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SKK/PTK nr 1/2012 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 
tävlingskommitté/ PtK 2012-02-22 på SKKs kansli, Spånga. 
 
Närvarande: Bengt Pettersson, Inger Svedin, Katarina Björn, Nalle Jansson, 

Catharina Detlefsen Dahlström, Ylwa Malmberg (fr o m § 5)  
 
Adjungerad: Annica Uppström (fr o m § 5) 
 
SKKs kansli: Kjell Svensson  
 
Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 
 
§ 1 Sammanträdets öppnande 
 
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till verksamhetsårets första möte, varefter 
mötet förklarades för öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Utsågs Catharina Detlefsen Dahlström 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 3/2011, 2011-09-14, vilket med 
godkännande lades till handlingarna.  
 
 
§ 5 Delegeringsordning 
 
Förelåg PtKs delegeringsordning för 2012 – 2013. Diskuterade PtK kommitténs olika 
arbetsuppgifter enligt delegeringsordningen.  
 
Vidare diskuterade PtK Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 
2011. Avseende punkten ”Uppmärksamma enskilda funktionärer genom ett SKK-stipendium 
kunna få möjlighet att fortbilda sig i eller utanför landet” uppdrog ordföranden till 
ledamöterna att inför nästa möte fundera på formerna för detta. Detsamma avseende punkten 
som behandlar utvärdering av eventuellt behov av nyhetsbrev.  
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§ 6 Information 
 
Information från ledamöterna 
Informerade Ylwa Malmberg om resultat från Europa Mästerskap för draghundar arrangerat 
av International Federation of Sled Dog Sports/IFSS i Frankrike 2012-02-19--20. Inom 
tävlingen finns en särskild klass för ”Nordic breeds”, dvs de fyra polarhudsraserna. Bästa 
spann i en av Nordic breeds klasserna var svenskt och kördes av Agnes Christoffersson. 
Framförde PtK sina gratulationer. 
 
Information från SKKs kansli 
Informerade Kjell Svensson att SKKs centralstyrelse fattat ett principbeslut att samtliga 
resultat från alla officiella prov och tävlingar ska registreras. I den hanteringen har den 
digitala resultatredovisningen ökat där ex Svenska Brukshundklubben via SBK Tävling 
redovisar resultat från majoriteten av klubbens regelverk. Däremot kvarstår ännu vissa 
svårigheter i redovisningen från SBK för resultat inom rallylydnad. 
 
Informerade Kjell Svensson att SKKs centralstyrelse beslutat att från och med kommande 
möte kommer chefen för tävlings- och utbildningsavdelningen att närvara vid CS möten vid 
de punkter som rör avdelningens verksamhet. 
 
Informerade Kjell Svensson att efter det att arbetet med regelrevidering nu är slutfört har en 
allmän programöversyn skett avseende resultatregistrering. Vissa programjusteringar har då 
genomförts för de prov-/tävlingsformer där förändringar i regelverket har skett vilka påverkar 
resultatredovisning. 
 
Informerade Kjell Svensson om den Dog Health Workshop som SKK arrangerar i Stockholm 
den 2-3 juni. Information om denna finns att läsa på webb platsen 
www.doghealthworkshop.com.  
 
Informerade Kjell Svensson att i mitten av mars kommer SKKs ordförande samt VD att träffa 
Jordbruksverkets generaldirektör samt biträdande generaldirektör. Vid mötet avser SKK att 
bland annat ta upp SJVs krav om veterinärs närvaro vid mästerskap samt effekten av SJVs 
nya dopingföreskrifter. 
 
Information från sekreteraren. 
Förelåg för PtKs kännedom; 
- information om ersättningsregler för kommittéledamöter  
- information om SKK-organisationens inrikestraktamenten, bilersättning samt arvoden där 
viss justering har skett gällande från och med 2012-01-01. 
- ny blankett för ansökan om svenskt eller nordiskt championat med text på både svenska och 
engelska. Uttryckte ledamöterna sin uppskattning till att översättning till engelska skett av 
befintliga championatbenämningar. 
- Informerade sekreteraren om den omfattande kontakt som skett  med FCI generalsekreterare 
med anledning av det internationella IPO-R prov SBK kommer att arrangera i april. En av 
domarna har inte fått godkännande att döma från sin nationella organisation (kennelklubb) då 
denne inte innehar FCI-auktorisation. Den aktuella domaren är en IRO-domare (International 
Rettungshunde Organisation). IRO framför att det samarbetsavtal som finns med FCI och 
IRO täcker detta, vilket SKK samt FCI GS inte har kunnat utläsa av avtalet. Detta är nu en 
fråga avseende tolkning av samarbetsavtalet varför FCIs GS har lyft principfrågan till FCI 
General Committe och denna kommer att behandlas vid dess möte i april.  
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§ 7 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterade i vissa delar. Lades därefter till 
handlingarna. 
 
 
§ 8 Protokoll / Information från FCI 
 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
 
Övrigt: 
-Main Decisions. 
Utskick från FCIs kansli med kortfattat sammandrag över de mest betydande besluten fattade 
vid FCI General Committee 2011-07-04--05 samt 2011-11-09--10. 
 
FCI Circular 
-Cirkular 54/2011. Approval of judges for all national and international events.  
Information om beslut fattat av FCI General Committe att domare tillfrågade att döma vid ett 
nationellt eller internationellt arrangemang organiserat av en FCI national canine organisation 
(FCI NO), eller av en klubb ansluten till en FCI NO, ska först och främst ha godkännande 
från det egna landets FCI nationella huvudorganisation (FCI NO).   
 
- FCI Championships. Kalender över FCI mästerskap 2012 inom de olika FCI kommitteernas 
discipliner. Uttryckte PtKs ledamöter sin uppskattning över FCI kansliets initiativ att 
distribuera en mästerskapskalender.    
  
FCI General Committee 
Förelåg protokoll från möte med FCI General Committee, Paris, Frankrike, 2011-07-03--05. 
 
FCI Europe Section General Committee 
Förelåg protokoll från möte med FCI Europé Section General Committee, München, 
Tyskland, 2011-11-16. 
 
FCI Agility Commission 
-Kallelse till möte med FCI Agility Commission, Prag, Tjeckien, 2012-02-04--05.   
Gav Nalle Jansson en kort information om vad som avhandlats vid mötet. 
- Agility Regulations of the FCI, vilka efter revidering slutligen fastställts av FCI General 
Committee och som träder ikraft från och med 2012-01-01. Informerade sekreteraren att 
regelverket är skickat till SBK. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson efter möte med FCI Agility 
Commission i Liévin, Frankrike, 2011-10-10. 
 
FCI Commission for Herding Dogs 
- Protokoll från möte med FCI Commission for Herding Dogs i Stockholm, 2011-06-18--19. 
 
FCI Obedience Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Obedience Dogs Commission möte i Köpenhamn, Danmark, 
2011-08-06--07. Konstaterades med uppskattning att även denna commission avser att avhålla 
möte i Sverige, 4-5 augusti 2012 i Stockholm. 
Informerade Inger Svedin att inbjudan är på väg inför det planerade domarmötet/konferens för 
domare i de nya internationella klasserna 1 och 2, 25-26 augusti 2012 i Tyskland.  
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De länder som antagit de nya klasserna kan anmäla två domare förutom ordinarie FCI 
ledamot. Övriga länder representeras av ordinarie FCI ledamot och eventuellt även en 
domare, vilket kommer att framgå av inbjudan.  
- Inbjudan till Obedience World Winner i Salzburg, Österrike, 2012-05-17--20. Mästerskapet 
arrangeras i anslutning till World Dog Show i Salzburg.  
Konstaterade PtK med glädje att även vid detta års Obedience WW är en av de fyra domarna 
från Sverige, denna gång är det Thomas Lundin som blivit uttagen att döma. Av övriga 
nordiska länder har även Finland en domarrepresenterat genom Carina Ranne Savander. 
Informerade sekreteraren att inbjudan är översänd till Svenska Brukshundklubben.  
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- FCI-Bestimmungen für Rettungshunde (RH)-Leistungsrichter fastställda av FCI General 
Committee att gälla från och med 2011-09-01. Detta nya regelverk finns än så länge enbart på 
tyska, vilket är regelverkets originaltext, men kommer att översättas till övriga FCI språk. 
- FCI och IRO International Testing Standards for Rescue Dog Tests, vilket efter revidering  
fastställts av FCI General Committee att gälla från och med 2012-01-01. 
Informerade sekreteraren att FCI-Bestimmungen für Rettungshunde (RH)-Leistungsrichter 
samt FCI och IRO International Testing Standards for Rescue Dog Tests har vidarebefordrats 
till Svenska Brukshundklubben.  
-Inbjudan till domarseminarium arrangerat av FCI Rescue Commission i Zatec, Tjeckien, 
2012-02-18--19. Informerade sekreteraren att inbjudan vidarebefordrats till SBK för beslut 
om deltagande på organisationens egen bekostnad, varefter Leif Sundberg anmäldes till 
seminariet. 
 - Minnesanteckningar från möte med FCI Rescue Dogs Commission med efterföljande 
domarseminarium i Zatec, Tjeckien, 2012-02-17 respektive 2012-02-18--19. 
Informerade Catharina Detlefsen Dahlström att frågan angående IRO-domare vid FCI-prov 
hade diskuterats ingående. Framkom även att flertal länder hade liknande problem. 
Bifogat anteckningarna förelåg även Total statistics of Rescue Dogs Examinations 2011, 
vilket PtK tog del av och diskuterade i valda delar. 
 
FCI Commission for Sight Hound 
- Minnesanteckningar från möte med FCI Commission for Sight Hound i Beringen, Belgien, 
2011-09-02. 
- Information från commissionens sekreterare vidarebefordrad av den svenska ledamoten 
Jonny Hedberg: 
’att samtliga dopinprov vid FCI Europa Mästerskap i Beringen 2011 vid analys bedömts utan 
anmärkning. 
’att dopingprov från whippet tik som deltog vid Swiss Championship 19 juni 2011 har påvisat 
förekomst av carprofen. Som påföljd har hundens championtitel annullerats och samtliga av 
ägarens hundar har ett års tävlingsförbud från och med 2011-06-19. Med hänvisning till 
§1.10.4 i reglerna innebär tävlingsförbudet den totala FCI-organisationen. 
 
-Inbjudan till FCI European Lure Coursing Championship i Alag, Ungern, 2012-06-08--10. 
Inbjudan tidigare översänd till SvVK via den svenska ledamoten. 
 
FCI Commission for Sledge Dogs 
-Information från den svenska ledamoten angående commissionens förslag till Guidelines FCI 
Regulations for Sled Dog Working Judges. Commissionens ordförande har skickat ett mail till 
ledamöterna och informerat att FCI General Committee efter smärre justering har antagit 
förslaget till Guidelines FCI Regulations for Sled Dog Working Judges.  
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Förelåg även information från SKKs VD om skrivelse till FCI generalsekreterare med 
anledning av FCI General Committee beslut. SKKs VD har hänvisat till den skrivelse i 
ärendet som SKK i april 2011 har tillställt FCI Sled Dog Commission med kopia till FCI GC. 
SKK efterfrågar nu information huruvida något av vad SKK framfört har beaktats inför FCI 
GC beslut om fastställande.   
 
I protokoll från commissionens möte 2011 finns angivet att ordföranden avser att skriva ett 
svar till SKK. Vid dags dato har inte detta svar kommit SKK tillhanda.  
 
Commissionens nästkommande möte kommer i år att avhållas i Sverige, i maj alt. juni.  
 
FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Rheine, Tyskland, 2011-09-12. 
-Minnesanteckningar från möte med FCI Utility Dogs Commission i Rheine, 2011-09-12. 
-Inbjudan till FCI Weltmeistershaft IPO-FH i Velten, Tyskland, 2012-04-17--21.  
Informerade sekreteraren att inbjudan är översänd till Svenska Brukshundklubben.  
-Inbjudan till domarseminarium för IPO-domare i Breda, Holland, 2011-12-10--11. 
Informerade sekreteraren att inbjudan är översänd till SBK för beslut om deltagande på 
organisationens egen bekostnad, varefter Pierre Wahlström samt Robert Jönsson anmäldes att 
delta vid seminariet. 
  
Nordic Style. 
Förelåg för kännedom mailväxling angående regelverket FCI Guidelines for International 
Working Dog Trials Nordic Style, vilket slutligen har fastställts av FCI General Committe. 
FCIs generalsekreterare har kontaktat FCI UDC ordförande med anledning av avsnittet om 
Nordic Cup (Nordiskt mästerskap), i och med att detta avsnitt endast avser de nordiska 
länderna. Efter diskussion med SKKs VD, representant för SBK samt den svenska UDC 
ledamoten Ionie Oskarson har avsnittet lyfts ut ur regelpaketet. Hur reglerna för nordiska 
mästerskapet ska formuleras kommer att hanteras separat. 
 
Förelåg även för kännedom det förslag på FCI Guidelines for awarding the CACIT at 
International Herding, Utility, Tracking and Nordic Style Tests som av ordföranden i FCI 
UDC kommer att föreläggas FCI General Committee. Förslaget innebär att nuvarande 
Guidelines för CACIT utökas med provformen Nordic Style. 
 
Mondioring. 
Förelåg för kännedom protokoll från möte med FCI UDC Section Mondioring i Lyss, 
Frankrike, 2011-09-28. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen från FCI vilka i övrigt kommenterades i valda delar. 
 
 
§ 9 Protokoll/Information från NKU 
 
Förelåg för PTK kännedom: 
NKU /AU 
- Protokoll från möte med NKU/AU i Oslo, Norge, 2011-10-05. 
- Uppdaterad förteckning över ansvarigt land för förekommande nordiska mästerskap 
respektive vinnarutställningar fram till och med år 2015.  
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Informerade Annica Uppström att Norsk Kennel Klub öppnar sin hunddatabas även för de 
svenska uppfödarna. Sedan tidigare är den finska hunddatabasen tillgänglig. Dansk Kennel 
Klub kommer däremot inte att öppna för SKK-medlemmar då den danska databasen i 
dagsläget inte är tillgänglig ens för alla uppfödare inom DKK-organisationen. 
 
Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 
 
 
 
§ 10 Information/Protokollsutdrag från SKK/CS 

 
-Förelåg för PtKs kännedom utdrag ur protokoll från SKK/CS möte 2011-02-16 angående 
uppdrag från Kennelfullmäktige/KF 2009 att göra en språklig översyn av SKKs stadgar, 
vilket delegerats till SKKs Föreningskommitté/FK. I enlighet med SKK/FK förslag har CS 
beslutat att SKK ska använda begreppen stadgar, regler och riktlinjer för att minska 
förväxling. Detta kommer löpande att införas inom organisationen.  
 
 
-Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2011-11-16 för PtK berört ämne: 
 
§ 170 Protokoll SKK/PtK nr 4/2011, § 71 Protokoll/Information från FCI 
FCI mästerskap. SKKs VD har med glädje informerat CS att Sverige (SBK) tilldelats 
arrangörskapet för FCI IPO World Championship 2014. 
 
 § 170 Protokoll SKK/PtK nr 4/2011, § 86 Övriga inkomna skrivelser 
Begäran att få ta del av specialklubbs yttrande. SKKs VD har påpekat att SKKs huvudregel är 
att lämna ut material, dock inte underlag som kan lämna ut enskild person.  
 
§ 174 Skrivelser från medlemmar/privatpersoner: 
b) Mija Jansson angående namninsamling för ett agilityförbund direkt under SKK 
Mija Jansson har i brev till CS bifogat 436 underskrifter från agilityaktiva som önskar att 
agilitysporten ska ingå som en egen verksamhetsklubb direkt under SKK. CS har uttalat att 
man har stor förståelse för de synpunkter som framförts. Då frågan kommer att tas upp för 
diskussion och beslut vid SBKs kongress 2012 beslutade CS att bordlägga frågan till efter 
kongressen. 
 
Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 
 
 
 
§ 11 Regelrevidering inför perioden 2012-01-01--2016-12-31 

- Championat-/särbestämmelser 
 
a) Championat-/särbestämmelser. 

 
Förelåg för PtK kännedom en sammanställning över tillägg samt ändringar i championat-
/särbestämmelserna från och med 2012-01-01. Informerade Kjell Svensson kortfattat om de 
justeringar inom PtKs ansvarsområde som skett i Utställnings- och championatreglerna 
gällande från och med 2012-01-01.      
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b)  PtK/VU beslut 

 

 2012-12-05 

Fråga SKKs Registreringsavdelning.  
Angående beteckning respektive championattitel i Lydnadsprov Elitklass. För Lydnadsprov 
finns sedan tidigare förutom championat, SE LCh/Lydnadschampionat, även beteckning i de 
olika klasserna, Lydnadsprovsdiplom/LP I, II, III, ELIT. Det har nu framkommit att av oklar 
anledning har det varit möjligt att erhålla både LPELIT och SE LCH för en och samma hund.  
 
Då PtKs inriktning är att likartade förutsättningar ska råda inom de prov-/tävlingsregelverk 
där även oregistrerad hund medges delta, och där beteckning förutom championat förkommer,  
beslöt PtK/VU att från och med 2012-01-01 är det inte möjligt för en och samma hund att 
erhålla både beteckningen LPELIT och championattiteln SE LCh.  Beteckningen LPELIT är 
enbart förbehållet hund som inte är championatberättigad, dvs oregistrerad och/eller 
kryptorchid hund.  
 
Bekräftade PtK VUs beslut. Informerade sekreteraren att kopia för kännedom av VUs beslut 
har skickats till Svenska Brukshundklubben. 
 
 
§ 12 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Regelverk Svenska Brukshundklubben - Agility 
 
a)  PtK/VU beslut 

 

1. 2011-11-17 

Svenska Brukshundklubben har till SKK/PtK inkommit med korrigerad version av 
regelverket för Agility. Korrigeringar gjorda i enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 
1/2011, 2/2011, 3/2011). PtK/VU har även erhållit information och tydliggörande avseende 
önskad hinderbanan via direktkontakt i frågan. 
 
PtK/VU finner, efter förnyad genomgång av underlaget och direktkontakt i frågan, att behov 
föreligger av komplettering i texten avseende regelverk vid internationell tävling. 
 
Komplettering införs enligt följande; 
Regler för tävlan i agility. 
Tillägg under rubriken: Vid internationell tävling ska FCIs Agility Regulations följas.  
 
Banområde och Agilitybana.  
Tillägg i 3:e punktsatsen: Vid internationell tävling ska agilitybanan bestå av minst 15 och 
högst 22 hinderpassager. 
 
Hinderbeskrivning och specifika hinderfel. 
Tillägg under rubriken: Vid internationell tävling ska samtliga hinder vara utformade enligt 
FCIs Agility Regulations. 
 
Beslöt PtK/VU att, förutsatt att komplettering sker enligt ovan, slutligen fastställa 
regelverket för Agility att gälla från och med 2011-11-17 och att 2012-01-01 träda ikraft för 
en 5-årig låsningsperiod till och med 2016-12-31. 
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
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2. 2011-12-05 

Svenska Brukshundklubben har till Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté/PtK 
inkommit med önskemål om ändring i del av det av PtK fastställda regelverket för Agility.  
 
SBK framför önskemål om att få införa ändringar i angivna förutsättningar för att erhålla 
certifikat/certifikatresultat; 
”Certifikat/Certifikatresultat 
Certifikat/Certifikatresultat utdelas till vinnande hund i agilityklass III, respektive 

hoppklass III, med  0 fel. Certifikat får ej utdelas till oregistrerad eller kryptorchid hund.  

Observera: Endast ett certifikat alternativt ett certifikatresultat utdelas per tävlingsklass, 

inte både och. 

Om vinnande hund redan har erhållit tre (3) certifikat/certifikatresultat övergår certifikatet/ 
certifikatresultatet till näst bästa hund med 0 fel, dock lägst till 5:e placerade hund.  
I klasser med fler än 50 startande kan certifikatet/certifikatresultatet delas ut ned till hund 
vars placering motsvarar tio procent (10 %) av antalet startande hundar (avrundas uppåt).” 
  
Efter genomgång av föreslagen ändring visavi vad som är fastställt konstaterade VU att 
ansökan innebär en komplett regeländring med helt andra förutsättningar för utdelande av 
certifikat/certifikatresultat än vad som tidigare ansökts om. Konstaterades vidare att i grund-
versionen av regelförslaget var markerat ”Borttagen text” för del av den text som önskemål 
nu finns att införa (”5:e placerade hund”). Därtill har det inte i någon tidigare version av 
regelverket framförts önskemål om att ange antal startande (”I klasser med fler än 50…”).  
 
Beslöt PtK/VU med hänvisning till ovanstående att avslå begärd ändring av förutsättningar 
för Certifikat/Certifikatresultat, varmed regelverket för Agility kvarstår oförändrat i dess 
ursprungliga form enligt PtK/VUs beslut per den 2011-11-17;  
”Certifikat/Certifikatresultat 
Certifikat/Certifikatresultat utdelas till vinnande hund i agilityklass III, respektive hoppklass 
III, med 0 fel. Certifikat får ej utdelas till oregistrerad eller kryptorchid hund. 
Observera: Endast ett certifikat alternativt ett certifikatresultat utdelas per tävlingsklass, 

inte både och. 

Om vinnande hund redan har erhållit tre (3) certifikat/certifikatresultat övergår certifikatet/ 
certifikatresultatet till näst bästa hund med 0 fel, dock längst till hund vars placering 
motsvarar tio procent (10 %) av antalet startande hundar (avrundat uppåt).” 
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 
 
b)  Ansökan från SBK VU om omprövning av PtKs beslut 

 
Förelåg underlag avseende ansökan från SBKs Verkställande utskott/VU om omprövning av 
PtK/VU beslut per den 2012-12-05, avseende certifikat/certifikatresultat: 
 
- Inkommen ansökan om omprövning från SBK VU (ank 2012-02-01) 
- PtKs begäran om komplettering av underliggande handlingar (avs 2012-02-03) 
- Meddelande från SBK GS att SBK drar tillbaka sin ansökan om omprövning(ank 2012-02-10) 
 
Lade PtK ärendet till handlingarna utan vidare prövning i sakfrågan då det inte längre finns 
något yrkande i och med att SBK meddelat att de drar tillbaka sin ansökan om omprövning. 
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c)  Skrivelser från privatpersoner/klubbar 

 
Förelåg ett antal likalydande skrivelser som skickats till SKK/PtK från agilityaktiva samt 
klubbar, med synpunkter på de nya agilityreglerna.   
 
Tog PtK del för kännedom, varefter skrivelserna lades till handlingarna då yrkande om 
regeländring ska framföras av huvudmannen för aktuell tävlingsform. I detta fall har SBK 
såsom huvudman dragit tillbaka sin ansökan om omprövning. 
 
 
§ 13 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Regelverk Svenska Brukshundklubben – Dragprov-nordisk stil 
 
a)  PtK/VU beslut 

 

1. 2011-10-28 

Svenska Brukshundklubben har till Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté/PtK 
inkommit med slutligt korrigerad version av regelverket för Dragprov - nordisk stil. 
Korrigeringar gjorda i enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011, 2/2011, 3/2011). 
 
Beslöt PtK/VU att slutligen fastställa regelverket för Dragprov - nordisk stil att gälla från och 
med 2011-10-28 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med 
2016-12-31. 
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 
2. 2011-11-28 

Svenska Brukshundklubben har till Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté/PtK 
inkommit med en korrigerad version av det fastställda reviderade regelverket för  
Dragprov - nordisk stil. 
 
Efter genomgång av underlaget konstaterade PtK/VU att de korrigeringar som har skett  
är tydliggöranden av redaktionell art och inte innebär ändring i sak, varmed tidigare beslutat 
datum för fastställande av regelverket för Dragprov – nordiskt stil kvarstår oförändrat och 
omfattar därmed denna version; fastställt att gälla från och med 2011-10-28 och att  
2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med 2016-12-31. 
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 
 
§ 14 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Regelverk Svenska Brukshundklubben – IPO 
 
a) PtK/VU beslut 

 

 2011-10-28 

Svenska Brukshundklubben har till Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté/PtK 
inkommit med slutligt korrigerad version av nationell anpassning av regelverket för IPO 
(FCI Guidelines for the International Utility Dogs trials and the international Tracking Dogs 
trial). Korrigeringar gjorda i enlighet med kommentarer via SKKs kansli. 
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Beslöt PtK/VU att slutligen fastställa regelverket för IPO att retroaktivt träda ikraft från och 
med 2012-01-01 för en 5-årig låsningsperiod till och med 2016-12-31.  
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 
 
b)  Ansökan om registrering av DSB-resultat 

 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben att även DSB-resultat ska kunna ingå i de 
resultat från IPO-prov som registreras i SKKs hunddatabas. 
 
SBK framför att DSB, som står för Driftsanlag, Självsäkerhet och Belastbarhet, är ett 
kvalitetsintyg på hundens mentala styrka.  
 
Tog PtK del av utdrag från IPO reglerna, i vilket framgår: att DSB-bedömning sker i samtliga 
tre IPO klasser och då enbart i avdelning C (skyddsarbetet), att DSB-bedömningen ska 
beskriva karaktärsanlagen hos en hund med tanke på användning inom aveln, att DSB-
bedömningen har tre betygsnivåer ”Utpräglade” (a), ”Befintliga” (vh) samt ”Icke tillräckliga” 
(ng), att DSB-bedömning inte påverkar resultatet av provet respektive placeringen.  
 
Informerade Kjell Svensson om generell praxis avseende vilka prov-/tävlingsresultat som 
resultatregistreras i SKKs hunddatabas oavsett prov-/tävlingsform.  
 
Förde PtK en ingående diskussion i frågan mot bakgrund av att DSB-bedömning inte 
påverkar provets resultat respektive placering utan är en delbedömning med hänvisning till 
avel, och endast i avdelning C.  
 
En resultatregistrering innebär en ändring av rådande praxis och inriktning avseende 
resultatregistrering. PtK kan se en positiv del av att DSB-bedömning registreras via SKKs 
hunddatabas men anser sig inte ha tillräckligt underlag i själva sakfrågan avseende verktyg för 
avel vilket bör utredas vidare. PtK avser därför att föra frågan vidare till SKKs 
Avelskommitté för AKs syn på DSB-bedömning såsom avelsverktyg och om denna 
bedömning bör synliggöras via resultatregistrering i SKKs hunddatabas.  
 
Bordlades därmed SBKs ansökan i avvaktan på AKs svar. 
 
 
§ 15 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Regelverk Svenska Brukshundklubben – Tjänstehundcertifikat Patrullhund 
 
PtK/VU beslut 2011-10-28 

Svenska Brukshundklubben har till SKK/PtK inkommit med hemställan om namnändring för 
Tjänstehundcertifikat Försvarsmaktshund till Tjänstehundcertifikat Patrullhund. 
 
I sin hemställan anger SBK att anledning till önskat namnbyte är framställan från 
Försvarsmakten/FM. FM har i sin nya Tjänstehundsinstruktion fastställt att namnet 
Försvarsmaktshund är förbehållet FM stamhundar (sk S-hund). I syfte att undvika 
sammanblandning mellan S-hund och de privatägda hundar, sk reservhund (R-hund), som 
rekryteras och utbildas via SBK har FM föreslagit att benämningen ska ändras till 
patrullhund. SBK anger i sin hemställan att detta är en benämning organisationen kan 
acceptera. 
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Beslöt PtK/VU att mot angiven bakgrund bifalla SBKs hemställan att benämning för 
Tjänstehundcertifikat Försvarsmaktshund ändras till Tjänstehundcertifikat Patrullhund, samt 
att detta träder ikraft från och med 2012-01-01.   
 
PtK/VU vill uppmärksamma på att då ändring av benämning sker i anslutning till 
regelrevideringsperiod och att kommande 5-åriga låsningsperiod påbörjas 2012-01-01 
förutsätts att korrigering snarast sker i de av SBKs regelverk där länkning finns till 
tjänstehundcertifikat. 
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 
 
§ 16 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Regelverk Svenska Vallhundsklubben - Vallhundsprov 
 
PtK/VU beslut 2011-10-31 

Svenska Vallhundsklubben/SVaK har till SKK/PtK inkommit med slutligt korrigerad version 
av regelverket för Vallhundsprov-/tävlingar. Korrigeringar gjorda i enlighet med PtKs tidigare 
kommentarer (PtK 1/2011, 2/2011, 3/2011). 
 
Beslöt PtK/VU att slutligen fastställa SVaKs regelverk för Vallhundsprov-/tävlingar att gälla 
från och med 2011-10-31 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och 
med 2016-12-31. 
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 
 
§ 17 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Regelverk Svenska Vinthundklubben – Lure Coursing 
 
PtK/VU beslut 2011-11-10 

Svenska Vinthundklubben/SvVK har till SKK/PtK inkommit med slutligt korrigerad version 
av regelverket för Lure Coursing prov. Korrigeringar gjorda i enlighet med PtKs tidigare 
kommentarer (PtK 1/2011, 2/2011, 3/2011). 
 
Beslöt PtK/VU att slutligen fastställa SvVKs regelverk för Lure Coursing prov att gälla från 
och med 2011-11-10 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med 
2016-12-31. 
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 
 
§ 18 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Regelverk Svenska Polarhundklubben - Polarhundsprov 
 
Förelåg för PtK kännedom dokument utlagt på Svenska Polarhundklubbens web plats. 
Dokumentet beskriver SPHKs arbetsprocess fram till att de nya meriteringsreglerna för 
polarhundsraserna fastställdes för kommande 5-års period.  
 
Konstaterade PtK efter att ha tagit del av dokumentet att under hela perioden har SPHKs 
regelarbete varit en mycket öppen process.  
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§ 19 SKKs Bruksavels och Bruksuppfödarpris 
 
Förelåg underlag över PtKs ansvarsområde inom Regler för SKKs Bruksavelspris och 
Bruksuppfödarpris, med justeringar införda utefter de förändringar som skett i samband med 
den regelrevidering som nu har avslutats. 
 
Tog PtK del av underlaget varmed framkom frågeställning avseende poängfördelning för 
SPHKs nya klassindelning visavi förutvarande. Uppdrog PtK till Kjell Svensson att inför 
godkännande kontakta SPHK med förfrågan om underlaget är korrekt i denna del. 
 
 
§ 20 Information från Svenska Brukshundklubben 
 
Förelåg för PtK kännedom information om centrala utskick från Svenska Brukshundklubben, 
vilka via sekreteraren har vidarebefordrats inom SKK-organisationen: 
 
- Förändring av startavgifter och arvoden från och med 2012-01-01 
- Arrangörer av tävlingar – hantering i SBK Tävling 
- Tävlande – hantering i SBK Tävling 
- Information till de som saknar dator angående anmälan till tävlingar från 2012 
- Diverse information avseende Rallylydnad 
- Inbjudan till distriktskonferens Rallylydnad 
 
Tog PtK del av underlagen vilka diskuterades i valda delar. 
 
 
§ 21 European Open i Agility 
 
Förelåg för PtK kännedom en kort information från SBKs kontaktperson för European Open i 
Agility, om pågående förberedelser inför att tävlingen i år kommer att arrangeras i Sverige. 
Tävlingen kommer att genomföras på Kristianstad idrottsplats den 27-29 juli.  
Av informationen framgår att regionen är mycket positiva till arrangemanget och att både 
Kristianstad Kommun och Region Skåne (landstinget) är behjälpliga och stöttar med både 
pengar och andra resurser. 
 
Informerades PtK att sekreteraren kommer att bistå arrangören med en sammanfattning över 
SKK-organisationens allmänna regler för deltagande vid prov och tävlingar på både svenska 
och engelska. Vidare kommer sekreteraren att vara behjälplig i frågor som kan härledas till 
Nationellt dopingreglemente för hund respektive Jordbruksverkets föreskrift, då särskilt 
avseende karenstider vid medicinska behandlingar.  
 
 
§ 22 Strykning av resultat från IPO-prov 
 
För PtKs kännedom förelåg tidigare begäran, från Svenska Brukshundklubben till SKKs 
Registreringsavdelning, om strykning av provresultat för IPO domare som både dömt och 
tävlat på ett och samma IPO-prov. Av bifogat protokollsutdrag framgår att SBKs Utskott för 
prov och tävling därtill avsåg att tillställa både den domare som tävlat samt den domarkollega 
som dömde samma prov ett skarpt brev. Förelåg även kopia av resultatlistor från det aktuella 
provet. 
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I detta ärende har nu meddomaren inkommit till PtK med en skrivelse i vilken han ställer sig 
starkt kritisk till den skrivelse han erhållit från SBKs Utskott för prov och tävling. I detta 
sammanhang önskar PtK tydliggöra att SBK såsom huvudman för regelverket är delegerade 
av SKK att utbilda samt auktorisera domare, i likhet med andra specialklubbar med 
huvudmannaskap för prov-/tävlingsregelverk. Förelåg även kommentar avseende 
meddomarens skrivelse från SBKs Utskott för prov och tävling. 
 
Tog PtK del av i ärendet förekommande dokument. Avseende vad domare får respektive inte 
får göra den dag denne dömer kan PtK konstatera att detta framgår väl i både IPO-reglerna 
och dokumentet Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben. 
Detsamma gäller för övriga förekommande funktionärer inom provformen.  
 
Mot bakgrund av vad som framgår att SBKs begäran om strykning av resultat samt bifogade 
resultatlistor kan PtK konstatera att SBKs Utskott för prov och tävling har gjort ett påpekande 
baserat på förekommande bestämmelser.  
 
Lades ärendet därmed till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 
§ 23 Kvalitetssäkring av prov- och tävlingsdomare 
 
Vid PtK nr 3/2011 förde PtK en allmän diskussion om kvalitetssäkring av domare med 
anledning av att det inom SKK-organisationen pågår arbete för kvalitetssäkring av 
exteriördomare. PtKs diskussion avsåg främst kvalitetssäkring av de svenska prov-
/tävlingsdomare som tillfrågas att döma utanför Sverige, varmed sekreteraren uppdrogs att i 
första hand kontakta SBK med en förfrågan. 
 
SBK har inkommit med information avseende domare vid IPO-prov, Lydnadsprov respektive 
Agilitytävling. Tog PtK del av erhållen information. 
 
IPO: Av erhållen information framgår att utöver SBKs grundläggande utbildnings- och 
auktorisationsbestämmelser har IPO-gruppen infört en indelning av domarna i två kategorier, 
A respektive B. Vidare att A-domarna är de som i första hand avses att användas vid 
kvalificeringstävlingar och vid svenska mästerskap. Analogt med detta även för de 
internationella uppdragen.   
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK med förfrågan om bakomliggande kriterier för 
indelning i angivna kategorier. 
 
Lydnadsprov: Av erhållen information framgår att från och med 2012 sker kvalitetssäkring av 
de internationella lydnadsprovsdomarna en gång per år. Domarna får då ett formulär för 
rapport om utförda domaruppdrag.  
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK med förfrågan om underliggande krav för att 
upptas respektive kvarstå som internationell lydnadsprovsdomare. 
 
Agility: Av erhållen information framgår att SBK beslutat att ta fram ”guidelines” till de 
svenska reglerna i syfte att säkerställa att samtliga domare har samma information. Uttalade 
PtK sin uppskattning till detta beslut. 
Avseende internationella agilitydomare efterfrågar PtK SBKs grundläggande krav samt krav 
för att kvarstå. 
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK med förfrågan om underliggande krav för 
auktorisation samt för att kvarstå som internationell agilitydomare. 
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§ 24 Bidragsberättigade domarkonferenser 
 
a) Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens 
PtK/VU beslut 

 

1. 2012-01-20 

Svenska Newfoundlandshundklubben 

Svenska Newfoundlandshundklubben har till Svenska Kennelklubben inkommit med 
redovisning från genomförd bidragsberättigad konferens för Vattenprovdomare.  
Förelåg även begäran om utbetalning av ekonomiskt bidrag. 
 
VU i Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté har granskat SNKs redovisning, 
protokoll samt ekonomisk rapport, från genomförd konferens för Vattenprovsdomare i 
Arboga 2011-05-14--15.   
 
Beslöt PtK/VU att godkänna erhållen redovisning för utbetalning av ekonomiskt bidrag, med 
max 75 % av kostnaden, dock högst 75.000:-. 
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 
2. 2012-01-23 

Svenska Brukshundklubben 

VU i SKK/PtK har granskat inkommen redovisning från SBK, från genomförd konferens för 
Agilitydomare i Södertälje 2011-11-26--27. Förelåg även ekonomisk redovisning.   
 
Efter genomgång av konferensprotokollet har PtK/VU följande kommentarer:  
 
-Sid 3. Certifikatresultat. 4:e meningen. 

Denna text är inte korrekt återgiven enligt det, innan konferensens genomförande, fastställda 
regelverket ”Regler för Agilitytävlingar”.  
Sid 3. Certifikatresultat. 5:e meningen. 

Denna kommentar är inte relevant i sammanhanget då föregående mening inte är korrekt 
återgiven. Därtill har noterats att kommentaren inte heller på ett korrekt sätt återger PtKs 
avslag på ansökan inkommen efter konferensen.  
 
-I vilken omfattning har förutsättningar vid internationell tävling diskuterats/framförts vid 

konferensen? 

Av protokollet framgår endast kommentar angående internationell tävling på sid 3, under 
fortsättning av avsnitt Mankhöjder från sid 2: ”I internationell klass används FCIs storlekar.” 
I övrigt kan VU av konferensprotokollet inte finna att deltagarna har uppmärksammats på vad 
som framförts avseende internationell tävling, i PtKs beslut om fastställande av Regler för 
Agilitytävlingar, vilket oavsett att detta framgår av regelverket kan anses vara av vikt vid 
konferensen och dess dokumentation då konferensens målgrupp är agilitydomare.  
 
Utdrag ur PtKs beslut, daterat 2011-11-17: 
Regler för tävlan i agility. 
Tillägg under rubriken: Vid internationell tävling ska FCIs Agility Regulations följas.  
 
Banområde och Agilitybana.  
Tillägg i 3:e punktsatsen: Vid internationell tävling ska agilitybanan bestå av minst 15 och 
högst 22 hinderpassager. 
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Hinderbeskrivning och specifika hinderfel. 
Tillägg under rubriken: Vid internationell tävling ska samtliga hinder vara utformade enligt  
FCIs Agility Regulations. 
 
Beslöt PtK/VU med utgångspunkt från erhållet konferensprotokoll att bordlägga beslut 
avseende konferensbidrag, i avvaktan på tydliggörande samt att nytt underlag har inkommit 
för granskning.   
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 
Förelåg skrivelse från SBKs Centrala Agilitygrupp med tydliggörande avseende 
konferensprotokollet. Tog PtK del av skrivelsen. PtK finner inte att detta är tillräckligt 
underlag för godkännande och utbetning av konferensbidrag. Uppdrogs till sekreteraren att ta 
direktkontakt med SBK GS i frågan. 
 
 
b) Datum för konferens  

Specialklubben för Bearded Collie 

Specialklubben för Bearded Collie har av PtK beviljats bidragsberättigad domarkonferens för 
domare vid Vallanlagsprov för Bearded Collie. Enligt erhållen information från SBC har 
klartecken getts avseende plats varför datum för konferensen blir 2012-04-21--22. 
 
 
c)  Bidragsberättigade domarkonferenser år 2015 

Förelåg för PtK kännedom sekreterarens utskick med information inför ansökan om 
bidragsberättigad domarkonferens 2015, där ansökan ska vara PtK tillhanda senast  
2012-07-01. Informationen skickas till samtliga specialklubbar med regelverk inom PtKs 
ansvarsområde. 
 
Belyste Annica Uppström att vid Svenska Polarhundklubbens prov och tävlingar är domarna 
utbildade och auktoriserade av Svenska Draghundsportförbundet/SDSF. Det är dock inget 
som hindrar att SPHK, såsom specialklubb inom SKK-organisationen, utbildar och 
auktoriserar domare varmed PtK beslöt att efterhöra SPHKs syn på detta. 
 
  
d)  Anvisningar bidragsberättigad konferens för provdomare 

Vid PtK nr 3/2011 framfördes att i syfte att underlätta för klubbarna i deras planering inför 
och genomförande av domarkonferenser är det önskvärt att ta fram likartade riktlinjer som 
finns för konferenser för exteriördomare. Framfördes att anvisningarna bör tas fram i 
samverkan med SKKs Jakthundkommitté samt SKKs Kommitté för hundars mentalitet. 
Kontakt har därefter tagits med berörda kommittéer.   
 
Informerade sekreteraren att SKKs Jakthundkommitté inkommit med namn på 
kontaktpersoner samt att SKKs Kommitté för hundars mentalitet uttalat sig positiva men inte 
angett kontaktperson-/er. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SKK/KHM och efterfråga kontaktperson/-er. 
 
Beslöt PtK att som representant för PtK utse Inger Svedin. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att i samråd med Inger Svedin vara sammanhållande för projektet. 
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§ 25 Prioriterade områden 
 
a) Vallhundsverksamhet 

Förelåg för PtK kännedom mailväxling i vilken informeras att SBKs Utskott för Avel och 
Hälsa under 2011 har bildat en ny vallhundsgrupp. Vallhundsgruppen har till PtK inkommit 
med en utförlig information om gruppens inriktning och arbete. Tog PtK del av informationen 
och fann denna mycket fyllig och intressant. PtK välkomnar fortsatt information från gruppen.  
 
Informerade sekreteraren att enligt rapport från sekreteraren i SKK Föreningskommitte 
är status oförändrat angående pågående ärende avseende Intresseförningen 
Kroppsvallarnas/IKV ansökan om att bilda en verksamhetsklubb (PtK 2/2010), varmed beslut 
i frågan inte har fattats. Detta då det i vissa delar ännu saknas fullödig information.  
 
b) Drag - Barmarksstil 

Informerade Annica Uppström och Ylwa Malmberg att i oktober 2011 arrangerades för 3:e 
året ett SM i Drag-Barmark. Teknisk arrangör var Svenska Polarhundklubbens Södra Distrikt. 
Mästerskapet genomfördes i Nybro och hade ett högt antal startande spritt över ett flertal olika 
klasser. Noteras kan att intresset för Drag-Barmark har ökat konstant. I dagsläget finns inget 
officiellt regelverk för provformen. Målsättningen finns att så småningom arbeta fram ett 
officiellt regelverk inom SKK-organisationen. 
 
Uppdrogs till Ylwa Malmberg att fortlöpande följa verksamheten. 
 
 
§ 26 Ny Djurskyddslag 
 
Förelåg för PtK kännedom en sammanfattning från ”Betänkande av utredaren i Översyn av 
djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll” (SOU 2011:75). 
Sammanfattningen, som är sammanställd av Kjell Svensson, omfattar avsnitt som i olika 
avseenden berör hund.  
 
Informerade Kjell Svensson att betänkandet är utskickat till drygt 200 remissinstanser, vilka 
senast 8 juni ska inkomma med sina yttranden. 
 
 
§ 27 Övriga inkomna skrivelser 
 
Förelåg frågeställning från adjungerad i regelfrågor inom SBK-organisationen. Till SBK har 
inkommit förfrågan huruvida eget utdrag ur SKKs hunddatabas är tillräckligt att ersätta en 
svenskägd hunds registreringshandlingar vid deltagande vid prov och tävlingar. Förfrågan 
föranledd av att personen haft inbrott i sin bil och att hundens registreringshandlingar 
försvunnit i samband med detta, samt att det medför en kostnad att via SKK beställa en 
dubbletthandling. 
 
Betonade PtK att eget utdrag från en hunddatabas inte kan ersätta en registreringshandling 
utfärdad av SKK. Har originalhandlingen förkommit kan endast en av SKK utfärdad dubblett 
av registreringshandlingen ersätta denna.  
 
Med anledning av denna frågeställning vill PtK påminna om den rekommendation som SKKs 
Registreringsavdelning framfört att tillämpa för att undvika att originalhandlingar förkommer, 
vilken tidigare har förmedlats till SBK (SKK/PtK 2/2007, § 34). 
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§ 28 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

 
Beslöt PtK att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 
justerat. 
 
 
§ 29 Nästa möte 
 
Beslöt PtK att avhålla nästa möte torsdag 31 maj 2012 på SKKs kansli. 
 
 
 
§ 30 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, varefter 
mötet förklarades för avslutat.  
 
 
 
 
Justeras:    
 
 
Bengt Pettersson   Catharina Detlefsen Dahlström 
Ordförande    
 
 
 
Vid protokollet:    
 
 
Brith Andersson    
 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 
bli föremål för ändring av SKK/CS. 


