

 

Informerade Brith Andersson om intresseförfrågan till SBK om åtagande som arrangör för 

European Open i Agility 2012.    

 

 Budget 

Förelåg kommitténs resultatrapport, vilken genomgicks och diskuterades i valda delar. 

Uttrycktes önskemål om förtydligande information avseende SKKs budgetsystem, varvid PtK 

uppdrog till sekreteraren att till kommande möte inbjuda SKKs Ekonomichef. 

  

 

§ 6 Uppdrag från SKKs VD inför KF 2011. 

 

a) Redovisning av genomförda åtaganden avseende prioriterade områden ur 

verksamhetsplanen och givna uppdrag av KF 2009 

Förelåg sammanställning över de för PtK angivna prioriterade områden ur verksamhetsplanen 

och givna uppdrag vid KF 2009. Kunde PtK efter genomgång konstatera att inom de 

åtaganden kommittén har ålagts är dessa utförda med undantag för ett, vilket är att betrakta 

som ett ständigt löpande uppdrag. Uppdrogs till sekreteraren att till SKKs VD redovisa 

utförda åtaganden. 

 

b) Förslag till delegeringsordning perioden 2012-2013  

Förelåg nu rådande delegeringsordning för PtK. Efter genomgång av delegeringsordningen 

fann PtK att det till viss del föreligger behov av korrigering i den löpande texten samt till 

uppdatering av angelägna/prioriterade områden.  
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Uppdrogs till sekreteraren att införa beslutade korrigeringar i PtKs delegeringsordning att 

därefter föreläggas SKK VD. 

 

c) Förslag till budget perioden 2012-2013 

Beslöt PtK att hänskjuta uppdrag avseende förslag till budget perioden 2012-2013 till 

kommande möte, efter det att information har erhållits av SKKs ekonomichef. 

  

 

§ 7 Protokoll / Information från FCI 

 

Förelåg för PTK kännedom och eventuell åtgärd: 

 

Övrigt 

Förelåg en något justerad version av Guidelines for International Working Dog Trials Nordic 

Style, vilka efter det att NKU länderna gett sitt godkännande kommer att föreläggas FCI 

Utility Dogs Commission för beslut om antagande som FCI regelverk. Detta kommer att 

behandlas vid FCI UDC möte den 19-20 mars. Beslutar FCI UDC att anta regelverket 

kommer detta därefter att föreläggas FCI General Committé för slutligt godkännande såsom 

FCI regelverk. Den justering i regelverket som skett avser de allmänna bestämmelserna, där 

bland annat tillägg skett med avsnitt avseende Temperament Test. 

 

FCI Domarkonferens 

Förelåg inbjudan från FCI Rescue Dog Commission till konferens för FCI Rescue Dog Judges 

i Breda, Holland, 2-3 april. Informerade sekreteraren att inbjudan med missiv skickades till 

Svenska Brukshundklubben 2011-02-01. Beslut om deltagande samt kostnadstäckning 

handhas av SBK.  

 

FCI Circular 

-Cirkular 10/2011. FCI partnership contract: Turkey. Information om att Turkiets 

kennelklubb Köpek Irklarý ve Köpek Bilimleri Federasyony/KIF sedan 2010-10-14 är 

kontrakterad partner inom FCI. 

-Cirkular 13/2011. Dogs entered in the appendix: Titles and Certificates. FCI General 

Committé  beslut (okt 2010) att vid FCI World and Section Shows, såväl som enligt tidigare 

Championships (Agility, Lydnad, IPO m fl), har hund som är registrerad i annexregister till 

FCI medlemslands stambok resp land vilket FCI har uttalat samarbete (KC/England, 

AKC/USA, CKC/Canada) rätt att delta. Däremot är dessa hundar inte behöriga att tilldelas 

CACIB, CACIT, CACIOB, CACIAG eller CACIL men kan få titel World/Section 

Winner/Champion. 

 

FCI Agility Commission 

- Protokoll från möte med FCI AgilityCommission, Rieden, Tyskland, 2010-10-04, dagen 

efter att FCI World Championship Agility genomförts på samma ort 1-3/10.  

Förelåg även minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson. 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson efter deltagande vid FCI 

Agility Commission möte i Paris, Frankrike, 2011-02-05--06. 

 

FCI Rescue Dog Commission 

- Protokoll från möte med FCI Rescue Dog Commission, Nembro, Italien, 2010-08-22, dagen 

efter det att FCI World Championship for Rescue Dogs genomförts på samma ort. 

- Guidelines of the FCI Rescue Dogs Commission, Pool of  judges for FCI World 

Championships samt förteckning över samtliga domare upptagna på listan per den  
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2010-12-02. De svenska IPO-R domare som finns upptagna på listan är Leif Sundberg samt 

Birger Andersson. 

- International Testing Standards for the Team Competition in Rescue Dog Sports of FCI and 

IRO (Internationalen Rettungshundeorganisation) fastställda att gälla från 2011-01-01. 

Informerade sekreteraren att regelverket har skickats till SBK. 

- Kallelse till möte med FCI Rescue Dogs Commission, Breda, Holland, 2011-02-26--27. 

 

FCI Commission for Sighthounds Races 

- Protokoll från möte med FCI Commission for Sighthounds Races, Rábapatona, Ungern,  

2010-09-03. 

 

FCI Utility Dogs Commission 

- Kallelse till möte med FCI Utility Dogs Commission, Rheine, Tyskland, 2011-03-19--20.  

- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission, Hämeenlinna, Finland, 2010-09-20.  

- Guidelines of the FCI Utility Dogs Commission, Pool of  judges for FCI World 

Championships samt förteckning över samtliga domare upptagna på listan per den  

2011-02-24. De svenska IPO domare som finns upptagna på listan är Pierre Wahlström, 

Fredrik Steen, Lars Czylwik samt Robert Jönsson. 

 

Tog PtK del av underlagen vilka i övrigt kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 8 Protokoll / Information från NKU 

 

Förelåg för PTK kännedom: 

 

NKU Agilitykommitté 

- Protokoll från möte med NKUs Agilitykommitté i Rieden, Tyskland, 2010-10-04. 

Den svenska delegaten Nalle Janssons minnesanteckningar från NKU mötet återfinns i 

anslutning till anteckningar från FCI Agility Commissions möte samma datum.  

 

- Protokoll från möte med NKUs Agilitykommitté i Köpenhamn, Danmark, 2010-11-20, 

samt minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson.  

Uppmärksammar PtK att informationen avseende vad som krävs för svenskt 

agilitychampionat resp agilitychampionat hopp inte är korrekt återgiven. Då detta inte är 

rasspecifika championat finns inte tilläggskrav om exteriör merit. 

Vidare vill PtK uppmärksamma på att det i Sverige rådande beslutet att tassklister eller 

motsvarande inte är tillåtet att använda ligger inom regelverket Nationellt dopingreglemente 

för hund. Därtill har Nationella Dopingkommissionen inför NordM Agility i Sverige 2005 

gjort ett uttalande avseende skaderisken vid användande av olika medel på hundens 

trampdynor.  

 

Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 9 Protokollsutdrag 

 

a) Protokollsutdrag från SKK/CS 

 

1. Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2010-11-10 för PtK berört ämne: 

§ 132 Kennelfullmäktige 2011  
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c) Val av arbetsgrupp för att utse mottagare av Hamiltonplaketten. 

Uppdrag till SKKs centrala kommittéer att utse ledamot att ingå i arbetsgruppen samt CS 

beslut att utse Carl Gunnar Stafberg till gruppens sammankallande. 

 

Informerade ordföranden att Inger Svedin anmälts att som representant för PtK ingå i 

arbetsgruppen. 

 

Informerade Inger Svedin att 64 nomineringar har inkommit och att arbetsgruppen har avhållit 

ett första möte. 

 

2. Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2010-11-10 för PtK berört ämne: 

§ 134 Svenska Kennelklubbens etiska riktlinjer 

SKKs Avelskommitté har lämnat ett förslag till etiska riktlinjer som är en sammanfattning av 

flera viktiga dokument från olika verksamheter inom SKK och är tänkt att vara allmänt hållet 

och lätt att förstå. 

 

CS beslutade att förslaget ska skickas ut som en internremiss till alla SKKs kommittéer. 

Remisstiden går ut den 31 mars 2011. 

 

Tog PtK del av AKs förslag till Svenska Kennelklubbens etiska riktlinjer. Uttalar PtK sin 

uppskattning till AKs initiativ. PtK finner förslaget mycket väl genomarbetet och väl 

formulerat. 

 

Beslöt PtK meddela CS att PtK tillstyrker AKs förslag till Svenska Kennelklubbens etiska 

riktlinjer. 

 

3. Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2010-11-10 för PtK berört ämne: 

§ 140  Internationella frågor  

7.) Övrigt (Any other business) 

FCIs styrelse har beslutat att från och med 2011-01-01 erkänna rasvarianten långhårig 

schäfer. Varianterna tävlar om separata CACIB samt korsavel mellan de båda varianterna 

tillåts inte.  

 

CS har beslutat att de nya reglerna inte träder i kraft i Sverige förr än 2012-01-01 vilket 

kommer att informeras FCI, med kopia för kännedom till SBK samt Svensk 

Schäferhundklubb. CS förutsätter att SBK blir rasansvarig för den nya rasvarianten av 

schäfer. 

 

Tog PtK del av underlagen vilka utöver fattade beslut kommenterades i valda delar. 

 

b) Protokollsutdrag från SKK/KHM 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/KHM sammanträde 2011-02-07 för PtK berört ämne: 

§ 93 Revidering 

Begäran om yttrande från SKKs Kommitté för hundars mentalitet. 

Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben (Utskottet avel och hälsa) ställd till 

SKK/KHM, i vilken SBK yrkar på ändring av nuvarande text avseende dräktig tik och valptik 

i SKKs Allmänna bestämmelser, punkt 6, Hinder för deltagande i utställningar, prov och 

tävlingar, att gälla från och med 2012-01-01.  
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SBK yrkar på att dräktiga tikar inte ska tillåtas att delta vid mentalbeskrivning/MH eller 

mentaltest/MT vid någon tidpunkt efter det att parning har skett och att detta ska införas i de 

allmänna bestämmelserna. KHM ser positivt på SBKs yrkande. Inför beslut begär KHM 

yttrande från PtK samt SKKs veterinärmedicinska konsult. 

 

Förde PtK en ingående diskussion avseende SBKs yrkande samt bakomliggande skäl. PtK 

stödjer SBKs uppfattning avseende dräktig tiks deltagande vid MH eller MT. Däremot stödjer 

inte PtK yrkandet om ändring av texten i de av SKK Centralstyrelse fastställda Allmänna 

bestämmelser. Mot bakgrund av att det specifikt avser deltagande vid MH och MT är PtK av 

den uppfattningen att detta införs i form av ett tillägg till fastställd text avseende dräktig tik 

och valptik i Bestämmelser för Mentalbeskrivning samt Bestämmelser för Korning. 

  

Beslöt PtK mot bakgrund av framförda skäl, samt efter hörande av SKKs veterinärmedicinska 

konsult, uttala stöd för SBKs yrkande att dräktiga tikar inte ska tillåtas att delta vid MH eller 

MT vid någon tidpunkt efter det att parning har skett.  

 

Beslöt PtK föreslå KHM, mot bakgrund av att detta specifikt avser MH och MT och inte 

påverkar övrig utställnings-/prov- och tävlingsverksamhet, att avslå SBKs yrkande om 

ändring i de av SKK Centralstyrelse fastställda Allmänna bestämmelser, punkt 6, Hinder för 

deltagande i utställningar, prov och tävlingar, Dräktig tik och valptik, gällande från och med 

2012-01-01.  

 

Beslöt PtK föreslå KHM att texten ”Vid Mentalbeskrivning eller Mentaltest får inte dräktig 

tik delta vid någon tidpunkt efter det att parning har skett” införs i Bestämmelser för 

Mentalbeskrivning samt i Bestämmelser för Korning i form av ett tillägg till CS fastställda  

formulering i punkten avseende dräktig tik och valptik. 

 

Förklarades besluten omedelbart justerade. 

 

 

§ 10 Redovisning av PtK/VU 

 

Svenska Brukshundklubben. Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens. 

2011-01-10. 

Vid beslut om bifall till bidragsberättigad konferens för mentaltestdomare var regelverket för 

Korning placerat inom PtKs ansvarsområde. Mot bakgrund av detta handlägger PtK även 

granskningen av SBKs redovisning efter genomförd konferens samt fattar beslut avseende 

ekonomiskt konferensbidrag.  

 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att godkänna erhållen redovisning efter genomförd 

konferens för Mentaltestdomare i Upplands Väsby 2010-03-27--28, för gängse utbetalning av 

ekonomiskt bidrag, med max 75% av redovisad kostnad. 

 

SKKs Arbetsgrupp för Freestyle. Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens. 

2011-01-18. 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att godkänna erhållen redovisning efter genomförd 

konferens för Freestyledomare i Järna 2010-10-23--24, för gängse utbetalning av ekonomiskt 

bidrag, med max 75% av redovisad kostnad. 

 

PtK/VU har uttalat sin uppskattning till den bredd konferensen omfattat, med övergripande 

programpunkter avseende organisation mm förutom specifika domarfrågor.  



 

 

7 

 

Svenska Brukshundklubben. FCI Utility Dogs Commission Pool of judges for FCI World 

Championships. 

2011-01-24. 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VU beslut att bifalla ansökan från SBK, att till FCI Utility Dogs 

Commission ansöka om att Lars Czylwik samt Robert Jönsson förs upp på förteckningen Pool 

of judges for FCI IPO World Championships. Uppdrog VU till SKKs kansli att handlägga 

ansökan till FCI Utility Dogs Commission. 

 

PtK har vid sammanträde 2010-10-28--29 (SKK/PtK 2/2010, § 40) behandlat ansökan från 

Svenska Brukshundklubben (Centrala bruksgrupp), att två av SBKs nationella IPO domare 

ska tillföras FCI Utility Dogs Commissions Pool of judges for FCI World 

Championships/Förteckning över domare till FCI IPO Världsmästerskap. I avvaktan på 

kompletterande information bordlade PtK ärendet för VU att därefter fatta beslut. 

 

Efter att ha erhållit ytterligare information, från SKKs ledamot i FCI Utility Dogs 

Commission samt tydliggörande av inlämnad CV från en av de aktuella domarna, har PtK/VU 

behandlat SBKs ansökan. VU har nogsamt tagit del av de CV som bifogats för respektive IPO 

domare vilka SBK önskar föra upp på den aktuella förteckningen.  

 

VU har även tydliggjort att den möjlighet respektive land har att tillföra förteckningen fyra 

namn härmed är uppfylld. 

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

 

§ 11 SKK – Svenska Draghundsportförbundet 

 

Vid PtKs föregående möte (PtK 2/2010 § 39) informerade Kjell Svensson om uppdraget 

(NatDopK 2/2010, § 18 a) att utreda samt strukturera hur organisationerna inom 

draghundsverksamheten länkar till varandra, såväl nationellt som internationellt. Uppdraget 

föranlett med anledning av vad som uppkommit dels vid handläggning av utredning avseende 

påvisad otillåten substans vid SM Nordisk stil 2010 dels vid VM för Polarhundar 2008. 

 

Vid PtKs föregående möte belystes att av Svenska Draghundsportförbundets nationella tillägg 

till IFSS regler punkt 1.7 framgår att SDSF är formell arrangör av SM. Den eller de klubbar 

som genomför SM är teknisk arrangör. PtK belyste då att formuleringen ”teknisk arrangör” 

inte ger stöd till SBK och/eller SPHK att vara arrangör av meriteringsprov inom SKK 

organisationen, för detta ska SBK och/eller SPHK vara medarrangör. Nuvarande formulering 

innebar att SDSF är arrangör av meriteringsprov inom SKK organisationen vilket inte är 

möjligt. PtK fann högst troligt att då bestämmelserna skapades har inte det ”hål” som 

därigenom uppstått mellan berörda organisationer uppmärksammats. 

 

PtK beslöt därför att framföra till SDSF konsekvensen av denna formulering, samt att 

framföra förslag till justering av texten till ”Den eller de klubbar som genomför SM är 

medarrangör och teknisk arrangör”.  

 

Informerade ordföranden att justering av texten i SDSFs Nationella tilläggsregler för 

draghundstävlingar har skett innebärande följande formulering i punkt 1.8 Svenskt 

mästerskap; 1.8.1 ”SDSF är formell arrangör för SM. Den eller de klubbar som genomför 

SM är medarrangör och tillika teknisk arrangör.” 
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Uttryckte PtK sin uppskattning till SDSFs åtgärd och konstaterade att i och med denna 

justering har det ”hål” som fanns mellan organisationernas regler åtgärdats. 

 

 

§ 12 Överklagan avseende avauktorisation  

 

Förelåg skrivelse från person vilken varit föremål för ärende behandlat av SKKs 

Disciplinnämnd. Med anledning av DNs beslut i ärendet har Svenska Brukshundklubben 

meddelat personen avauktorisation från samtliga auktorisationer inom organisationen. Berörd 

person framför i sin skrivelse till PtK en överklagan mot SBKs beslut om avauktorisation 

samt önskar att PtK prövar ärendet. 

 

Redovisade sekreteraren underlag avseende medlemskap, av vilket framgår att berörd person 

sedan 2010-12-31 inte längre är medlem i SBK organisationen. 

 

Konstaterade PtK att då personen inte är medlem i SBK organisationen kan inte ärendet 

prövas i sak. 

 

Lades ärendet därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

 

 § 13 Hund som deltagit vid MH under pågående medicinsk behandling 

 

Förelåg underlag angående hund som deltagit vid Mentalbeskrivning/MH under medicinsk 

behandling via hyposensibilisering.  

 

I samband med ansökan om dispens, för deltagande vid utställning, prov och tävling i enlighet 

med Nationellt dopingreglemente för hund med anledning av medicinsk behandling, 

informerade hundägaren om att på grund av att hon inte har haft full vetskap om rådande 

bestämmelser har deltagande vid MH beklagligt nog dessförinnan redan skett.  

  

Informerade sekreteraren att enligt tidigare beslut fattat av Nationella Dopingkommissionen 

finns möjlighet till dispens för deltagande vid utställning, prov och tävling vid medicinsk 

behandling via hyposensibilisering. Vidare informerade sekreteraren att för aktuell hund finns 

sedan 2011-02-01 beviljad dispens för deltagande vid utställning, prov och tävling. 

 

Diskuterade PtK ärendet utefter rådande omständigheter, varmed PtK inte kan finna att 

medvetet uppsåt har förelegat. 

 

Beslöt PtK därmed att erhållet resultat från deltagande vid MH, innan beviljad dispens för 

deltagande vid utställning, prov och tävling förelåg, ska strykas. Lades ärendet därefter till 

handlingarna utan vidare åtgärd.  

  

Förklarades beslutet omedelbart justerat. 

 

 

§ 14 Synliggörande av samhällsnyttiga hundar 

 

Förde PtK en fortsatt diskussion avseende former för synliggörandet av samhällsnyttiga 

hundar. PtK är av den uppfattningen att plattformen för detta är att synliggöra hunden som 

individ kopplat till uppfödarens gärning.  
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Informerade sekreteraren om påbörjat arbete avseende framtagning av förslag till beteckning 

för olika hundtyper, samt kansliets uppdrag att utreda det administrativa för registrering i 

SKKs stambok med angivande av tillvägagångssätt för brukarnas redovisning av godkända 

hundar. 

 

Uppdrogs till kansliet att fortsätta arbetet med redovisning vid nästa möte. 

 

 

§ 15 Nordiskt Mästerskap i Lydnad 

 

Förelåg resultat från NordM i Lydnad 2010-12-18--19. Mästerskapet arrangerades i 

anslutning till Stockholm Hundmässa 2010. Tävlingen fungerade mycket bra och många 

lovord har framförts till SKKs tävlingsansvariga från både domare och tävlande. 

 

Informerade sekreteraren att SKK initierat dopingprovtagning och att proverna vid analys 

befunnits negativa. 

 

Nordiska mästare med guldmedalj i lagtävlingen togs hem av Norge med 1298,00 poäng, 

silver till Finland med 1266,25 poäng, brons till Sverige med 1257,50 poäng och på 4:e plats 

Danmark med 1207,50 poäng. 

 

Även i den individuella tävlingen gick titeln Nordisk mästare samt guldmedaljen till Norge 

genom Maren Helen Teien med sin border collie AmirA, 287,00 poäng. Sverige tog hem både 

silver och brons genom Sofia Edling med border collie Gränsvallarens Tia/272,50 poäng, 

respektive Maria Hagström med australian stock dog/working kelpie Vallmyra Ylla/272,50 

poäng. Övriga svenska ekipage placerade sig på 10, 23, 24 samt 26:e plats. 

 

Framförde PtK sina gratulationer till en väl genomförd tävling och till de fina resultat som 

deltagande ekipage uppnådde. 

 

 

§ 16 Weight Pulling 

 

Förelåg till SKKs Centralstyrelse inkommen frågeställning vilken CS hänskjutit till PtK för 

beredning. 

 

Svenska Brukshundklubben har till SKK/CS inkommit med frågeställning angående 

aktiviteten Weight Pulling. Flera av SBKs lokala brukshundklubbar har blivit kontaktade av 

föreningar som önskar hyra in sig hos dem för att arrangera olika Weight Pull evenemang. 

Klubbarna har vänt sig till SBKs Förbundsstyrelse för vägledning. Inför svar till klubbarna 

har SBK/FS efterfrågat hur SKK/CS ställer sig till denna typ av evenemang. 

 

Presenterade sekreteraren information om tävlingsformen framtaget via internet. I Sverige 

arrangeras WeightPull/WP tävlingar i Swedish Working Bulldog Association/SWBA regi. Av 

SWBAs hemsida framgår att klubben grundades 2002 för att först och främst arrangera 

tävlingar i WP och att det för närvarande finns 13 lokalgrupper under SWBA. SWBA ingår i 

det internationella förbundet European Weight Pull League, där även Danmark och Finland är 

medlemmar. Detta är en organisation som inte har någon anknytning till FCI. Tävlingar i WP 

arrangeras enligt European Weight Pull Legaue Regler 2009, vilka finns tillgängliga på 

SWBAs hemsida. Varje år arrangerar SWBA Svenska Mästerskapen i WP, därutöver 

arrangerar lokalgrupperna olika tävlingar. 
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Förde PtK en allmän diskussion utefter tillgänglig information. Framfördes tankar runt 

”betraktarens öga” visavi SBKs profilering som utbildningsorganisation. 

 

I detta bör beaktas det facto att Jordbruksverket i sina föreskrifter och allmänna råd om 

träning och tävling med djur (SJVFS 2010:45) klassat WP som en hög risk från 

djurskyddssynpunkt. Denna klassning innebär att vid tävling ska ban- eller tävlingsveterinär 

utsedd av JV besiktiga område och deltagande hundar samt närvara under hela tävlingen.  

Oaktat detta finner PtK det svårt att göra ett uttalande till CS utifrån endast den vetskap som 

finns idag, varför PtK avser att inhämta ytterligare underlag inför den beredning av frågan CS 

efterfrågar. 

 

 

§ 17 Prioriterade områden 

 

a) Vallhundsverksamhet 

Vid föregående möte (PtK 2/2010) beslöt PtK att föra Intresseförningen Kroppsvallarnas/IKV 

ansökan om status som officiell specialklubb vidare till SKKs Föreningskommitté, för 

prövning och dialog med de specialklubbar som berörs. 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKKs Föreningskommittés möte 2011-01-19; 

§ 14 Ansökan om att bilda en verksamhetsklubb 

Vid FKs möte restes frågor avseende bildandet av klubben, vilka raser, koppling till 

specialklubbar, mm. FKs sekreterare har tillskrivit IKV med ytterligare frågor vilka inte har 

besvarats, varför FK har bordlagt ärendet i avvaktan på svar. 

 

Tog PtK del av protokollsutdraget. Framfördes förhoppning om att IKV medverkar och 

besvarar FKs skrivelse då detta är en del av processen. 

 

b) Verksamhet inom förekommande skyddshundsverksamhet 

Vid föregående möte (PtK 2/2010) beslöt PtK att tillskriva SBK med förfrågan avseende 

skyddslicenser samt Distriktsgrupp/Träningsansvarig. 

 

Förelåg protokollsutdrag från SBKs Utskott för prov och tävlings möte 2011-02-03; 

§ 9 Frågor från PtK 

Uppdrag till SBKs kansli att översända kontaktuppgifter till de ansvariga för distriktens 

licensgrupper. Bifogat utdraget förelåg förteckning över kontaktuppgifter. 

 

Avser PtK att längre fram kontakta distrikten för information avseende hur verksamhet 

bedrivs mm inom förekommande skyddshundsverksamhet. 

 

 

§ 18 Regelrevidering inför perioden 2012-01-01--2016-12-31 

  

Frågor för principiellt ställningstagande: 

 

a) Domare: Vad får en domare göra samma dag som denne dömer. 

Generell frågeställning för PtKs principiella ställningstagande.  

 

Vid genomgång av inkomna underlag till regelförslag inför kommande låsningsperiod har 

konstaterats att det förekommer regelverk där man uttrycker att domaren tillåts tävla samma 

dag som denne dömer, dock inte i samma klass. I frågan förelåg även en skrivelse från 
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Svenska Brukshundklubben i vilken man framför skäl för att detta ska kunna tillåtas för 

domare vid agility, lydnadsprov samt rallylydnad.  

 

Förde PtK en ingående diskussion i frågan. I frågan belystes särskilt domaretik generellt med 

betoning på att domarens oväld inte ska kunna ifrågasättas. Vidare belystes vilka regelverk 

som är att betrakta så som prov-/tävlingsverksamhet i form av bedömningssport eller inte.  

 

Konstaterade PtK utifrån förd diskussion att av förekommande regelverk inom PtKs 

ansvarsområde är agility att betrakta såsom inte varande en bedömningssport. Förde PtK 

därmed en vidare diskussion i frågan varmed framfördes att en förutsättning, för att domare 

samma dag som denne dömer eventuellt ska få tävla i annan klass, är att arrangemanget som 

så i övrigt tillåter detta.  

 

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. 

 

Beslöt PtK att, mot bakgrund av PtKs tolkning att agility inte är att betrakta såsom en 

bedömningssport, bifalla att domare har rätt att tävla samma dag som denne dömer, dock inte 

i samma klass som denne tjänstgör, samt förutsatt att arrangemanget som så i övrigt tillåter 

detta.  

 

I beslutet samt föreliggande diskussioner avseende agility deltog ej Nalle Jansson. 

 

Förklarades besluten omedelbart justerade mot bakgrund av den i tid nära förestående 

konferensen för domare i Rallylydnad. Uppdrogs till sekreteraren att informera SBK. 

 

 

Avseende Bestämmelser för freestyletävlingar (inklusive Heelwork to music) är dessa 

fastställda att gälla under en provperiod. Detta oaktat anser PtK att det i denna fråga ska vara 

en enhetlig syn. Då freestyle är att betrakta såsom en bedömningssport föranleder detta en 

ändring i vad som anges i nuvarande bestämmelser avseende domaren samma dag denne 

dömer.  

 

Beslöt PtK därmed att nuvarande skrivning i Bestämmelser för freestyle, punkt 3.8 

Funktionärer, ska ändras till ”Domare får inte tävla i någon klass på tävling där domaren själv 

dömer”. Vidare att beslutet träder ikraft från och med 2012-01-01, detta med beaktande av 

redan ingångna domaravtal.     

 

Förklarades beslutet omedelbart justerat. 

 

b) Angivande av hälsokrav i regelverk. 

Generell frågeställning för PtKs principiella ställningstagande 

 

Vid genomgång av inkomna underlag till regelförslag inför kommande låsningsperiod har 

konstaterats att det förekommer regelverk där man uttrycker hälsokrav för deltagande. 

 

Förelåg underlag avseende tidigare uttalande från SKKs Avelskommitté/AK samt SKKs 

Centralstyrelse/CS avseende angivande av hälsokrav.   

 



 

 

12 

 

Fastställde PtK att då regelverk ingår som del i championatmeritering ska detta behandlas 

enligt SKKs tidigare arbete för separering av regler gällande championat och registrering. 

Hälsoproblem bör därmed hanteras via hälsoprogram och registreringsbestämmelser och inte 

via prov och tävlingsverksamhet. 

 

Beslöt PtK därmed att inför fastställande av inkomna regelförslag inte godkänna att specifika 

hälsokrav för deltagande finns angivet.  

 

c) Utformning av resultatlista. 
Generell frågeställning för PtKs principiella ställningstagande.  

 

Förelåg för PtKs kännedom exempel på några förekommande resultatlistor, vilka inkommit i 

samband med underlag till regelförslag inför kommande låsningsperiod.  

 

Presenterade sekreteraren efter önskemål från handläggare vid SKKs Registreringsavdelning 

ett urval av förekommande resultatlistor för olika prov-/tävlingsformer, där redovisning inte 

sker digitalt. Registreringsavdelningen har särskilt uttryckt att på många listor är det problem 

att tolka oläsliga namnunderskrifter då det för domaren sällan finns med vare sig 

namnförtydligande eller personnummer. Därtill att stor varians förekommer i utformning och 

uppställning, där en del listor är mycket lätta att utläsa uppgifter ifrån medan andra betydligt 

svårare. 

 

Konstaterade PtK utifrån det axplock av exempel på resultatlistor som förelåg att variansen är 

stor i utformning och uppställning samt att domarens namnförtydligande endast förekom på 

ett fåtal former av listor. Betonar PtK att domarens underskrift är obligatorisk.  

 

Fann PtK att det även förekommer klubbar som av någon anledning har använt en form av 

resultatlista med engelsk text. Betonar PtK att endast svensk text ska förekomma då det inte 

föreligger något uttalat skäl till resultatlista med engelsk text. 

 

Förde PtK en ingående diskussion utefter erhållna exempel på listor samt vad som framförts 

från handläggare vid Registreringsavdelningen. 

 

Beslöt PtK att samtliga resultatlistor ska omfatta särskilt angivet utrymme för domarens 

underskrift, för domarens namnförtydligande samt för domarens personnummer. 

 

Beslöt PtK att särskild kolumn skall finnas för markering om hund rapporterats för 

oacceptabelt beteende   

 

Beslöt PtK att vid internationell prov-/tävlingsform där något av CACIT/CACIL/CACIOB/ 

CACIAG förekommer ska en särskilt utformad resultatlista användas. Av listans rubrik ska 

framgå att det är ett internationellt prov/tävling. Vidare ska särskilda kolumner finnas där 

markering kan ske för aktuellt CACIT/CACIL/CACIOB/CACIAG respektive Reserv- 

CACIT/-CACIL/-CACIOB/-CACIAG.  

Uppdrogs till sekreteraren att till berörda klubbar i övrigt framföra PtKs eventuella 

synpunkter och förslag, i samband med kommunikation avseende erhållna underlag för 

regelrevidering. 

 

Förklarades besluten omedelbart justerade mot bakgrund av den i tid nära förestående 

konferensen för domare vid Rallylydnad. Uppdrogs till sekreteraren att informera SBK. 
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§ 19 Regelfrågor vilka i vissa delar är av betydelse i revideringsarbetet 

 

a) Vallanlagsprov - Ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben om officiellt 

  vallanlagsprov 

 

SKKs kansli har tidigare tillskrivit Svenska Gårds- och Vallhundsklubben avseende lämplig 

provform för raserna berger des pyrénées face race och berger des pyrénées á poil long. Detta 

mot bakgrund av att raserna tillhör grupp 1 och enligt FCI är klassade som arbetande raser, 

dvs behöver arbetsmerit för att tilldelas International Beauty Champion/C.I.B (tidigare Int 

UCH). I dagsläget finns inget rasspecifikt arbetsprov för raserna i Sverige.  

 

Inför PtKs föregående möte (2/2010) förelåg ansökan från Svenska Gårds- och 

Vallhundsklubben om officiellt vallanlagsprov för samtliga raser inom SGVK, undantaget 

dansk-svensk gårdshund och schipperke. I ansökan framför SGVK att inofficiella 

vallanlagstester har genomförts enligt Specialklubben för Bearded Collies Vallanlagsprov för 

bearded collie. SGVK önskade att denna provform blir officiell även för SGVKs raser och att 

inofficiella resultat för de hundar som hittills har testats ska tillgodoräknas retroaktivt och 

registreras i SKKs stambok. Vidare att officiellt anlagsprov ska kunna arrangeras av SGVK 

samt respektive rasklubb. 

 

PtK beslöt att inhämta yttrande från Specialklubben för bearded collie, såsom huvudman för 

regelverket för Vallanlagsprov bearded collie, varmed SGVKs ansökan bordlades.  

 

Förelåg yttrande från Specialklubben för bearded collie i vilket SBC ställer sig positiva till 

SGVKs ansökan. SBC framför även att i syfte att fortsatt säkerställa god kvalitet på 

bedömningen vid denna utökning av raser avser klubben att i samråd med dagens 

auktoriserade domare se över nuvarande utbildnings- och auktorisationsbestämmelser. 

 

Beslöt PtK att bifalla SGVKs ansökan om officiellt vallanlagsprov för samtliga raser inom 

SGVK, undantaget dansk-svensk gårdshund och schipperke, i form av SBC Vallanlagsprov, 

samt att detta träder ikraft från och med 2012-01-01. 

 

Beslöt PtK att, då SBC i denna del inte uttalat avvikande mening, bifalla SGVKs ansökan att  

att officiellt Vallanlagsprov ska kunna arrangeras av SGVK samt respektive rasklubb.  

Betonar PtK att i detta ska samverkan ske med SBC avseende rutiner för organisatoriska 

frågor såsom tillsättning av provdomare, sammanställning över provtillfällen mm. 

 

Beslöt PtK att avslå SGVKs ansökan om retroaktiv registrering av inofficiella resultat från 

vallanlagsprov som officiella i SKKs stambok. Detta mot bakgrund av att det generellt inte 

beviljas retroaktiv registrering av inofficiella resultat som officiella att införas i SKKs 

stambok. 

 

PtK betraktar SGVKs ansökan som ett svar på SKKs kanslis skrivelse avseende provmerit för 

raserna berger des pyrénées face race och berger des pyrénées á poil long.  

 

Beslöt PtK att fastställa godkänt Vallanlagsprov enligt SBCs regelverk såsom arbetsmerit för 

raserna berger des pyrénées face race och berger des pyrénées á poil long för att tilldelas 

International Beauty Champion/C.I.B(tidigare Int UCH), samt att detta träder ikraft från och 

med 2012-01-01.  

 

 



 

 

14 

 

b) Lure Coursing - Cert- och championat för rasen basenji 

 

Inför PtK nr 2/2010 förelåg skrivelse från Svenska Spets- och Urhundsklubben, vilka tillstyrkt 

Svenska Basenjisällskapets förnyade ansökan om att rasen basenji nu även ska få tävla om 

certifikat vid deltagande vid Lure Coursing prov, och därmed kunna erhålla Svenskt Lure 

Coursing Championat. 

 

PtK beslöt att inhämta yttrande från Svenska Vinthundklubben, såsom huvudman för 

regelverket för Lure Coursing, varmed SSUK och Svenska Basenjisällskapets ansökan 

bordlades.  

 

Förelåg yttrande från SvVK Provkommitté för Lure Coursing/PKLC i vilket PKLC yrkar på 

avslag till Svenska Basenjisällskapets ansökan om certifikat samt championat. Inför SvVK 

yttrande har PKLC inhämtat fakta från domare samt verksamhetsklubbar. 

 

PKLC framför i sitt yttrande att Lure Coursing är ett rasspecifikt bruksprov för vinthundar. 

Provets syfte är att vinthundarna ska behålla sin ursprungliga karaktär och är en viktig del i 

avelsarbetet för vinthundsraserna. Lure Coursing som bruksprov är inte anpassat för basenjin, 

även om de nu deltar och får sina poäng. De bedömningsparametrar som SvVK har är de 

tvungna att tillämpa på basenjin, men aldrig i jämförelse med vinthundsraserna. PKLC säger 

vidare att man sett olika raser på deras träningar som följer en trasa som dras i en lina framför 

dem men det gör dem inte till vinthundar. 

 

Vidare framför PKLC att man tycker det vore bra om Svenska Basenjisällskapet såsom 

rasklubb utvecklade ett bruksprov anpassat efter den typen av arbetande/drivande hundar.       

 

Tog PtK del av underliggande handlingar i ärendet. Vill PtK påtala att Lure Coursing prov är 

ett rasspecifikt prov framtaget för raser tillhörande SvVK, vilket medför att championat är 

förbehållet dessa raser. Detta i linje med den utredning som tidigare skett avseende 

rasspecifika prov och championat och de förändringar i championat som denna föranledde. 

 

Beslöt PtK att tidigare beslut kvarstår oförändrat, varmed SSUK och Svenska 

Basenjisällskapets ansökan om att rasen basenji ska få tävla om certifikat vid deltagande vid 

Lure Coursing prov, och därmed kunna erhålla Svenskt Lure Coursing Championat, avslås. 

 

 

c) Meriteringsregler för alaskan malamute 

 

En grupp ägare och uppfödare av rasen alaskan malamute har inkommit till SKK med kritik 

över hur Svenska Polarhundklubben/SPHK har fattat beslut samt vad som har beslutats 

avseende meriteringsregler för deras ras. Bifogat skrivelsen förelåg även underlag från den 

amerikanska rasklubben, The Alaskan Malamute Club of America, vilken uttalar stöd för 

kritiken. SKKs Centralstyrelse har gett PtK i uppdrag att bereda ärendet.  

 

PtK har tillskrivit SPHK med begäran om ett yttrande över inkommet underlag, vilket PtK har 

erhållit. 

Tog PtK ingående del av de i ärendet förekommande handlingar. 

 

PtK kan konstatera att SPHKs förslag till nya meriteringsregler är korrekt förankrade inom 

specialklubben. Den förändring av meriteringsregler för alaskan malamute som SPHK 

föreslår innebär i praktiken en mycket liten förändring mot nuvarande regler som i sig inte 
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kan anses leda till en förändring av inriktningen inom rasen. Exempel är att idag 25% på 

vinnartiden, nytt förslag 15% på grundtiden. Grundtiden räknas ut som en medeltid mellan 

ettan och tvåan. Omfattande statistik från SPHK visar att den blir med stor sannolikhet inte 

snabbare än den nuvarande varianten med vinnartid. 

 

Draglastvikt för ett 4-spann alaskan malamute är 75kg. Den höga draglasten motverkar en 

utveckling mot ”sprinters”, vilket i inkommen skrivelse befaras. I SPHKs regelförslag har 

lagts till en alternativ meritering för deltagande i bruksklass med Dragprov 10, vilket är en 

provform som är lättillgänglig.   

 

PTK konstaterar, i likhet med SPHK, att den amerikanska rasklubben för alaskan malamute i 

sin helhet inte har fått ta del av de svenska meriteringsreglerna och att deras ställningstagande 

därmed är baserat på ett ofullständigt underlag. 

 

PTK kan inte se den risk som skriftställarna utpekar och stödjer SPHKs uppfattning, att de 

nuvarande samt de föreslagna meriteringsreglerna för alaskan malamute inte premierar 

snabbhet på bekostnad av styrka. 

 

 

§ 20 Frågeställning avseende medlemskap vid funktionärsutbildning 

 

Förelåg principiell frågeställning från person som av Svenska Brukshundklubben har 

adjungerats i regelfrågor. Frågeställningen avser medlemskap vid SBKs funktionärsutbildning 

i prov-/tävlingsformer vilka kan arrangeras av samtliga klubbar inom SKK-organisationen.  

 

SBK har huvudmannaskap för regelverken för lydnadsprov samt agility, vilka båda är prov-

/tävlingsformer som kan arrangeras av samtliga klubbar inom SKK-organisationen. För 

lydnadsprov har införts krav om auktoriserad tävlingsledare, där SBK som huvudman 

ansvarar för utbildning och auktorisation. Frågeställningen avser om det för auktorisation ska 

krävas medlemskap i SBK eller om det räcker med medlemskap inom SKK-organisationen 

för funktionärer från andra klubbar än SBK. 

 

Diskuterade PtK frågeställningen. PtK kan inte finna att särskilda skäl föreligger för krav om 

medlemskap i SBK för att medlem i annan klubb inom SKK-organisation ska få auktorisation.  

 

PtKs bestämda åsikt i denna fråga är att medlemskap i klubb inom SKK-organisationen är 

tillräckligt. 

 

 

§ 21 Svenska Mästerskap Bruksprov 

 

Förelåg underlag från Svenska Brukshundklubben angående status samt utdelande av 

certifikat vid Svenska Mästerskap i Bruksprov. För PtKs kännedom förelåg även underlag 

från mailväxling i frågan mellan SKKs kansli samt person som av Svenska Brukshund-

klubben har adjungerats i regelfrågor. Det kan konstateras att det till viss del finns olika 

mening om huruvida SM Bruksprov är att betrakta som officiell provtillfälle eller inte, samt 

att det inte finns något formellt beslut att certifikat kan utdelas. 

 

Frågan väckt med anledning av att tävlande i IPO-gruppen efterfrågat det certifikat som denne 

tilldelades vid SM 2010. 
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Tog PtK del av föreliggande underlag varmed frågan diskuterades ingående. Belyste 

sekreteraren att den redovisning som sker av resultat från SM är av mycket varierande slag 

där det inte alltid framgår att det är SM, utan redovisas som ett vanligt bruksprov. Därav har 

det vid dessa tillfällen skett att utdelade certifikat registrerats i SKKs stambok.   

 

Mot bakgrund av vad som framförts avseende historik samt genomförande finner PtK att SM 

Bruksprov i den form som återges kan betraktas som ett officiellt provtillfälle samt att 

bruksprovscertifikat därmed kan utdelas. 

 

Fastställde PtK därmed att SM Bruksprov är officiellt provtillfälle samt beslöt att 

bruksprovscertifikat kan utdelas enligt samma regler som vid övriga bruksprov. Betonade 

PtK att vid resultatredovisning ska det på resultatlistan tydligt framgå att det avser SM.  

PtK uppmanar SBK att utforma en särskild resultatlista för redovisning av SM. 

 

Vad avser SM i IPO betonar PtK att det inte bara är vid införande av ny tävlingsform som 

SKK ska involveras utan även vid införande av eventuellt ”nytt” SM, i det fall önskemål finns 

om resultatregistrering samt utdelande av certifikat. 

  

PtK är positivt till att betrakta även SM i IPO som officiellt provtillfälle, samt till att certifikat 

utdelas om SBK har önskemål om detta, då förutsatt att provet genomförs i enlighet med 

regelverket för IPO III och enligt samma förutsättningar som SM Bruksprov.  

 

Då underlag inte har inkommit avseende SM i IPO fattar PtK inte beslut i denna del vid detta 

möte. 

 

  

§ 22 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Uppställning av regelverk 

 

Vid genomgång av inkomna underlag till regelförslag inför kommande låsningsperiod har 

PtK konstaterat att variationen är stor i uppställning samt disposition av text avseende 

obligatoriska allmänna bestämmelser samt provspecifika bestämmelser. Vidare har 

uppdelning av de obligatoriska allmänna bestämmelserna i vissa fall skett och återfinns 

uppdelade på olika platser i regelverken, vilket inte är önskvärt.   

 

PtKs bestämda uppfattning är att konformitet i uppställning av de olika regelverkens allmänna 

delar är att föredra. Detta förenklar avsevärt för alla parter att oavsett regelverk hitta 

information.   

 

Beslöt PtK att samtliga regelverk ska inledas med de av SKK/CS fastställda obligatoriska 

allmänna bestämmelserna i sin helhet. Därefter införs i bestämmelserna den del som är 

provspecifika under rubrik Särskilda bestämmelser för xxxx. 

 

SKKs Centralstyrelse har vid sammanträde 2011-02-16 fastställt komplettering samt mindre 

justering i de obligatoriska allmänna bestämmelserna gällande från 2012-01-01. Informerade 

sekreteraren att denna version redan är översänd till SBK för justering i Bestämmelser för 

rallylydnad. I övrigt kommer klubbarna att erhålla dessa i samband med respektive klubbs 

protokollsutdrag.  
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§ 23 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

 

Särbestämmelser kopplade till utställningsverksamheten 

Informerade Kjell Svensson om de underlag som inkommit avseende särbestämmelser 

kopplade till utställningsverksamheten, för vilka SKKs Utställningskommitté fattar det 

slutgiltiga beslutet. 

 

Tog PtK del av underlaget vilket kommenterades i valda delar. Uttryckte PtK sin uppskattning 

till SBKs önskemål om att för de australienska vallhundsraserna ta bort mentalbeskrivning 

med godkänt skottprov som alternativ arbetsprovsmerit för att erhålla certifikat, då MH inte är 

att betrakta som ett arbetsprov i dess rätta bemärkelse.  

 

För samtliga polarhundsraserna önskar Svenska Polarhundklubben införa samma krav som 

idag gäller för deltagande i bruksklass för att kunna erhålla certifikat. Mot bakgrund av att 

arbete pågår inom FCI Sledge Dog Commission för beslut inom FCI, att polarhundsraserna 

ska klassas som arbetande raser, ser PtK mycket positivt på SPHKs önskemål och förordar att 

detta införs.  

 

 

§ 24 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 

a) Rallylydnad 

Regelverk. Beslöt PtK att fastställa PtK/VU beslut (2011-01-21) om godkännande av 

justerade Bestämmelser för rallylydnad i den form som anges i VU beslutet.  

Funktionärer. Avseende vad som anges för domare under punkt 14. Funktionärer, hänvisas 

till beslut fattat under § 18 a) vi detta möte. Bestämmelser för Rallylydnad är fastställda att 

gälla under en provperiod fr o m 2011-07-01 t o m 2013-12-31. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c). 

 

b) Uthållighetsprov/UHP 

Förelåg ansökan från SBK om införande av Uthållighetsprov/UHP som ny officiell provform 

öppen för hund av ras för vilken SBK har rasansvar. Av ansökan framgår att UHP under ett 

antal år har genomförts som inofficiellt prov i SBKs regi. 

 

SBK ansöker om: 

att Uthållighetsprov införs som officiell provform för en provperiod om tre år  

att tidigare inofficiella resultat retroaktivt ska tillgodoräknas som officiella 

att beteckningen UHP ska tillföras hundar med godkänt provresultat 

 

Beslöt PtK att bifalla att Uthållighetsprov införs som officiell provform under en provperiod 

om tre år, gällande från och med 2012-01-01 till och med 2014-12-31. 

 

Beslöt PtK att avslå att tidigare inofficiella resultat ska tillgodoräknas retroaktivt och 

registreras i SKKs stambok. Detta mot bakgrund av att det generellt inte beviljas retroaktiv 

registrering av inofficiella resultat att införas i SKKs stambok. 

 

Beslöt PtK att avslå att beteckningen UHP införs för hundar med godkänt resultat med 

registrering i SKKs stambok. 
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Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Påpekar PtK att uttrycket ”brukshundsras” i punkt 11 i nuvarande version inte är att föredra 

då detta kan misstolkas. PtK har vid tidigare tillfällen framfört att lämplig formulering är 

exempelvis ”hund av ras för vilken SBK har rasansvar”. 

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SBK. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

Resultatredovisning. SBK anmodas att inkomma med underlag avseende resultatredovisning 

utformad i enlighet med beslut under § 18 c). 

 

c) Bruksprov 

Redogjorde Inger Svedin och Catharina Detlefsen Dahlström för granskning av inkommet 

regelförslag från Svenska Brukshundklubben.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SBK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c). 

 

d) Bruksprov Bevakning 

Redogjorde Inger Svedin och Catharina Detlefsen Dahlström för granskning av inkommet 

regelförslag från Svenska Brukshundklubben.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

I övrigt finner PtK några oklarheter i texten. Avseende villkor för deltagande anges i texten att 

hund med tjänstehundcertifikat omedelbart får delta i lägre klass men där framgår inte att 

hunden då ska ha genomgången mentalbeskrivning för deltagande i bruksprov, vilket inte är 

ett krav för deltagande vid prov för tjänstehundscertifikat FM-hund. Detta är ett krav för att 

meriten Tjänstehundcertifikat ska registreras för hund i SKKs stambok. Vidare anges att 

oregistrerad hund med tjänstehundcertifikat som bevakningshund äger rätt att delta. 

Uppdrogs till kansliet att kontakta SBK för klargörande avseende MH samt avseende 

oregistrerad hunds rätt att delta, därtill angående annan uppkommen kommentar/ 

frågeställning.  

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c). 

Särbestämmelser/championatbestämmelser. SBK ansöker om att ett icke rasspecifikt 

championat i bevakningshundsgruppen införs från och med 2012-01-01. Angivna 

förutsättningar för utdelande av bruksprovscertifikat är detsamma som gäller för övriga 

grupper inom SBKs bruksprov. 

 

SBK ansöker även om att de hundar som efter provperiodens slut av misstag har tilldelats 

bruksprovscertifikat ska kunna tillgodoräknas meriten retroaktivt att ingå i championatet. 

 

Beslöt PtK bifalla ansökan om att ett icke rasspecifikt championat i bevakningshundsgruppen 

införs från och med 2012-01-01 enligt följande:  

Tre certifikat på SBKs bruksprov kategori Bevakning. 

Intyg om godkänd testikelstatus. 

 

Fastställdes championatets benämning till Svenskt bevakningsprovschampionat. SBK 

kommer senare att meddelas championatets förkortning. 
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Betonar PtK att förutsättning för att hund med Tjänstehundcertifikat ska kunna erhålla 

bruksprovscertifikat är att hunden har genomgången mentalbeskrivning. 

 

Beslöt PtK att bifalla ansökan om retroaktiv registrering av de certifikat som av misstag har 

utdelats i mellanperioden efter provperiodens slut.  

Beslöt PtK att för berörda hundar gäller att för erhållande av bevakningsprovschampionat ska 

minst ett certifikat ha erhållits efter 2012-01-01. Detta i enlighet med gängse praxis vid 

införande av nytt championat där merit ingående i championatet tidigare har erhållits. 

  

e) IPO/BHP samt IPO-FH 

FCI Utility Dogs Commission har genomfört en revidering av reglerna för IPO samt IPO-FH, 

vilka slutligen kommer att fastställas av FCI General Committé vid dess möte under hösten 

2011. Av denna anledning har SBK endast justerat de obligatoriska allmänna bestämmelserna 

i nuvarande regelverk.   

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SBK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c). 

Särbestämmelser/championatbestämmelser. SBK ansöker om att ett championat i IPO-FH 

införs från och med 2012-01-01. PtK ser positivt på SBKs ansökan men fattar inte beslut vid 

detta möte då ansökan inte är fullständig. Ansökan återremitteras till SBK för komplettering. 

 

f) Dragprov 

Redogjorde ordföranden och Catharina Detlefsen Dahlström för granskning av inkommet 

regelförslag från Svenska Brukshundklubben.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Skrivning avseende CACIT får utgå ur reglerna då FCI inte har infört CACIT inom 

draghundsporten. Drh II resp Drh III är en meritering vilket inte registreras som titel i SKKs 

stambok varför skrivning avseende meriten får korrigeras. I vissa delar har PtK ytterligare 

kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att kontakta SBK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c). 

Särbestämmelser/championatbestämmelser. I reglerna omnämns både ”Certifikat draghund” 

samt ”Certifikat linkörning” till vilket PtK önskar ett klargörande. 

Övrigt. Informerade Kjell Svensson om till kansliet inkommen frågeställning; 

Är dragprovscertifikat att jämställa med bruksprovcertifikat såsom ingående merit för 

bruksprovschampionat. Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva SBK med förfrågan. 

  

g) Tjänstehundcertifikat Försvarsmaktshund 

Redogjorde Inger Svedin och Catharina Detlefsen Dahlström för granskning av inkommet 

regelförslag från Svenska Brukshundklubben.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

Hälsokrav. Avseende angivande av hälsokrav i regeltexten hänvisas till beslut under § 18 b).  

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SBK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c). Därtill erinras om att resultatredovisning från prov för FM-
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hund ska ske via SBK såsom varande specialklubb med huvudmannaskap för regelverket, 

samt att listan endast ska uppta hundar med genomgången mentalbeskrivning (PtK 1/2008  

§ 12).  

 

h) Tjänstehundcertifikat Räddningshund 

Redogjorde Inger Svedin och Catharina Detlefsen Dahlström för granskning av inkommet 

regelförslag från Svenska Brukshundklubben.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

Hälsokrav. Avseende angivande av hälsokrav i regeltexten (Delprov 1 Räddningshund) 

hänvisas till beslut under § 18 b).  

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SBK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c). 

 

i) IPO-R 

FCI Rescue Dogs Commission har genomfört en revidering av reglerna för IPO-R, vilka 

slutligen kommer att fastställas av FCI General Committé vid dess möte under hösten 2011. 

Av denna anledning har SBK endast justerat de obligatoriska allmänna bestämmelserna i 

nuvarande regelverk.   

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SBK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c). 

Särbestämmelser/championatbestämmelser. SBK ansöker om att två olika championat i  

IPO-R införs från och med 2012-01-01. Ansökan avser ett Svenskt bruksprovschampionat 

IPO-R för samtliga raser tillhörande SBK samt ett icke rasspecifikt championat Svenskt 

räddningshundschampionat.  

 

Diskuterade PtK SBKs ansökan om att införa två olika typer av championat i paritet till raser 

representerade inom provverksamheten. Förelåg även av sekreteraren framtaget underlag 

avseende antal provtillfällen samt deltagande raser år 2009 och 2010.   

 

Beslöt PtK att för närvarande endast bevilja att ett nytt championat införs i gruppen, varmed 

PtK avslår ansökan om Svenskt bruksprovschampionat IPO-R för samtliga raser tillhörande 

SBK. 

 

Beslöt PtK att bifalla ansökan om att ett icke rasspecifikt championat i IPO-R införs från och 

med 2012-01-01 enligt följande: Tre certifikat på SBKs prov kategori IPO-R samt intyg om 

godkänd testikelstatus. 

 

Fastställdes championatets benämning till Svenskt räddningsprovschampionat, vilket är 

analogt med övriga ej rasspecifika championat. SBK kommer senare att meddelas 

championatets förkortning. 

 

Förelåg även ansökan om införande av ny beteckning i form av titel IPO-R I resp IPO-R II att 

registreras i SKKs stambok. Noterade PtK att detta inte är en beteckning fastställd av FCI. 



 

 

21 

 

Beslöt PtK att avslå ansökan om införande av beteckning IPO-R I resp IPO-R II i form av 

titel att införas i SKKs stambok.  

 

j) Lydnadsprov klass I-III 

Redogjorde Inger Svedin och Catharina Detlefsen Dahlström för granskning av inkommet 

regelförslag från Svenska Brukshundklubben. Påpekades att i klass III har ändring skett av 

poäng för 1:a pris, från 255 till 256 poäng, vilket medför justering i SKKs program för 

resultatregistrering.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SBK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c).  

 

k) Lydnadsprov Elitklass 

Redogjorde Inger Svedin och Catharina Detlefsen Dahlström för granskning av inkommet 

regelförslag från Svenska Brukshundklubben.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SBK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c).  

 

l) Agility 

Redogjorde Nalle Jansson och Katarina Björn för granskning av inkommet regelförslag från 

Svenska Brukshundklubben. PtK är generellt av den åsikten att det är en fördel om reglerna i 

mesta möjliga mån kan följa FCIs regelverk. Detta för att undvika en återgång till skillnader i 

nationell och internationell tävling. Därtill är det önskvärt att reglerna inom norden i 

möjligaste mån är synkroniserade.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Punkt 12. Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

Punkt 13. Tävlingsledare. Beslöt PtK att avslå föreslagen ändring, varmed kvarstår oförändrat 

”Tävlingsledare får ej tävla i någon klass på tävling där denne själv tjänstgör”. 

 Tävlingsklasser och kvalificeringsregler. Storleksklasser. SBK föreslår en ändring i 

angivande av storlek mellan klasserna medium och large innebärande en överlappning på 2 

cm. Förslag för klass medium: ”Tillåten för hundar vars mankhöjd är 35 cm och över men 

under 45 cm”. Förutvarande text ”….men under 43 cm”. För klass large kvarstår tidigare text 

”Tillåten för hundar vars mankhöjd är 43 cm och därutöver”.  Under rubriken Mätintyg 

föreslås ny text ”Hund är endast tillåten att starta i den storleksklass den är inmätt i. Hund 

som vars mankhöjd mäts till 43 cm och därutöver men under 45 cm kan delta i medium eller 

large”. Konstaterar PtK att innebörden av SBKs förslag är att en individ kan erhålla merit i 

två olika storleksklasser vilket inte framgår av vilken anledning. Därtill finner PtK det 

olyckligt med denna avvikelse från FCIs klassindelning historiskt sett då Sverige tidigare 

ändrat storleksklasserna i syfte att vara analoga med FCIs klassindelning. 

 

Beslöt PtK därmed att avslå föreslagen ändring avseende storlek för klass medium samt de av 

SBK föreslagna ändringar i konsekvens med beslutet. 

 



 

 

22 

 

Banområde och agilitybana. Uppdrogs till Nalle Jansson att kontakta SBK i övriga delar där 

frågeställning finns.  

Uppdrogs till kansliet att kontakta SBK angående annan frågeställning. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c).  

Särbestämmelser/championatbestämmelser. Certifikat. SBK föreslår att certifikat även ska 

kunna tilldelas oregistrerad och/eller kryptorchid hund. Kan PtK konstatera att certifikat är en 

merit vilken ingår i ett championat, att championat endast kan utdelas till registrerad hund 

samt att för hanhund finns krav om godkänd testikelstatus. 

Beslöt PtK därmed att avslå att certifikat även ska kunna tilldelas oregistrerad och/eller 

kryptorchid hund. 

 

SBK föreslår även att det i samtliga klasser, i både agility och hopp, införs ett Agilitydiplom 

som en titel för både registrerade och oregistrerade/kryptorchida hundar. Diskuterade PtK 

SBKs förslag. Avser PtK att behandla förslaget i olika delar, inte berättigad till championat 

respektive berättigad till championat. 

 

Konstaterade PtK att resultatregistrering i SKKs stambok inte sker av resultat erhållna i klass 

I samt klass II varför eventuella diplom får hanteras internt via SBKs kansli. I det fall ändring 

sker och resultat erhållna i klass I och II börjar registreras i SKKs stambok får frågan väckas 

igen. 

 

Beslöt PtK att Agilitydiplom, agilityklass III respektive hoppklass III, endast kan tilldelas 

hund som inte är berättigad till championat, dvs oregistrerad och/eller kryptorchid hund. 

SBK kommer senare att meddelas respektive diploms förkortning. 

 

Beslöt PtK därmed att avslå att Agilitydiplom, agilityklass III respektive hoppklass III, även 

kan tilldelas hund som är berättigad till championat. 

 

Beslöt PtK att för oregistrerad och/eller kryptorchid hund ska merit för erhållande av 

Agilitydiplom, agilityklass III respektive hoppklass III, benämnas certifikatresultat. 

Detta innebär att certifikatresultat delas ut enligt samma förutsättningar som certifikat delas ut 

för hund som är berättigad till championat.  

 

 

§ 25 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vallhundsklubben 

Vallhundsprov. 

Redogjorde Katarina Björn och Nalle Jansson för granskning av inkommet regelförslag från 

Svenska Vallhundsklubben.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

I övrigt finner PtK några oklarheter i texten samt i angivna banregler. Uppdrogs till Katarina 

Björn att kontakta SVaK för klargörande.  

Diskuterade PtK vad som anges under punkt 5. Diskvalificering eller påföljd, samt punkt 6. 

Avstängning/Tävlingsförbud, och dess innebörd visavi rutiner vid rapport om oacceptabelt 

beteende enligt SKKs övergripande bestämmelser. Uppdrogs till sekreteraren och Kjell 

Svensson att till nästa möte bereda frågan. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c).  
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Särbestämmelser/championatbestämmelser. SVaK föreslår ändrade förutsättningar för 

erhållande av Svenskt Vallhundschampionat. Uppdrogs till Katarina Björn att kontakta SVaK 

för klargörande. 

  

 

§ 26 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Polarhundklubben 

Polarhundsprov. 

Redogjorde ordföranden och Catharina Detlefsen Dahlström för granskning av inkommet 

regelförslag från Svenska Polarhundklubben.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

I övrigt finner PtK några oklarheter i texten. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SPHK 

för klargörande. Avseende meriteringsregler för alaskan malamute hänvisas till § 19 c). 

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SPHK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c).  

Särbestämmelser/championatbestämmelser. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SPHK 

angående uppkommen frågeställning. 

 

 

§ 27 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Newfoundlandshundklubben 

Vattenprov. 

Redogjorde Nalle Jansson och Katarina Björn för granskning av inkommet regelförslag från 

Svenska Newfoundlandshundklubben.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SNK. 

Diskuterade PtK vad som anges under rubriken Avstängning av hund och dess innebörd 

visavi rutiner vid rapport om oacceptabelt beteende enligt SKKs övergripande bestämmelser. 

 Uppdrogs till sekreteraren och Kjell Svensson att till nästa möte bereda frågan. 

Certifikat. Av regelverkat ska tydligt framgå att certifikat inte kan utdelas till hund av rasen 

leonberger. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c).  

 

 

§ 28 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Blodhundsklubben 

Spårprov. 

Redogjorde Inger Svedin och Catharina Detlefsen Dahlström för granskning av inkommet 

regelförslag från Svenska Blodhundsklubben. SvBK har inför denna revidering valt att låta 

Lägre klass utgå ur reglerna. Kvarstår Anlagsklass, Högre klass samt Elit klass.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a). 

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SvBK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c).  
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Särbestämmelser/championatbestämmelser. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SvBK för 

klargörande avseende certifikat. 

 

 

§ 29 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Sennenhundklubben 

Arbetsprov. 

Redogjorde Inger Svedin och Nalle Jansson för granskning av inkommet regelförslag från 

Svenska Sennenhundklubben.  

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

Hälsokrav. Avseende hälsokrav i regeltext noterar PtK att SShK hanterat detta i enlighet med 

angiven förutsättning vid föregående regelrevidering.  

Begränsningar för deltagande i Arbetsprov. I detta avsnitt har tillägg skett avseende ockulär 

besiktning innan start med rätt att neka deltagande. PtK ställer sig starkt frågande till att SShK 

generellt avser ge mandat till allmän funktionär att utföra besiktning i syfte att utröna rätt att 

delta eller inte, varvid PtK beslöt att avslå tillägg avseende ockulär besiktning. I övrigt 

uppdrogs till sekreteraren att kontakta SShK för klargörande i vissa delar. 

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SShK. 

Resultatredovisning. Avseende utformning av resultatlista för prov som inte redovisas digitalt 

hänvisas till beslut under § 18 c).  

 

 

§ 30 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vinthundklubben 

Lure Coursing. 

Redogjorde Nalle Jansson och Katarina Björn för granskning av inkommet regelförslag från 

Svenska Vinthundklubben. Framfördes att då även basenji medges rätt att starta vid Lure 

Coursing prov ska även detta framgå av regelverket, med angivande att certifikat inte kan 

erhållas. 

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

Punkt 12. Genomförande av lopp. Påpekade sekreteraren att bild samt text på sid 15, avseende 

tillåten lindning av framben innan start, inte är fullt korrekt enligt Nationella 

Dopingkommissionens angivna förutsättningar vid beslut om dispens. I övrigt uppdrogs till 

sekreteraren att kontakta SvVK för klargörande i vissa delar. 

 

 

§ 31 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Specialklubben för bearded collie 

Vallanlagsprov. 

Redogjorde Katarina Björn och Nalle Jansson för granskning av inkommet regelförslag från 

Specialklubben för bearded collie. Framfördes att då även andra raser medgetts rätt att från 

och med 2012-01-01 delta vid vallanlagsprov samt att även annan special-/rasklubb medgetts 

rätt att arrangera vallanlagsprov ska även detta framgå av regelverket. Vilket då även innebär 

justering i text avseende medlemskap. 

Regelverk.  Korrigering av regelverkets uppställning i enlighet med vad som framförs i § 22. 

Funktionärer. Domare - hänvisas till beslut under § 18 a).  

I vissa delar har PtK ytterligare kommentar/frågeställning, varvid uppdrogs till kansliet att 

kontakta SBC. 
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§ 32 Ansökningar om bidragsberättigad domarkonferens 

 

Datum för beviljad bidragsberättigad domarkonferens. 

Vid PtK nr 2/2010 (2010-10-28--29, § 41) förelåg punkt avseende inkomna ansökningar om 

att få genomföra bidragsberättigad domarkonferens. Enligt fastställd tidsaxel avsågs 

ansökningar om bidragsberättigad konferens år 2013.  

 

Från Svenska Brukshundklubben förelåg även ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 

konferens för lydnadsprovsdomare respektive bruksprovsdomare i oktober/november år 2012. 

Enligt fastställd tidsaxel skulle ansökan för år 2012 ha inkommit senast 2009-07-01. Mot 

bakgrund av att utrymme fanns för konferens år 2012 diskuterades den uppkomna situationen. 

Varmed PtK beslutade att bevilja undantag från ansökningsperioden och biföll SBKs ansökan 

om två bidragsberättigade konferenser år 2012. Därefter har SBK ombetts att snarast 

inkomma till PtK med fastställt datum för respektive konferens. 

Inför PtKs möte förelåg inkommet protokollsutdrag från SBK (Utskottet för prov och tävling) 

i vilket man framför att de båda konferenserna kommer att genomföras under oktober/ 

november 2012 och att exakt datum ännu inte är möjligt att fastställa. 

 

PtK ställer sig frågande till erhållet svar då PtK trots för sent inkommen ansökan beviljat 

undantag och bifallit ansökan, samt att tidpunkt för konferens är en uppgift som egentligen 

ska framgå redan vid ansökan. Därtill torde tidpunkten vara av betydelse för det förberedande 

arbetet inför respektive konferens samt för berörda domares egen planering avseende 

möjlighet att delta.   

 

Beslöt PtK att mot bakgrund av ovanstående åter igen uppmana SBK (Utskottet för prov och 

tävling) att snarast, dock senast 2011-03-22, inkomma med fastställt datum för respektive 

domarkonferens. I det fall begärd uppgift inte kommit PtK tillhanda senast 2011-03-22 kan 

PtK komma att överväga en ändring av tidigare beslut om bifall till avslag om ekonomiskt 

bidrag. 

 

Förklarades beslutet omedelbart justerat. 

 

 

 

§ 33 Övriga frågor 

 

Diskuterade PtK allmänt förekommande dopingprovtagning inom PtKs ansvarsområde. 

 

Beslöt PtK att fortsatt initiera provtagning. 

 

 

 

§ 34 Nästa möte 

 

Beslöt PtK att avhålla kommande sammanträden 2011-05-24 samt 2011-09-14. 
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§ 35 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, varefter 

mötet avslutades.   

 

 

 

 

 

 

Justeras:    

 

 

Annica Uppström   Inger Svedin 

Ordförande §§ 1-26   Ordförande §§ 27-35 

 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

   

 

 

Katarina Björn   Brith Andersson 

   

 

 

 

 

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 


