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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
tävlingskommitté/PtK, på SKKs kansli 2013-04-10. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter:  Bengt Pettersson (ordf), Katarina Björn, Ylwa Malmberg,  
Nalle Jansson, Inger Svedin 

Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli 

Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 
 
§ 1 Sammanträdets öppnande 
 
Inledde ordföranden mötet med en tyst minut för PtKs ledamot Catharina Detlefsen 
Dahlström som i slutet av mars avled efter en tids sjukdom. Ledamöterna samtalade 
därefter om Catharinas betydelse i kommitténs arbete och uttryckte en unison saknad.  
Varefter mötet förklarades för öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Utsågs Inger Svedin 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 3/2012, 2012-10-17, vilket 
med godkännande lades till handlingarna. 
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§ 5 Information 
 
Information från ordföranden 
-Informerade ordföranden att Inger Svedin anmälts att som representant för PtK ingå i 
arbetsgrupp med uppdrag att utse mottagare av Hamiltonplaketten. SKKs 
Centralstyrelse har utsett Carl Gunnar Stafberg till gruppens sammankallande. 
 
Information från ledamöterna 
-Informerade Ylwa Malmberg att draghundsporten fått mycket positiv återkoppling 
efter det att draghundstävlingar skett i anslutning till SM-veckan i Falun och som då 
även TV-sändes. De tävlingar som TV sände var bland annat 4-spann masstart. 
Informerades även att intresset för Barmark fortsätter att öka. Vid SM i Höör den 
13-14 april är drygt 70 ekipage anmälda. 
 
Information från SKKs kansli 
-Informerade Kjell Svensson att den digitala resultatredovisningen från Svenska 
Brukshundklubben via SBK Tävling nu fungerar tillfredsställande och att SBKs 
domarregister fungerar mycket bättre, vilket inverkar till att den digitala resultat-
redovisningen har avsevärt förbättrats. Inom PtKs totala regelansvarsområde uppgår 
nu den elektroniska resultatregistreringen till 92,90 %, vilket är över KF satta mål om 
90 % för perioden 2011–2012. Uttryckte PtK sin uppskattning till att detta mål har 
kunnat uppnås så väl i gott samarbete med berörda klubbar.  
 
-Informerade Kjell Svensson att för perioden 2012 har den totala verksamhetssiffran 
för prov-/tävlingsformer inom PtKs ansvarsområde ökat med totalt 12 %. Inom detta 
svarar tävlingsformen rallylydnad för den största ökningen med ca 11 000 starter. 
 
-Informerade Kjell Svensson att Jordbruksverket ännu inte har återkommit med slutlig 
remiss angående ändringar i föreskriften träning och tävling med djur samt bilagan, 
vilka diskuterades vid det möte SKK deltog vid den 31/11. I SJVs preliminära förslag har 
dessvärre angetts att all tävlingsverksamhet med räddningshund klassas såsom hög 
risk, vilket då medför krav på veterinärs närvaro vid alla tävlingssammanhang. I de 
underhandskontakter som hittills har skett har SKK framfört att SKK inte anser att det 
finns underlag och motiv för en så drastisk ändring från nuvarande låg risk. Kvarstår 
dock att SJV ännu inte har skickat ut någon slutlig remiss för yttrande.  
   
-Informerade Kjell Svensson att Marknadsdomstolen utdömt vite för Svenska 
Bilsportförbundet med anledning av att funktionär inte tillåtits att tjänstgöra för annan 
klubb. Mot bakgrund av detta avser SKKs Domarkommitté att se över skrivningen i 
organisationens regelverk då domarkåren inom SKK-organisationen övergripande styrs 
av FCIs regelverk. 
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-Förelåg för PtKs kännedom dokumentet ”Lathund för kommittéledamöter”. 
Informerade Kjell Svensson om syftet med dokument, att informera om arbetet som 
kommittéledamot och vad som förväntas av denne samt att ge en del praktiska råd. 
I framtagningen av dokumentet har även samtliga kommittésekreterare varit delaktiga. 
Uttryckte PK sin uppskattning till framtagning av detta dokument och sin övertygelse 
till att detta kommer att vara ett bra redskap vid tillsättning av de centrala 
kommittéerna. 
 
-Förelåg för PtKs kännedom dokumentet ”SKKs policy och regler för disciplinära 
åtgärder avseende organisationens domare”, fastställt av SKKs Centralstyrelse  
2007-11-27. Informerade Kjell Svensson att det har visat sig att dokumentet inte är så 
väl känt inom organisationen, varför en ”påminnelse” om detta har skett via SKKs 
webbplats. Dokumentet är tillgängligt under policys på webbplatsen.   
 
Information från sekreteraren. 
Förelåg för PtKs kännedom; 
- SKKs inrikestraktamenten, bilersättning samt arvoden gällande fr o m 2013-01-01. 
- Skrivelse från SKKs Tävlingsavdelning till specialklubbar, avtalsanslutna klubbar samt 
länsklubbar angående rutiner vid inbjudan av ej svensk domare att döma vid 
prov/tävling i Sverige. 
- Information från specialklubb vilken, mot bakgrund av SKKs Domarkommittés beslut 
om domares avstängning som exteriördomare under 18 månader, beslutat att 
domaren avstängs som provdomare under samma tidsperiod. 
 
 
§ 6 VU-beslut 
 
a) Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens - Lydnadsprovsdomare. 
PtK/VU har granskat redovisning från Svenska Brukshundklubben efter genomförd 
bidragsberättigad konferens för lydnadsprovsdomare i Örebro 2012-11-10--11. 
 
Efter granskning av konferensprotokollet har VU bordlagt beslut om konferensbidrag 
och framfört kommentarer avseende vissa delar av protokollets innehåll. Inför PtKs 
möte har SBK inkommit med nytt underlag. I underlaget är VUs kommentarer i vissa 
delar åtgärdade. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK angående korrigering i 
formuleringen avseende skillnaden mellan internationell elitklass och nationell 
elitklass.  
 
Beslöt PtK att, efter det att formulering avseende skillnaden mellan internationell 
elitklass och nationell elitklass korrigerats, godkänna redovisningen för utbetalning av 
ekonomiskt bidrag med max 75 % av redovisad kostnad, dock högst 75 000:-.  
 
Betonade PtK vikten av att inte distribuera/publicera konferensprotokoll från 
bidragsberättigade konferenser förr än det att protokoll och ekonomisk redovisning 
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har godkänts av SKKs fackkommitté. Detta för att undvika att den version av 
konferensprotokollet som är i omlopp inte är det korrekta. 
 
b) Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens - Bruksprovsdomare. 
PtK VU har granskat redovisning från Svenska Brukshundklubben efter genomförd 
bidragsberättigad konferens för bruksprovsdomare i Ånnaboda 2012-10-27--28. 
 
Beslöt PtK bekräfta VUs beslut att godkänna erhållen redovisning efter genomförd 
konferens för bruksprovsdomare i Ånnaboda 2012-10-27--28, för gängse utbetalning 
av ekonomiskt bidrag, med max 75 % av redovisad kostnad, dock högst 75 000:-. 
 
c) Deltagande vid tävling utan giltigt medlemskap. 
Ärende behandlat av PtK/VU efter det att SKKs kansli uppmärksammats på person som 
med belgisk vallhund/groenendael deltagit vid tävling trots att giltigt medlemskap 
saknas. Enligt beslut av SKKs Disciplinnämnd 2008 kan inte den aktuella personen 
antas som medlem inom SKK-organisationen utan särskild prövning av SKK/DN. 
 
Beslöt PtK bekräfta VUs beslut att annullera resultat erhållet vid Mälarö BK 2011-10-21 
i Freestyle, vid Apollogruppen 2012-08-11 i rallylydnad samt vid Haninge BK 2012-08-
25 i rallylydnad. 
 
Beslutet har även tillställts SKKs Disciplinnämnd för kännedom inför eventuell framtida 
ansökan om medlemskap inom SKK-organisationen. 
 
Förklarades paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
§ 7 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterade i vissa delar. Lades 
därefter till handlingarna. 
 
 
 
§ 8 Uppdrag från SKKs VD inför KF 2013 
 
a) Redovisning av genomförda åtaganden avseende prioriterade områden ur 
   verksamhetsplanen och givna uppdrag av KF 2011 
Genomgicks utförda åtaganden utefter angivna punkter i delegeringsordningen under 
Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna uppdrag av KF 2011.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att till SKKs VD redovisa utförda åtaganden. 
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b) Förslag till budget perioden 2014-2015 
Diskuterade PtK förslag till budget utefter planerad verksamhet under den aktuella 
perioden. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att förelägga SKKs VD PtKs förslag till budget perioden 
2014-2015. 
 
c) Förslag till delegeringsordning perioden 2014-2015  
Förelåg nu rådande delegeringsordning för PtK. Förslag till eventuella justeringar av 
denna ska vara SKKs VD tillhanda senast den 1 november. Uppdrogs till ledamöterna 
att vid PtKs kommande möte meddela eventuell revidering av delegeringsordningen. 
 
d) Motioner till KF 2013  
Inga motioner inom PtKs ansvarsområde har inkommit. 
 
 
§ 9 Protokollsutdrag/Information från SKK/CS samt övriga kommittéer 
 
a) Protokollsutdrag från SKKs Föreningskommitté 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/FK sammanträde 2012-12-04 för PtK berört ämne; 
§ 102 Diskussionsfrågor, a) Intresseföreningen kroppsvallarna (IKV) 
IKV har sedan en tid kontakt med FK angående att bilda en verksamhetsklubb för 
vallande raser under SKK. Klubben kommer att hålla fortsatt kontakt med FKs 
ordförande och ska nu påbörja arbetet med att anpassa sitt regelverk till de svenska 
krav som finns. Vid mötet har FK även diskuterat begreppet verksamhetsklubb och hur 
sådana ska kunna verka inom organisationen. 
 
Uttryckte PtK sin uppskattning till att förnyad kontakt har skett i denna fråga och ser 
med tillförsikt an att en form för framtida verksamhet inom SKK organisationen ska 
kunna skapas.  
 
b) Protokollsutdrag från SKKs Kommitté för hundars mentalitet 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/KHM sammanträde 2012-11-28 för PtK berört ämne; 
§ 105 SKKs policy för relation människa – hund 
KHM har arbetat fram förslag till ny policy, relation människa – hund, att ersätta SKKs 
nuvarande dressyrpolicy och önskar ta del av övriga kommittéers eventuella 
synpunkter på förslaget. 
 
Beslöt PtK att biträda KHMs förslag med kommentar i likhet med SKKs 
Jakthundskommitté avseende sista meningen i fjärde stycket: ”Det är därmed inte 
tillåtet att använda stackelhalsband, elhalsband och andra redskap eller metoder som 
orsakar otillbörlig smärta”. 
 
Förklarades beslutet omedelbart justerat. 
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§ 10 Protokoll / Information från FCI 
 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
 
FCI Circular 
- Circular 9/2013. Non-recognised organisation in Finland 
Finska Kennelklubben har informerat FCI att Suomen Koirajärjestö (Finnish Kennel 
Association) inte är en medlem inom eller godkänd av Finska Kennelklubben. 
- Statistik CACIT 
Förelåg sammanställning över samtliga utdelade CACIT under perioden 2008–2012 
fördelat på land. Konstaterade PtK att siffran för i Sverige utdelade CACIT är relativt 
konstant med 66 för år 2008, därefter 59, 45, 59 samt 54 för år 2012.  
FCI General Assembly 
-Protokoll från möte med FCI General Assembly, Bukarest, Rumänien, 2012-10-08. 
FCI General Committee 
-Protokoll från möte med FCI General Committee, Bukarest, Rumänien,  
2012-10-08--09. 
Punkt 3. Minutes of the commissions meetings, comments: Rescue Dogs, Febr 2012. 
Betonades att detta är en FCI commission och inte IRO (Internationale Rettungshunde 
Organisation), vilket det ofta hänvisas till. Frågeställning angående domare kommer att 
diskuteras med kommissionens ordförande F. Jansen. 
 
Konstaterade PtK att kansliets kontakt med FCIs kansli angående olika uttalanden från 
IRO, bland annat i fråga om japansk domares behörighet att döma vid internationellt 
IPO-R prov i Falkenberg 2012 då Japans KK inte beviljat detta, har hörsammats och 
föranlett denna kommentar i General Committés protokoll.  
 
FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission i Liberec, Tjeckien, 2012-10-08, 
dagen efter genomförandet av FCI VM i Agility. Bifogat protokollet förelåg även en 
rapport över tävlingens genomförande sammanställd av Wilfried Claes, vice 
ordförande i kommissionen. I rapporten framförs att totalt sett var detta ett mycket 
väl genomfört VM, det hittills bästa. 
- Specifications for the organisation of the FCI Agility World Championships samt  
FCI Agility Commission Guidelines for Agility Judges, vilka fastställts av FCI General 
Committee att gälla från december 2012 . 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson efter närvaro vid möte 
med FCI Agility Commission i Paris, Frankrike, 2013-02-02--03. Framgår av 
anteckningarna samt informerade Nalle Jansson, att han tillfrågats om det sätt svenska 
ekipage har anmälts till detta års European Open. Någon samlad anmälan har inte 
skett via den nationella organisationen enligt gängse rutin vid landslagstävlingar. 
 
Betonar PtK att det övergripande ansvaret för uttagning samt anmälan av landslag är 
delegerat till huvudman för regelverket, i detta fall Svenska Brukshundklubben.  
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FCI Commission for Herding Dogs 
- Protokoll från möte med FCI Commission for Herding Dogs, i Prag, Tjeckien,  
2012-05-12--13. Punkt 9. Judges Pool: Förfrågan om uppgift om ländernas domare. 
Anges att FCI-Rules för domarpoolen kräver en årlig uppdatering och att svar inte har 
erhållits från samtliga länder. Av protokollet framgår inte vad syftet med denna 
domarpool är, särskild information om detta har inte heller erhållits.  
Uppdrogs till Katarina Björn att efterhöra bakgrund och syfte med polen. 
Bifogat protokollet förelåg även kommissionens förslag till reviderat underlag för “FCI 
Guidelines for awarding the CACITR in International Herding Trials and C.I.TR-Title 
(Herding-Champion)”. 
 
FCI Obedience Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Obedience Dogs Commission i Stockholm,  
2012-08-04--05. 
- Inbjudan till World Winner in Obedience i Budapest, Ungern, 2013-05-17--19. 
Mästerskapet arrangeras i anslutning till World Dog Show. Informerade sekreteraren 
att inbjudan är vidarebefordrad till Svenska Brukshundklubben. 
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission i Zatec, Tjeckien, 2012-08-26, 
 i anslutning till FCI Lag-VM för räddningshundar.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg efter möte med FCI 
Rescue Dogs Commission i Paris, Frankrike, 2013-03-02--03. Då Sveriges ordinarie 
ledamot Catharina Detlefsen Dahlström var förhindrad att närvara var Leif Sundberg av 
SKK utsedd såsom ersättare. Vid mötet behandlades Sveriges förslag till hur förkorta 
tidsåtgången för lydnadsprogrammet vid Lag-VM, förslaget var sammanställt av Leif 
Sundberg.  Av anteckningarna framgår att förslaget diskuterades ingående men 
dessvärre inte nådde ända fram till en förändring. Däremot påtalades att överdomare 
och provledare måste lägga mycket arbete på detaljplaneringen för att pressa det 
totala tidsprogrammet maximalt.  
- Inbjudan till internationell konferens för IPO-R domare i Berlin, Tyskland, 
2013-04-06--07. Informerade sekreteraren att inbjudan är vidarebefordrad till Svenska 
Brukshundklubben. 
 
FCI Sight Hound Commission 
- Protokoll från möte med FCI Sight Hound Commission i Mont de Marsan, Frankrike, 
2012-08-31, i anslutning till FCI European Races Championship. Under punkt 3. Event 
calendar, berörs kommissionens kalender över internationella prov och mästerskap 
med CACIL. Betonades att senast 15 augusti ska respektive land meddela aktuella 
datum till kommissionen. Informerade sekreteraren att detta i överenskommelse med 
SKKs kansli hanteras via den svenska ledamoten Jonny Hedberg. Via FCIs kansli erhåller 
därefter samtliga länder en årlig sammanställning över internationella mästerskap och 
prov med CACIL. 
- Inbjudan till möte med FCI Sight Hound Commission i Greppin, Tyskland, 2013-06-21.  
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FCI Commission for Sledge Dogs 
- Inbjudan till möte med FCI Commission for Sledge Dogs, i Köpenhamn, Danmark,  
2013-06-01--02.  
FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Zalaergeszeg, Ungern,  
2012-09-24, i anslutning till FCI VM i IPO. 
- Inbjudan till internationell konferens för IPO domare i Nova Gorica, Slovenien,  
2013-01-19--20. Informerade sekreteraren att inbjudan är vidarebefordrad till Svenska 
Brukshundklubben. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson efter möte med FCI 
Utility Dogs Commission i Roudnice nad Labem, Tjeckien, 2013-03-09--10. Av 
anteckningarna framgår att det diskuterats om det verkligen är nödvändigt att lämna 
förslag på spårapporter till länderna inför varje mästerskap. Dessa är likadana och 
inhandlas för det mesta från samma leverantör. Regler för utformning av apporterna 
finns dessutom angivet i regelverket. Vid mötet beslutades att i fortsättningen räcker 
det att spårapporterna läggs ut på bild på respektive mästerskaps hemsida, vilket 
innebär en avsevärd förenkling för respektive arrangör.  
 
Vid mötet har även förts en principdiskussion hur kommissionen ska agera när den får 
kännedom om händelser där träningsmetoder som används är oacceptabla. 
Diskussionen föranledd av information från ordföranden om situation där aktiv 
tävlande tillika domare har figurerat i träningssituation där en hund har hanterats på 
ett oacceptabelt sätt. I detta fall har aktuell person stoppats från att delta vid 
kommande mästerskap.  
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades. 
 
 
§ 11 Protokoll/Information från NKU 
 
NKU/AU 
- Protokoll från möte med NKU/AU i Helsingfors, Finland, 2012-09-26. Mot bakgrund av 
påstående från motionär vid SBKs kongress 2012, att Mondioring är godkänt i bl a 
Danmark, efterhörde SKK nuvarande status vid NKU/AUs möte. Av punkt 18. Status 
angående Mondioring i NKU-länderna, framgår beslutet att NKU/AU står kvar vid sitt 
tidigare beslut att inte godkänna Mondioring i Norden.  
- Protokoll från möte med NKU/AU i Stockholm 2013-02-06. Noterade PtK att under 
punkt 6 har DKK återkopplat avseende Mondioring, ”Angående Mondioring kunde DKK 
upplysa, att DKK inte tillåter registrering av detta”. Konstaterade PtK att av de båda 
NKU/AU protokollen framgår tydligt att i Norden är Mondioring fortsatt inte en 
godkänd provform. 
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NKU Lydnadskommitté 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Inger Svedin efter möte med NKU 
Lydnadskommitté i Helsingfors, Finland, 2012-12-08, i anslutning till NordM i Lydnad. 
Vid mötet beslutades att hädanefter kommer kommitténs årliga möte att hållas i 
anslutning till NordM.  
 
Fördes även en diskussion om att genomföra ännu ett nordiskt funktionärsmöte, 
denna gång med både domare samt tävlingsledare. 2015 i Finland föreslogs men 
förslaget kommer att diskuteras vidare. 
  
NKU Mästerskap 
- Förfrågan från Norsk Kennel Klub om uppgift om den svenska domarrepresentanten 
vid Nordiska Mästerskapet i Lydnad, i Lilleström 2013-11-16--17. Informerade 
sekreteraren att förfrågan vidarebefordrats till SBK. SBK har därefter låtit meddela att 
Carina Barthel blir den svenska domarrepresentanten, vilket sekreteraren har 
vidarebefordrat till NKK. 
- Utskick från SKKs kansli till övriga nordiska länder, samt till Svenska 
Brukhundklubben, med inbjudan och information inför Nordiska Mästerskapet i Agility 
i Skurup 2013-08-11. Mästerskapet genomförs i Nils Holgerssonhallen med Oxie 
Brukshundklubb som teknisk arrangör. 
 
 
§ 12 Resultat svenska landslag 
 
Informerade Inger Svedin om tävlingsresultat från Nordiskt Mästerskap i Lydnad, som 
genomfördes i Finland 2012-12-08--09. I lagtävlingen segrade Finland på 1382,5 p,  
2:a Norge på 1282 p, 3:a Sverige på 1269,25 p och 4:e Danmark på 1190,5 p. I den 
individuella tävlingen hade Finland alla sina 6 landslagsdeltagare bland de 7 bästa. 
Bästa svenska ekipage var Sveriges reserv Lillemor Edström med Shikka på 11:e plats 
och 263,25 p.  
 
 
§ 13 Pool of judges for the FCI World Championships  
 
Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben (Utskott Prov och tävling/IPO grupp) 
med önskemål om en förändring avseende en av de svenska IPO domare som är 
angivna i FCI Utility Dog Commissions nuvarande lista för Pool of Judges for the FCI 
World Championships.  
 
Beslöt PtK att bordlägga ärendet i avvaktan på komplettering av bakomliggande 
underlag. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att begära in bakomliggande underlag. 
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§ 14 World Agility Open 
 
Informerade Nalle Jansson att han åter igen har kontaktats med frågeställning 
angående domaruppdrag vid World Agility Open. Informerade sekreteraren att även 
SKKs kansli har kontaktats. PtK har tidigare behandlat likartad frågeställning  
(nr 3/2011, § 85).  
 
Tog PtK del av utdrag från den officiella webbsidan för World Agility Open, 
www.worldagilityopen.com. Av underlaget framgår ”The WAO is the first international 
agility event created and managed by agility competitiors (Greg Derrett and Monica 
Percival). It is not run under the auspices of any agility organization. Without the 
encumbrance or politics of a large organization where agility is not the only concern, 
this WAO organizing committee of two can make decisions quickly and in the best 
interest of the event and the competitiors.” Av detta framgår att WAO fortsatt är en 
tävling i privat regi. 
 
PtK har förståelse för att det för en domare är ett tillfälle att få döma ett stort antal 
hundar med hög standard. Detta oaktat finner inte PtK att skäl föreligger till att ändra 
tidigare uttalad ståndpunkt, att svenska agilitydomare inte medges domaruppdrag vid 
WAO då detta är en fristående tävling arrangerad av två privatpersoner. Vad avser 
enskild persons deltagande som individuell tävlande är detta en sak för respektive 
person att ta ställning till.  
 
§ 15 Inkommen skrivelse angående ”hobbyvallning” 
 
Vid föregående PtK möte (PtK 3/2012, § 62) informerade Kjell Svensson om att han 
kontaktats av Djurskyddet Sverige angående vallhundsträning som inte är 
klubborganiserad samt att ett möte skulle genomföras.  
 
Informerades Kjell Svensson att det planerade mötet genomfördes i november med 
representanter för Djurskyddet Sverige, Svenska Vallhundsklubben samt SKK. Det var 
ett bra möte där man var överens om problembeskrivningen och att hobbyvallning 
aldrig får ske på bekostnad av djurens välfärd. Efter mötet har Djurskyddet Sverige 
inkommit med en skrivelse rubricerad ”Bakgrund och förslag till åtgärder vid 
djurskyddsproblem vid ”hobbyvallning”. I skrivelsen framför Djurskyddet Sverige 
förslag till åtgärder.  
 
Tog PtK nogsamt del av skrivelsen samt diskuterade ingående problembeskrivningen.  
Belyste Kjell Svensson att i detta finns en parallell med SKKs Jakthundkommittés 
hantering avseende utsättning av fågel där kommittén har tagit fram en policy - 
Hantering av annat djurslag vid träning och tävling med hund. I detta en policy för 
djurhantering vid vallhundsträning. Avseende prov/tävling är Svenska 
Vallhundsklubbens regelverk mycket tydligt avseende hund som inte uppträder korrekt 
gentemot de vallade djuren.  

http://www.worldagilityopen.com/
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Föreslog Kjell Svensson att en arbetsgrupp tillsätts med representanter från 
Djurskyddet Sverige, de klubbar/organisationer med vallhundsverksamhet samt även 
från Fåravelsförbundet, såsom representant för djurägarna. Att Fåravelsförbundet 
föreslås ingå i arbetsgruppen är mot bakgrund av att där även finns ett visst ansvar 
även hos dem som upplåter djur till träning. 
 
Uppdrogs till Kjell Svensson att i samverkan med Katarina Björn vara sammanhållande 
för en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en policy för djurhantering vid 
vallhundsträning. 
 
 
 § 16 Inkommen överklagan över avauktorisation som domare 
 
Förelåg skrivelse med bilagor från person vilken varit föremål för ärende behandlat av 
SKKs Disciplinnämnd, efter anmälan från Svenska Brukshundklubben om brott mot 
SKKs grundregel 1:3. Inför detta har specialklubben meddelat vederbörande 
avauktorisation såsom agilitydomare.  
 
I skrivelsen till PtK framför berörd person att hon vill överklaga specialklubbens beslut 
om avauktorisation som agilitydomare eftersom hon anser att denna avauktorisation 
inte har skälig grund. 
 
Tog PtK nogsamt del av i ärendet underliggande handlingar, i vilket ingår information 
från SBK om bakgrund till beslut samt SKKs Disciplinnämnds beslut nr 2/2013. 
 
SKKs Disciplinnämnd har i sitt beslut i ärendet konstaterat att i en av de fyra prövade 
punkterna om brott mot grundregel 1:3 kan berörd person inte undgå disciplinär 
åtgärd. Mot bakgrund av samtliga omständigheter i ärendet fann DN att den 
disciplinära åtgärden kan stanna vid en erinran. 
  
Konstaterade PtK att SBKs beslut om avauktorisation inte primärt grundar sig på 
utövandet av den praktiska domargärningen, utan handlar om en förtroendefråga 
utifrån att en domare inom SKK organisationen i alla sammanhang har en framskjuten 
förtroendepost.  
 
Utifrån tillgängligt underlag gör PtK bedömningen att avauktorisation är en alltför 
långtgående disciplinär åtgärd utan att denna kan stanna vid en tidsbestämd 
avstängning. 
 
Beslöt PtK därmed att ändra SBKs beslut om påföljd från avauktorisation till en 
tidsbestämd avstängning om 24 månader, att gälla från och med 2012-03-02 till och 
med 2014-03-02. 
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§ 17 Regelverk – Svenska Brukshundklubben 
 
a) Tjänstehundcertifikat 
Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben (Förbundsstyrelse) med begäran att 
PtK omprövar tidigare beslut, att inte bifalla SBKs föregående ansökan om undantag 
från låsningsperiod för regler för Tjänstehundscertifikat Patrullhund respektive 
Tjänstehundscertifikat Räddningshund (PtK 3/2012, § 70). 
 
Av SBKs skrivelse anar PtK att i detta råder en viss missuppfattning. PtK har full 
förståelse för och insikt i att förändringar sker och att SBK önskar kunna tillmötesgå 
beställarens önskemål avseende de båda tjänstehundstyperna.  
 
I anslutning till 5-årsperiodernas revidering av utställnings- och championatreglerna 
inkommer berörda specialklubbar till SKK med sina respektive önskemål över reglernas 
särbestämmelser. SBK har då i sin ansökan begärt att godkänt tjänstehundscertifikat 
ska ingå i utställnings- och championatreglernas särbestämmelser som en alternativ 
arbetsmerit för att erhålla utställningschampionat samt för att delta i bruksklass vid 
utställning. Det är denna koppling till särbestämmelserna som inte möjliggör 
regelverkens undantag från låsningsperiod. Inte själva meriten godkänt 
tjänstehundcertifikat för enskild hund, då denna i sig inte är avhängig av utställnings- 
och championatreglernas särbestämmelser. 
 
I det fall SBK i revideringsarbetet inför kommande 5-åriga låsningsperiod avser att 
utesluta tjänstehundscertifikat som alternativ arbetsmerit ur särbestämmelserna kan 
frågan bli aktuell för förnyad prövning.     
 
Beslöt PtK därmed att ånyo avslå SBKs ansökan om undantag från låsningsperiod för 
regler för Tjänstehundscertifikat Patrullhund respektive Tjänstehundscertifikat 
Räddningshund, varmed tidigare beslut kvarstår oförändrat. 
 
 
b) Rallylydnad 
Regelverket för Rallylydnad är i ett första steg fastställt för en provperiod fr o m  
2011-07-01 t o m 2013-12-31. Inför provperiodens utgång har Svenska 
Brukshundklubben genomfört en översyn av regelverket utefter utförd verksamhet 
samt samlade erfarenheter och har därefter inkommit med ansökan om att PtK ska 
fastställa gjorda justeringar.  
 
Tog PtK del av underlaget och finner införda justeringar genomtänkta och 
tydliggörande. Detta till trots är PtK något frågande inför ordvalet i en av rubrikerna 
samt har önskemål om smärre redaktionell korrigering, vilket uppdrogs till 
sekreteraren att framföra.  
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Beslöt PtK att, förutsatt smärre korrigering enligt anvisning av sekreteraren, fastställa 
de justeringar som efter provperiod skett i regelverket för rallylydnad att gälla  
fr o m 2013-07-01, för att träda ikraft 2014-01-01 t o m 2016-12-31. Därefter ska 
regelverket följa ordinarie låsningsperioder och följa ordinarie revideringsarbete inför 
dessa perioder.     
 
c) Nordic Style 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om fastställande av nationell 
anpassning av FCIs regelverk för Nordic Style.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK och efterfråga en sammanställning av 
regelverkets samtliga delar. Uppdrogs till PtK/VU att därefter handlägga ärendet.  
 
 
§ 18 Regelverk - Svenska Vinthundklubben 
 
Förelåg ansökan från Svenska Vinthundklubben om justering av texten i vissa delar av 
nuvarande regelverk för lure coursing-prov. Ansökan föranledd av att FCI Sight Hound 
Commission gjort justering i regelverket, vilket därefter har fastställts av FCI General 
Committé.  
 
Tog PtK del av underlaget varmed konstaterades att ansökta justeringar i huvudsak 
omfattade redaktionell justering i texten och inte förändring av själva provets 
genomförande.  
 
Avseende den del av ansökan som härrör till punkt 16. Certifikat, hur antal poäng för 
erhållande av certifikat anges, innebär detta följdkonsekvenser i de övriga av SKKs 
regelverk där detta ingår. Då nuvarande poängangivelse 67 % matematiskt är 
detsamma som ansökta poängangivelse 2/3 finner inte PtK att anledning finns till att i 
detta läge bifalla denna redaktionella justering. Detta får istället anstå till kommande 
regelrevidering inför 2017, och då hanteras i anslutning till att revidering även sker av 
de av SKKs regelverk där detta ingår.  
 
Beslöt PtK därmed att avslå ansökan om ändring av poängangivelse för certifikat  
(punkt 16, Certifikat) från 67 % till 2/3. 
 
Beslöt PtK att i övriga delar bifalla ansökta redaktionella justeringar i Regler för Lure 
Coursing prov samt att dessa gäller retroaktivt från och med 2013-01-01. 
 
 
§ 19 Regelverk – Rasklubben för Portugisisk Vattenhund 
 
Förelåg skrivelse från Rasklubben för Portugisisk Vattenhund/RPVH med ansökan om 
att få införa ett rasspecifikt vattenprov med officiell resultatregistrering.  
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Bifogat ansökan förelåg översättning av det vattenprov som är rasspecifikt i rasens 
hemland och som RPVH nu önskar få införa.   
 
Informerade sekreteraren att RPVH ligger i steg 2 som avtalsansluten klubb och får 
därmed anordna ett rasspecifikt prov. 
 
I sin ansökan framför RPVH att man har önskemål om att kunna använda provresultat i 
avelsarbetet. RPHV anger även att då rasen blir alltmer populär ser man att det är av 
största vikt att bevara rasens egenskaper.  
 
Tog PtK del av RPVHs ansökan. Av ansökan framgår även att det hittills inte har 
förekommit någon inofficiell provverksamhet.  
 
PtK ser mycket positivt på att special-/rasklubbar arbetar för införande av rasspecifika 
prov. Det är dock av stor betydelse att detta dessförinnan föregås av dokumenterad 
inofficiell provverksamhet, för att utvärdera och samla erfarenheter innan reglerna 
fastställs och låses för provperiod med officiell resultatregistrering. Därtill är det av vikt 
att funktionärer utbildas och att dessa har möjlighet att provtjänstgöra dessförinnan. 
 
Beslöt PtK att mot bakgrund av ovanstående avslå RPVHs ansökan, samt att utse Inger 
Svedin till att vara PtKs kontaktperson till RPVH i det fortsatta arbetet avseende regler, 
inofficiell provverksamhet samt utbildning av funktionärer.  
 
 
§ 20 Information från Svenska Brukshundklubben 
 
Förelåg för PtK kännedom utskick från Svenska Brukshundklubben av slutrapport från 
arbetsgruppen för agilityns framtid.  
 
Vid SBKs förbundskongress 2012 fick SBKs Förbundsstyrelse i uppdrag att komma med 
förslag på en framtida lösning för agilityverksamhetens bästa. FS utsåg då en 
arbetsgrupp som bildades i juni 2012. I december 2012 bildades en ny arbetsgrupp där 
även SKKs Föreningskommittés ordförande ingick. I den slutrapport som 
arbetsgruppen nu presenterar framförs förslaget att det bildas en verksamhetsklubb 
inom Brukshundklubben med ansvar för agility.  
 
Tog PtK del av arbetsgruppens slutrapport och finner utredningen mycket ingående 
och nogsamt genomförd. Diskussion fördes avseende vissa delar. Angående olika 
företrädare önskar PtK tydliggöra att avseende ledamöter i SKKs fackkommittéer samt 
svenska delegater i FCIs olika kommittéer utses dessa av SKKs Centralstyrelse. 
 
Informerade sekreteraren att vid SBKs förbundskongress i maj är svensk agility en 
punkt på dagordningen.  
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§ 21 Kvalitetssäkring av prov- och tävlingsdomare 
 
PtK har vid tidigare möten fört allmän diskussion om kvalitetssäkring av domare. PtKs 
diskussion har främst avsett kvalitetssäkring av de svenska prov-/tävlingsdomare som 
tillfrågas att döma utanför Sverige. 
 
a) Agilitydomare 
Informerade sekreteraren att återkoppling från SBK nu har skett avseende 
kvalitetssäkring av internationella agilitydomare (PtK 2/2012, § 48). 
 
Tog PtK del av protokollsutdrag från möte med SBKs Utskott Prov och tävling, 
Agilitygruppen, angående kvalitetssäkring av domare. Avseende internationella 
agilitydomare har PtK tidigare framfört att dessa bör döma klass 3 minst en gång per år 
för att fortsatt inneha denna auktorisation och därmed rätt att döma klass med 
CACIAG utanför Sverige. Detta är vad C-AG har föreslagit utskottet och vilket även har 
beslutats. 
 
Sammantaget uttryckte PtK sin uppskattning till C-AGs intentioner och nogsamma 
arbete med kvalitetssäkring av både nationella och internationella domare.    
 
b) Lydnadsprovsdomare 
Förelåg för PtKs kännedom reviderad lista över internationella lydnadsprovdomare 
med behörighet perioden 2013-04-01--2014-04-01. 
 
c) Dragprovsdomare 
PtK har tidigare fört fram (PtK 2/2012 § 50) att Svenska Polarhundklubbens 
meriteringsprov döms av domare som inte är medlem inom SKK organisationen.  
SKKs Centralstyrelse har därefter i protokoll framfört att man inte anser dagens 
situation bra då grundprincipen är att domare som dömer prov inom organisationen 
också ska vara medlem inom organisationen.  
 
Informerade Ylwa Malmberg att det inom Svenska Polarhundsklubben nu förs 
diskussioner angående utbildning och auktorisation av domare. 
 
Uppdrogs till Ylwa Malmberg att fortsatt bevaka denna fråga. 
 
 
§ 22 Bidragsberättigade domarkonferenser 
 
a) Svenska Newfoundlandshundklubben 
Svenska Newfoundlandshundklubben har av PtK beviljats bidragsberättigad konferens 
för domare vid vattenprov 2015 (PtK 2/2012, § 75) samt uppmanats att inkomma med 
fastställt datum. Inför PtKs möte har SNK meddelat att datum för konferensen är 
fastställt till 2015-05-09--10 och att plats planeras vara Herrfallet utanför Arboga.  
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b) Bidragsberättigad domarkonferens år 2016 
Förelåg för PtKs kännedom utskick (2013-01-15) till berörda klubbar angående rutiner 
och förutsättningar för ansökan om bidragsberättigad domarkonferens år 2016. 
Informerade sekreteraren att då ansökan ska vara PtK tillhanda senast 2013-07-01 
kommer även en påminnelse att skickas ut under maj månad. 
 
 
§ 23 Funktionärsstipendium 
 
Förelåg rapport från Lars-Inge Persson efter deltagande vid konferensen ”K9 Training 
for a mission” i Barkarby/Stockholm 2012-10-22--23. Informerade sekreteraren att 
utbetalning av beviljat funktionärsstipendium har skett. 
 
Tog PtK del av rapporten och tackade för densamma. 
 
Informerade sekreteraren att information om samt regler för 2013 års 
funktionärsstipendium inom närtid kommer att skickas ut till berörda specialklubbar 
och samtidigt göras tillgängligt via SKKs webbplats. 
  
 
§ 24 Prioriterade områden 
 
a) Vallhundsverksamhet 
Med hänvisning till tidigare behandlat (§ 9) protokollsutdrag från SKKs 
Föreningskommitté angående Intresseföreningen Kroppsvallarna/IKV ser PtK med 
förhoppning på att en lösning avseende eventuell verksamhetsklubb ska vara nära 
förestående. 
 
b) Drag - Barmarksstil 
Uppdrogs Ylwa Malmberg att fortsatt följa verksamheten och utvecklingen inom 
Drag-Barmark.  
 
 
§ 25 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
Beslöt PtK att förutom § 16 behöver inga ärenden undantas innan protokollet är 
justerat. 
 
 
§ 26 Nästa möte 
 
Beslöt PtK att avhålla nästa möte onsdag 2 oktober 2013 på SKKs kansli. 
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§ 27 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
 
Justeras:    
  
 
Bengt Pettersson   Inger Svedin  
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. 
 


