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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och tävlings-
kommitté /PtK, på SKKs kansli 2013-10-02. 
 
 

Närvarande: 

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

Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli 

Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 
 
§ 28 Sammanträdets öppnande 
 
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 
 
§ 29 Val av justerare 
 
Utsågs Nalle Jansson att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 30 Fastställande av dagordning 
 
Efter justering av förelagd dagordning fastställdes densamma.  
 
 
§ 31 Föregående protokoll 
 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2013, 2013-04-10. Efter 
korrigering i texten under § 5 Information till Skånedraget i Höör istället för SM, samt 
korrigering av datum från 31/11 till 30/11, lades protokollet med godkännande till 
handlingarna. 
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§ 32 Beslut per capsulam 
 
2013-07-08. 
Beslut per capsulam avseende fastställande av regelverk efter provperiod. 
Nuvarande regelverk för Freestyletävlingar, inklusive Heelwork to music, är fastställt 
för en provperiod om 3 år, 2011-01-01--2013-12-31. SKKs Freestylekommitté/FREE har 
inkommit till PtK med ett reviderat underlag. Bifogat regelförslaget förelåg även ett 
utförligt missiv med klargöranden avseende de delar där förändring önskas.  
FREE har framfört önskemål om att championat införs även i tävlingsgrenen Heelwork 
to music samt att undantaget att domare får tävla samma dag som denne dömer 
kvarstår. 
 
PtK har per capsulam beslutat att: 
avslå att domare fortsatt ska ha rätt att tävla samma dag som denne dömer (punkt 3.8  
Domare). I detta hänvisar PtK till tidigare beslut (PtK nr 2/2011, § 47) i vilket uttalas att  
detta undantag upphör från och med 2013-12-31. PtK finner inte att det i denna fråga  
föreligger särskilda skäl för freestylesporten, innebärande anledning till ytterligare 
undantag från PtKs principiella beslut. 
bifalla att certifikat utdelas i Heelwork to music klass III 
bifalla Svenskt HtMchampionat (SE HtMCH)  
fastställa Regler för freestyle att gälla från och med 2013-07-01, för att träda ikraft 
från och med 2014-01-01 till och med 2016-12-31. Därefter följer regelverket ordinarie 
period om 5 år.  
 
Innan regelverket träder ikraft ska mindre redaktionell korrigering ske under punkt 4 
samt 6, vilket kommuniceras via sekreteraren. 
 
2013-07-23. 
Beslut per capsulam avseende IPO-R domare. 
Underlag från Svenska Brukshundklubben, Arbetsgrupp för IPO-R, innefattande två 
ärenden avseenden domare vid IPO-R prov samt mästerskap. 
-Förändring avseende angivna svenska IPO-R domare upptagna på förteckningen FCI 
Rescue Dogs Commission Pool of Judges for FCI World Championships. Sverige har idag 
två IPO-R domare angivna på FCI RDCs förteckning, Leif Sundberg samt Birger 
Andersson. Birger Andersson har meddelat SBK att han inte längre önskar kvarstå på 
denna förteckning. 
 
-Förändring i nationell förteckning tidigare meddelad FCI Rescue Dogs Commission, 
över svenska IPO-R domare behöriga att döma IPO-R prov där svenska ekipage kan 
kvalificera för att bli aktuella att delta i landslag/individuellt vid FCI IPO-R World 
Championships. Dessa IPO-R domare benämns ”Internationella FCI IPO-R domare”. SBK 
framför önskemål om att två personer utgår från listan då dessa har upphört att döma 
IPO-R samt att en ny person tillförs listan.  
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PtK har per capsulam beslutat att meddela FCI RDC att Birger Andersson önskar utgå 
från förteckningen FCI Rescue Dogs Commission Pool of Judges for FCI World 
Championships. På förteckningen kvarstår Leif Sundberg. 
 
PtK har per capsulam beslutat att bifalla SBKs önskemål och meddela FCI RDC att 
Susanna Sundell tillförs till samt att Lars Eriksson och Gertz Selin utgår från Sveriges 
nationella förteckning över ”Internationella FCI IPO-R domare”. Innebärande att den 
nationella förteckningen därmed omfattar Birger Andersson, Sylvia Axell, Gunnel 
Crona, Leif Sundberg samt Susanna Sundell. 
 
2013-07-25: 
Beslut per capsulam avseende ledamot vid NM i Agility. 
SKKs ordinarie ledamot i NKUs Agilitykommitté, Nalle Jansson, har meddelat förhinder 
att närvara när Nordiskt Mästerskap i Agility genomförs i Sverige. Mästerskapet 
genomförs 2013-08-11 i Skurup med Oxie BK som teknisk arrangör. I anslutning till 
mästerskapet sker lagledarmöten, mm den 10/8. 
 
Enligt information från Nalle Jansson har underhandskontakt skett med Nils Lindqvist.  
SKKs VD har informerats och gett godkännande till att annan person utses som 
ersättare för Nalle Jansson. 
 
PtK har per capsulam beslutat att som ersättare för Nalle Jansson vid NM i Agility 2013 
utse Nils Lindqvist. I denna uppgift ska samverkan ske med Håkan Ericson, ansvarig 
person på SKKs kansli i avseendet sammanhållande gentemot teknisk arrangör, 
domare samt tävlande inför, under samt efter mästerskapet. 
 
 
§ 33 VU-beslut 
 
a) Nationell anpassning av regelverk. 
FCI Guidelines for International Working Dog Trials Nordic Style /IPO-Nordic Style. 
Svenska Brukshundklubben har inkommit med korrigerad version av regelverkets 
nationella anpassning, vilken har granskats av PtK VU. 
 
PtK VU beslöt att godkänna den nationella anpassningen av FCI Guidelines for 
International Working Dog Trials Nordic Style samt att fastställa denna såsom Regler 
för Internationella bruksprov Nordic Style att träda ikraft från och med 2013-07-01. 
PtK VU har även uppmärksammat SBK på att nationellt certifikat inte kan utdelas då 
regelverket i detta första skede inte har nationellt championat. SBK har även 
uppmanats att inför kommande resultatregistrering snarast inkomma till SKKs kansli 
med underlag avseende detta. 
 
Beslöt PtK att bekräfta PtK VUs beslut om godkännande av regelverkets nationella 
anpassning samt beslut om ikraftträdande från och med 2013-07-01. 
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b) Förändring i Svenska Brukshundklubbens regler för Bruksprov. 
Beslut fattat vid Svenska Brukshundklubbens förbundskongress 2013-05-18--19 
avseende förändring i bruksprovsreglerna gällande krav på genomförd 
Mentalbeskrivning Hund/MH. 
  
SBKs Förbundstyrelse föreslog kongressen att godkänna en av SKK önskad förändring 
av bruksprovsreglerna (inkl bruksprov patrullhund), vilken innebär att för de raser som 
SBK inte har avelsansvar kan kravet på genomförd mentalbeskrivning/MH ersättas av 
genomförd Beteende- och personlighetsbeskrivning hund /BPH.  
 
PtK VU beslöt att fastställa den av SBKs förbundskongress beslutade förändring i SBKs 
regler för Bruksprov (inkl bruksprov patrullhund), punkt 6, Villkor för deltagande, samt 
att detta gäller från och med 2013-07-01. Innebärande att för hund av ras vilken SBK 
inte har avelsansvar kan genomfört BPH ersätta kravet på genomfört MH för att delta 
vid bruksprov (inkl bruksprov patrullhund). 
 
Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att fastställa SBK förbundskongress beslutade 
förändring att gälla från och med 2013-07-01. 
 
Förklarades paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
§ 34 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterade i vissa delar. Lades 
rapporten därefter till handlingarna. 
 
 
§ 35 Uppdrag från SKKs VD inför KF 2013 samt inför verksamhetsperioden  

2014-2015 
 

a) Redovisning av genomförda åtaganden avseende prioriterade områden ur 
verksamhetsplanen och givna uppdrag av KF 2011 

Förelåg redovisning av sekreterarens uppgift att utefter uppdrag från SKKs VD 
sammanställa de av PtK genomförda åtaganden, utefter angivna punkter i 
delegeringsordningen under Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna 
uppdrag av KF 2011.  
 

b) Förslag till budget perioden 2014-2015 
Förelåg det förslag till budget för verksamhetsperioden 2014-2015 som PtK 
överlämnat till CS. Informerades PtK om de förändringar som CS beslutat. 
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c) Förslag till delegeringsordning perioden 2014-2015  

Förslag till eventuella justeringar av PtKs delegeringsordning ska vara SKKs VD tillhanda 
senast den 1 november. Redovisade ledamöterna synpunkter på nuvarande 
delegeringsordning. Efter diskussion konstaterades att det i vissa delar föreligger 
behov av omstrukturering samt uppdatering under angivna rubriker.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att justera PtKs delegeringsordning utefter förda 
diskussioner.  
 
 
§ 36 Protokollsutdrag från SKK/CS 
 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2013-06-12 för PtK berört ämne; 
 
a) § 76 Protokoll SKK/PtK nr 1-2013 /§10 Protokoll/Information från FCI 
FCI Commission for Sledge Dogs. CS beslut att skicka ett brev till kommissionens 
ordförande med anledning av den svenska representanten, Eveline Koch, rapport att 
den internationella FCI-kommissionen har synpunkter på Sveriges nationella regler för 
slädhundschampionat.  
 
Uttryckte PtK sin uppskattning till CS beslut. 
 
b) § 92 Agility, beslut på SBKs kongress 2013 
CS beslut att för agility bilda en verksamhetsklubb med specialklubbsstatus och att CS 
till möte den 8 augusti presentera ett mer konkret förslag på det fortsatta arbetet.  
Per-Inge Johansson utsågs att leda arbetet. SKKs ordförande uppdrogs att kontakta 
SBKs ordförande och informera om CS beslut. 
 
 
§ 37 Protokoll / Information från FCI 
 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
FCI Circular 
- Circular 20/2013. Non-recognised organisation in Finland. 
Finska Kennelklubben har informerat FCI att M-A Club of Finland Ry. (maremmano-
abruzzese) inte är en medlem inom eller godkänd av Finska Kennelklubben. 
- Circular 48/2013. Applications for International Sighthound Races & Coursing with 
CACIL. 
Påminnelse om att ansökan om internationella prov med CACIL ska vara 
kommissionens sekreterare tillhanda senast 15 augusti året innan tävlingsåret. 
Ansökningar inkomna därefter kommer inte att behandlas. FCI kansli påminner också 
om att ansökan även ska skickas till kansliet. Informerade sekreteraren att detta 
hanteras i god samverkan mellan SKKs kansli, den svenska delegaten i FCIs Sight Hound 
Commission och Svenska Vinthundklubbens PKLC. 
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- Kalendarium FCI mästerskap 2014. 
Förelåg sammanställning över samtliga FCI VM samt FCI EM 2014, med angivande av 
arrangörsland, plats samt datum. 
 
FCI General Assembly 
-Protokoll från möte med FCI General Assembly, Budapest, Ungern, 2013-05-13--14. 
Punkt 13. Noterade PtK att GA betonar att FCIs logo ska finnas på samtliga dokument 
relaterade till internationella prov/tävlingar där FCI utmärkelse delas ut (CACIB, CACIT, 
CACIAG, CACIL, CACIOB). 
Punkt 14. Noterade PtK att på förslag från Belgien har en commission för Flyball 
skapats. Denna commissions ansvar kommer även att omfatta Freestyle/Heelwork to 
Music. 
 
FCI General Committee 
-Protokoll från möte med FCI General Committee, Madrid, Spanien, 2013-02-27--28. 
Punkt 6. Herding Dogs Commission. GC har godkänt commissionens förslag till “FCI 
Guidelines for awarding the CACITR in International Herding Trials and C.I.TR-Title 
(Herding-Champion)”. Bestämmelserna kommer att skickas ut till medlemsländerna 
samt finnas tillgängliga på FCIs webbsida. 
 
FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission i Paris, Frankrike, 2013-02-02--03,  
- Punkt 8. Agility World Championship 2014. WC 2014 genomförs i Luxemburg den  
11-14 september, med sista anmälningsdag den 1 augusti.  
- Punkt 9. Judges´s Seminar. Noterade PtK att commissionen fört en ingående 
diskussion om att arrangera konferens för agilitydomare samt i vilken frekvens detta 
ska ske. Commissionen har beslutat att anordna en domarkonferens den 1-2 februari 
2014, samt därefter ytterligare en konferens den 18-20 november 2016. 2014 års 
konferens föregås av ett möte med commissionen den 30-31 januari. På fråga från 
Nalle Jansson om deltagande vid konferensen informerade sekreteraren att vid andra 
FCI commissioners genomförda domarkonferenser (t ex Rescue Dogs, Obedience) har 
FCI ledamoten beretts närvaro utöver respektive lands deltagande domare. 
Konferenserna för domare inom Rescue Dogs resp Obedience har genomförts i 
anslutning till respektive commissions ordinarie möte. 
-Punkt 10. Miscellaneous. Noterade PtK att commissionen anger att vid VM i Agility är 
hund av ras som enbart är nationellt erkänd inte tillåten att delta, men tillåts att delta 
vid European Open samt Junior Agility European Open. Ställer sig PtK något undrande 
över detta. Uppdrogs till sekreteraren att kontrollera hur detta förhåller sig avseende 
själva deltagandet. 
- Punkt 10. Miscellaneous. Noterade PtK att en diskussion förts avseende doping samt 
dopingprov. I protokollet omnämns även några olika regelverk samt exempel på rutin 
avseende läkemedel. Bifogat protokollet fanns även det tyska regelverket. Något 
förvånande omnämns inte det regelverk som redan finns inom FCI, FCI International 
Guidelines about Dog Doping, vilket är framtaget utifrån det svenska regelverket.  
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FCI Commission for Herding Dogs 
- Kallelse  till möte med FCI Commission for Herding Dogs i Talheim, Tyskland,  
2013-02-18--20. I samband med mötet kommer även ett domarseminarium att 
arrangeras. Inför commissionens möte har kallelsen även kompletterats med två 
dokument angående vallanlagsprov/Instinct Testing. 
Informerade sekreteraren att information om domarseminariet har vidarebefordrats 
till Svenska Vallhundsklubben, vilka genom egen kostnadstäckning kan anmäla 
deltagare. Varefter Svenska Vallhundsklubben anmält klubbens ordförande att delta.  
 
FCI Obedience Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Obedience Dogs Commission i Espoo, Finland,  
2013-06-01--02. Punkt 9. Noterade PtK att vid VM i Italien 2015 kommer mästerskapet 
att arrangeras som ett separat arrangemang den 18-21 juni, en vecka efter World Dog 
Show. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Inger Svedin efter mötet i Espoo. 
Informerade Inger Svedin att ingående diskussioner förts avseende framtida VM, om 
detta ska arrangeras i anslutning till World Dog Show eller inte. Idag har antal 
deltagande länder ökat vilket ställer större krav på tid samt utrymme, som i vissa fall 
kan vara svårt att tillgodose. Vid mötet arbetade commissionen även med översyn av 
regelverken för de olika klasserna inför FCIs kommande regelrevidering. 
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Pool of judges for the FCI World Championships. Guidelines för, samt reviderad 
förteckning över, FCI RDC Pool of judges for the FCI World Championships.  Noterade 
PtK att justering för Sverige har skett i enlighet med översänt underlag (PtK beslut per 
capsulam).  
 
FCI Sight Hound Commission 
- Protokoll från möte med FCI Sight Hound Commission i Bitterfeldt, Tyskland,  
2013-06-21, i anslutning till FCI EM i Lure Coursing.  
-Punkt 3. Event calendar över internationella prov och mästerskap med CACIL. 
Betonades att senast 15 augusti ska respektive land meddela aktuella datum till 
commissionen. Informerade sekreteraren att detta hanteras i överenskommelse med 
SKKs kansli via den svenska ledamoten Jonny Hedberg. Via FCI kansli erhåller sedan 
samtliga länder en årlig sammanställning över internationella mästerskap och prov 
med CACIL. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg efter mötet i 
Bitterfeldt. Av både anteckningar samt protokoll framgår att en ingående diskussion 
har förts avseende storlek på whippet och italiensk vinthund samt att processen kring 
mätningen behöver förbättras. Som en följd av detta kommer samtliga whippet och 
italienska vinthundar att kontrollmätas vid EM i kapp i Schweiz. 
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FCI Utility Dogs Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson efter möte med FCI 
Utility Dogs Commission i Roudnice nad Labem, Tjeckien, 2013-09-23, i anslutning till 
FCI IPO VM.  
-Internationella domarpolen. Diskussion har förts avseende UDC Pool of judges for 
World Championships. UDC presidiet är inte helt tillfreds med listan, då ett flertal av 
angivna domare troligen inte kommer att få döma ett mästerskap. Diskuterades att 
ändra rutinen för de årliga domarkonferenserna genom att istället arrangera t ex 
regionala konferenser i syfte att erbjuda fler nationella domare utbildning. Samtidigt 
kan man koncentrera de årliga domarseminarierna på de domare som är utsedda att 
döma VM de kommande tre åren framöver. 
-Softstocken. Vid mötet diskuterades ett eventuellt förbud att vid tävling vidröra 
hunden med stocken. Bakgrund till att diskussionen fördes är att det i flera länder har 
framförts en stark allmän opinion mot denna del i regelverket. UDC avser därför att 
såsom regelansvariga ta frågan på största allvar och kommer därför att behandla detta 
vid UDC kommande möte i mars. Uppdrogs till sekreteraren att inför PtKs 
ställningstagande i frågan inhämta SBK Förbundsstyrelses åsikt.  
-Stackelhalsband, elhalsband.  Vid mötet beslutade UDC att vid FCI IPO VM får inte 
försäljning av stackelhalsband, elhalsband eller liknande ske, då denna typ av 
utrustning inte är tillåtet att använda. Poängterades särskilt att det är av stor vikt att 
respektive arrangörsland uppmärksammar och respekterar detta och i kontakt med 
presumtiva försäljningsföretag noga informerar om UDC beslut.  
-Kommande möte. UDC kommande möte kommer att vara i Malmö den 8-9 mars, då 
Sverige är arrangörsland för FCI IPO VM 2014. Arena, spårmarker, mm, kommer då att 
förevisas.  
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades. 
 
 
§ 38 Protokoll/Information från NKU 
 
NKU Lydnadskommitté 
- Årssammanställning över ansvarigt arrangörsland för Nordiskt Mästerskap i Lydnad. 
Årets mästerskap arrangeras i Norge i anslutning till NKKs internationella 
hundutställning i Lilleström 16-17 november. 2014 är Sverige arrangörsland, vilket 
kommer att diskuteras vid PtKs första möte 2014. 
 
NKU Agilitykommitté 
- Dagordning möte NKU Agilitykommitté. Förelåg förslag till dagordning inför NKU 
Agility kommitténs möte i Danmark den 30/11. Informerade Nalle Jansson om vissa 
svårigheter i att få återkoppling från övriga nordiska länders ledamöter. 
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NKU Mästerskap 
-Nordiskt Mästerskap i Agility. Nordiska Mästerskapet i Agility genomfördes 
i Skurup 2013-08-11, i Nils Holgersson-hallen med Oxie Brukshundklubb som teknisk 
arrangör.  
 
Förelåg för PtKs kännedom en utförlig utvärdering av arrangemanget i dess helhet 
sammanställd av SKKs kansliansvarige, Håkan Ericson. Uttryckte PtK sin uppskattning 
över den ingående utvärderingen och finner denna mycket värdefull inför kommande 
mästerskap. Konstaterade PtK att det ånyo framförs behov av att mästerskapets 
regelverk ses över och kompletteras samt förtydligas i vissa delar, vilket även har 
framförts till SKKs VD inför kommande möte med NKU/AU.  
 
Framförde PtK sitt tack till SKKs kansliansvarige samt till Oxie BK för ett mycket väl 
genomfört mästerskap. 
 
 
§ 39 Resultat svenska landslag 
 
Förelåg information om resultat från mästerskap där svenska landslag deltagit; 
 
FCI VM IPO-FH. Arrangerades i Danmark med 38 ekipage från 19 olika länder. Sverige 
deltog med två ekipage. I lagtävlingen kom Sverige på 2:a plats efter Tyskland. I den 
individuella tävlingen placerade sig Mathias Samuelsson/Imzedrifts Noggy på 3:e plats 
efter två tyska ekipage. 16:e plats blev resultatet för Johan Holmlund/Turbaz Orry.  
 
FCI VM IPO-R. Arrangerades i Holland med 123 ekipage från 48 olika organisationer.  
Sverige deltog med ekipage i ruinsök och ytsök, där det svenska resultatet i ruinsök 
blev 10:e plats för AnneCharlotte Bengtsson/Vassruggens Vade Branddet, 18:e plats 
för Bo Gustafsson/Pergites Astrix och 38:e plats för Anne-Marie Melin/Vassruggens 
Unja Seljabrekka. Resultatet i ytsök blev 16:e plats för Jenniefer Ericsson/Canovills 
Kaliber.  I lagtävlingen kom Sverige på 6:e plats. 
 
FCI VM IPO. Arrangerades i Tjeckien med 127 ekipage från 36 olika nationer. Sverige 
deltog med fyra ekipage. I lagtävlingen kom Sverige på 13:e plats. I den individuella 
tävlingen blev det svenska resultatet 10:e plats för Fredrik Bjurklint/Cartagena Felix 
Rex, 52:a plats för Micke Pounu/Treon, 66:e plats för Frida Götesson/Daneskjold Ofelia 
samt 96:e plats för Johanna Svensson/Rissies Ursus Barbatus. 
 
Framförde PtK sina gratulationer till de svenska ekipagens resultat. 
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§ 40 SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund 
 
Vid PtKs föregående möte (PtK 1/2013, § 15) 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 som inte är 
klubborganiserad. 
 
Informerade Kjell Svensson att det har hållits ett möte på SKKs kansli den 18 juni med 
representanter från Djurskyddet Sverige, LRF, Fåravelsförbundet, Svenska 
Vallhundsklubben, Specialklubben för Bearded Collie, Gårds- och Vallhundsklubben 
samt Intresseföreningen Kroppsvallarna. Mötet genomfördes i mycket god anda och 
med stort engagemang. Förslaget att ta fram en policy för djurhantering vid 
vallningsträning med hund fick ett positivt bemötande från samtliga. Därefter har ett 
förslag till policy formulerats utefter på mötet framkomna synpunkter och förslag. Ett 
första förslag till policy är nu utskickat till berörda för ev synpunkter och justering. 
Målsättningen är att ett färdigt förslag till policy ska kunna föreläggas SKK/CS för beslut 
om fastställande vid CS möte i november.  
 
Tog PtK del av det första förslaget till policy. PtK uttryckte sin uppskattning till förslaget 
och det arbete som skett för att uppnå detta.  
 
Förelåg underlag från Dansk Kennel Klubs Hyrdehundsutvalg med information om de 
regler som gäller i Danmark. DKK tillsatte Hyrdehundsutvalget i januari 2010. Dess 
uppgift är att utforma vallanlagsprov samt vallhundsprov, då med stor vikt på de 
vallade djurens säkerhet. Hyrdehundsutvalget har nu uppmärksammat det arbete som 
pågår med framtagning av en policy och önskar få ta del av denna och även ett 
informationsutbyte.  
 
Tog PtK med stort intresse del av Hyrdehundsutvalgets information samt bifogade 
regelverk. PtK ser mycket positivt på fortsatt kontakt samt information. 
 
 
§ 41 Information från SVaK angående Avstängning/Tävlingsförbud 
 
Förelåg för PtKs kännedom information från Svenska Vallhundsklubben om hundar 
vilka med anledning av sitt uppträdande gentemot vallningsdjur avstängts från 
deltagande inom SVaKs verksamhet. 
  
Svenska Vallhundsklubbens regelverk är mycket tydligt avseende hund som under 
prov/tävling inte uppträder korrekt gentemot de vallade djuren.  
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Enligt Tävlingsbestämmelser, punkt 6. Avstängning/Tävlingsförbud, ska rapport skickas 
till SKK i de fall där hund på grund av sitt uppträdande blir avstängd av SVaKs styrelse 
från att delta under en tidsperiod om 90 dagar. SVaKs avstängning är då föranledd av 
att hunden på grund av sitt uppträdande vid deltagande vid tävling har diskvalificerats 
från fortsatt deltagande, varefter domaren rapporterat detta till SVaK. 
 
Informerade sekreteraren att med anledning av uppvisat beteende har berörda hundar 
via SKKs kansli tillförts Disqualified (Rapporteringskod A) med hänvisning till 
mentalitet/beteende. Hundägarna har även informerats om innebörden av att hund 
tilldelas Disqualified med hänvisning till mentalitet/beteende. 
 
Uttryckte PtK sin uppskattning till det ansvar SVaKs domare uppvisar genom att 
rapportera hund som inte uppträder korrekt gentemot vallningsdjur. Samt till det sätt 
på vilket SVaKs styrelse därefter följer upp och fattar beslut i respektive ärende. 
 
 
§ 42 Regelverk – Svenska Brukshundklubben 
 
Störande hund vid gruppmoment 
I samband med den senaste regelrevideringen införde Svenska Brukshundklubben 
regeln att hund som vid gruppmoment i lydnadsprov eller bruksprov uppträder 
störande mot annan hund ska rapporteras till SBK. Detta är utöver vad som gäller för 
hund som uppträder på sådant sätt att det faller under regelverket för oacceptabelt 
beteende, vilket ska rapporteras till SKK. 
 
Informerade sekreteraren att kansliet har kontaktats av hundägare vars hund vid två 
tillfällen rapporterats för störande vid gruppmoment. Efter det andra tillfället har 
ägaren meddelats att hunden är avstängd under tre månader. SBK lägger dessutom in 
en spärr i SBK Tävling på de hundar som stängs av på grund av störande vid 
gruppmoment. Då även annan specialklubb är brukare av SBK Tävling blir konsekvens 
av detta att denna hund också får prov-/tävlingsförbud även inom den klubbens prov-
/tävlingsverksamhet, vilket i detta fall framkom i samband med att hunden var anmäld 
till ett jaktprov.   
 
Förelåg även kopia för PtKs kännedom av den skrivelse i vilken hundägaren 
meddelades om hundens avstängning. Konstaterar PtK att av skrivelsen kan inte 
utläsas inom vilken verksamhet hunden är avstängd från att delta. 
 
Påtalar PtK att SBK endast har rätt att stänga av hund inom egen prov-
/tävlingsverksamhet. Då även annan specialklubb är användare av SBK Tävling kräver 
detta då att systemet ses över.  
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Beslöt PtK uppmana SBK att åtgärda så att spärr i SBK Tävling endast omfattar aktuell 
prov-/tävlingsform inom SBK.  
 
Beslöt PtK uppmana SBK att i det beslut som kommuniceras till hundägare specificera 
och tydliggöra vilken prov-/tävlingsform och inom vilken organisation avstängning 
avser. 
  
§ 43 Regelverk - Svenska Newfoundlandshundklubben 
 
Förelåg ansökan från Svenska Newfoundlandshundklubben om justering av texten i 
vissa delar av nuvarande regelverk för Vattenprov. Ansökan föranledd av att det under 
den första tävlingssäsongen med de nya reglerna (gällande från 2012-01-01) har 
uppmärksammats några tveksamheter under tre punkter i regelskrivningen.  
 
Tog PtK del av underlaget varmed konstaterades att ansökta textjusteringar i huvudsak 
omfattar redaktionellt förtydligande, med undantag i ett avseende vilket avser en ren 
säkerhetshöjning för hund och förare. 
 
Beslöt PtK att bifalla de av SNK ansökta justeringar i Regler för Vattenprov, samt att 
dessa gäller från och med 2014-01-01. 
 
 
§ 44 Regelverk – Svenska Leonbergerklubben 
 
Förelåg skrivelse från Svenska Leonbergerklubben med förnyad ansökan om att rasen 
leonberger nu, förutom att rasen får delta vid vattenprov, även ska kunna tilldelas 
Svenskt Vattenprovschampionat enligt Svenska Newfoundlandshundklubbens 
regelverk.  
 
Tog PtK del av SLKs ansökan samt underlag från tidigare beslut i denna fråga (PtK nr 
2/2007, § 44). Konstaterar PtK att detta är en ansökan som berör championatreglerna, 
samt inte är av den arten att det föranleder eventuell ändring i reglerna under 
pågående låsningsperiod. Frågan får därför prövas i sak i samband med kommande 
regelrevidering. PtK är försiktigt positiva och avser att undersöka hur det förhåller sig 
avseende detta i andra länder. 
 
Beslöt PtK att mot bakgrund av ovanstående avslå SLKs ansökan, samt att hänvisa SLK 
till att återkomma med ansökan i samband med kommande regelrevidering. 
 
 
§ 45 Regelverk – Övrigt 
 
Informerade sekreteraren att frågor inkommit till kansliet angående närvaro av valpar 
vid SBKs Svenska Mästerskap i Bruks och IPO 2013. 
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Med hänvisning till Allmänna regler för Utställningar, prov och tävlingar, punkt 6 ser 
PtK allvarligt på att valpar har tillåtits att befinna sig inom tävlingsområdet. 
 
Betonar PtK att det är arrangörens ansvar att oavsett prov-/tävlingsform definiera 
tävlingsområdet, samt att i annonsering och PM belysa att valpar under 4 månader 
inte får befinna sig inom det området. 
 
Beslöt PtK att uppmana SBK att inom den egna organisationen påminna om denna 
regel.  
 
 
§ 46 Pool of judges for the FCI World Championships  
 
Vid PtKs föregående möte (nr 1/2013, § 13) bordlagt ärende, angående skrivelse från 
Svenska Brukshundklubben (Utskott Prov och tävling/IPO grupp) med önskemål om en 
förändring avseende de svenska IPO domare som är angivna i FCI Utility Dog 
Commissions nuvarande lista för Pool of Judges for the FCI World Championships.  
 
Inför PtKs möte har SBK inkommit med kompletterande underlag i ärendet. 
Tog PtK del av erhållet underlag. Av underlaget framgår att SBKs Förbundsstyrelse 
beslutat att stödja Utskottet för Prov och Tävlings önskemål om byte av en svensk 
representant i FCI UDC Pool of Judges. 
 
Beslöt PtK därmed att bifalla SBKs önskemål att Lars-Åke Czylwik utgår ur FCI Utility 
Dog Commissions Pool of Judges for the World Championships och ersätts av Göran 
Wessman. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att informera FCI Utility Dogs Commission om denna 
förändring. 
 
 
§ 47 Allmänna domarfrågor 
 
a) Dragprovsdomare 
PtK har tidigare påtalat att Svenska Polarhundklubbens meriteringsprov döms av 
domare som inte är medlem inom SKK organisationen samt uppdragit till Ylwa 
Malmberg att följa frågan inom SPHK. Informerade Ylwa Malmberg att SPHK nu har för 
avsikt att arrangera en domarutbildning under hösten.  
 
b) Honnörsdomare 
Informerade sekreteraren om förfrågan från agilitydomare om status som 
Honnörsdomare även för prov-/tävlingsdomare. Status Honnörsdomare finns idag för 
exteriördomare. Exteriördomare är auktoriserade av SKK varför ansökan om status 
som Honnörsdomare sker till SKKs Domarkommitté.  
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Beträffande status som Honnörsdomare för prov-/tävlingsdomare konstaterar PtK att 
detta är en fråga för auktoriserande specialklubb. I sammanhanget informerade Kjell 
Svensson att Svenska Spaniel och Retrieverklubben under ett antal år har hanterat 
detta för sina jaktprovsdomare. 
 
c) Person som inte bor i Sverige 
Informerade sekreteraren om frågeställning från SBK angående auktorisation av 
person som har utbildats i Sverige men som inte har sin hemvist här. Personen 
ifrågasätter varför denne inte kan få svensk auktorisation. 
 
Hänvisar PtK till gällande bestämmelser, att för att få svensk auktorisation ska 
personen ha sin hemvist i Sverige. Betonar PtK att för att undvika missförstånd är det 
viktigt att information om detta sker om person som inte har sin hemvist i Sverige 
antas till utbildning. Personen kan antas till utbildning och klubben kan efter avslutad 
och godkänd utbildning meddela detta till den nationella huvudorganisationen i 
personens hemland, men inte auktorisera personen. 
 
 
§ 48 Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens 2016 
 
Förelåg för PtKs kännedom förteckning över beviljade bidragsberättigade 
domarkonferenser perioden 2006-2015. 
 
Diskuterade PtK inkomna ansökningar för år 2016 utefter provform, domarkategori 
samt senast avhållen konferens kontra tillgängliga medel för konferensbidrag. 
 
-Ansökan från Svenska Brukshundklubben om att år 2016 få genomföra 
bidragsberättigad konferens för lydnadsprovsdomare, rallylydnadsdomare respektive 
agilitydomare. Bifogat respektive ansökan förelåg preliminär budget. 
 
Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens 
för lydnadsprovsdomare 2016-09-24--25. Bidragsnivån är 75 % av kostnaderna, max 
75 000 kr.  
 
Beslöt PtK att avslå SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens för   
rallylydnadsdomare 2016-11-19--20. PtK har beviljat SBK bidragsberättigad konferens 
för rallylydnadsdomare år 2014 (PtK 3/2011 § 83). Av informationen som skickas ut 
inför ansökan framgår att förnyad ansökan kan ske med tidsintervall om minst 3 år 
från föregående beviljade konferens. 
 
Beslöt PtK att bordlägga SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
konferens för agilitydomare 2016-11-26--27 i avvaktan på att organisationsfrågor 
avseende framtida verksamhet har klarnat. 
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-Ansökan från Svenska Brukshundklubben om att få genomföra en nordisk konferens 
för IPO-R domare såsom bidragsberättigad konferens 2016-10-22--23 med ca 20 
deltagare. Bifogat ansökan förelåg preliminär budget. 
Finner PtK SBKs intention mycket lovvärd att för kvalitetssäkring och samsyn inom den 
nordiska domarkåren arrangera en nordisk konferens inom IPO-R.  
 
Beslöt PK att bifalla ekonomiskt bidrag för den del av konferenskostnaden som avser 
de svenska IPO-R domarnas deltagande, med sedvanlig bidragsnivå om 75% av 
kostnaderna och max 75 000:-.  Kostnadstäckning för resa, kost och logi för övriga 
länders deltagare kan således inte ske via konferensbidraget från SKK. 
 
 
§ 49 Funktionärsstipendium 
 
Förelåg rapport från Lena Sjöberg efter deltagande vid den träningskurs som ansökan 
avsåg. 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 2014 års funktionärs-
stipendium inom närtid kommer att skickas ut till berörda specialklubbar och samtidigt 
göras tillgängligt via SKKs webbplats. 
  
 
§ 50 Information 
 
Information från ordföranden 
-Informerade ordföranden om SBKs Förbundskongress, och det beslut som fattats samt 
om den diskussion som fördes i agilityfrågan. Informerades även om det beslut SKK 
Centralstyrelse därefter fattat om att återta huvudmannaskapet för agility.  
 
Information från ledamöterna 
-Informerade Ylwa Malmberg att barmarkssäsongen är i full gång och intresset för 
tävlingsformen ökar konstant. Flera stora tävlingar står för dörren. SM i Filipstad den 
19-20 oktober, med 280 anmälda starter, följs av Skandinavien Open Championship 
/SOC i Nybro den 26-27 oktober. VM i barmark arrangeras i Italien den 7-9 november 
där svenska ekipage kommer att delta.  
 
Information från SKKs kansli 
-Informerade Kjell Svensson att Svenska Hundfreestyleklubben har bildats. I och med 
detta flyttas från och med årsskiftet huvudmannaskapet för regelverket för Freestyle 
och HTM. Regelverket kvarstår dock oförändrat inom PtKs ansvarsområde.  
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-Informerade Kjell Svensson att CS beslutat att upphäva tidigare praxis att då DN 
dömer en funktionär till disciplinstraff blir denne även föremål för en disciplin åtgärd i 
sin roll som funktionär (ex domare), alltså en form av ”dubbelbestraffning”. Då detta 
handlar om en persons förtroende inom organisationen får prövning ske om disciplinär 
åtgärd även ska utdömas individuellt från fall till fall.  
 
-Informerade Kjell Svensson om SKKs remissvar angående ändring av Jordbruksverkets 
föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur (Saknr L 17). Förelåg 
även remissvaret i sin helhet. I remissvaret har SKK tryckt på det orimliga i att höja 
nivån för tävlingsverksamhet med räddningshund från låg risk till hög risk. 
 
-Informerade Kjell Svensson att SKKs Domarkommitté genomför en revidering av de 
domaretiska reglerna. I samband med detta är avsikten att särskilja vad som berör 
prov- och tävlingsdomare till ett separat dokument över domaretiska regler för denna 
kategori. I regelverket kommer då även SKKs policy och regler för disciplinära åtgärder 
avseende organisationens domare att ingå. 
 
Uttryckte PtK sin uppskattning till att särskilja domaretiska regler för prov- och 
tävlingsdomare i ett separat dokument.  
 
-Förelåg för PtKs kännedom även protokollsutdrag från SKK/CS nr 4/2013, angående 
DKs uppdrag att se över formulering av regeltext gällande domares rätt eller inte rätt 
att tjänstgöra vid utställningar och prov som inte är godkända av FCI. 
 
Information från sekreteraren. 
Förelåg för PtKs kännedom; 
-Information från SBKs webbplats om beslut vid SBKs Förbundskongress gällande 
Mondioring.  
Även vid detta års förbundskongress förelåg motion om att provformen Mondioring 
ska få officiell status i Sverige. Det kongressbeslut som fattades var ”förbundsstyrelse 
ska verka för att införa mondioring som officiell sport i Sverige”. I informationen 
betonades att kongressbeslutet inte ska misstolkas som om sporten nu är godkänd.  
 
 
§ 51 Övriga frågor 
 
Förelåg för PtKs kännedom Svenska Vinthundklubbens delegeringsordning för 
Provkommittén Lure Coursing/PKLC.  
 
Tog PtK del och uttryckte sin uppskattning över dokumentets utformning och innehåll. 
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§ 52 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
Beslöt PtK att inga ärenden förutom § 46 undantas innan protokollet är justerat. 
 
 
 
§ 53 Nästa möte 
 
Beslöt PtK att avhålla nästa möte onsdag 26 februari 2014 på SKKs kansli. 
 
 
 
§ 54 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
 
 
Justeras:     Vid protokollet:
  
 
Bengt Pettersson Nalle Jansson  Brith Andersson 
Ordförande 
 
 
 
 
    
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


