
SKK/PTK nr 1/2008 

  

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 

tävlingskommitté/ PtK 2008-10-15--16 på Thoresta Herrgård, Bro.  

 

Närvarande: Annica Uppström (ordf), Inger Svedin, Nalle Jansson, John Eklöf, Anette Wennström  

SKKs kansli: Kjell Bräster (ej §§ 11-14)  

 

Vid protokollet: Brith Andersson  

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande  

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till kommitténs första möte efter det att PtK varit 

vilande under ett år, varefter mötet förklarades för öppnat. 

 

§ 2 Val av justerare  

Utsågs Inger Svedin att jämte ordföranden justera protokollet.  

 

§ 3 Föregående protokoll  

Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 4/2007, 2007-10-26--27, vilket med 

godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 4 Information  

Information från ordföranden:  

Förelåg kopia på skrivelse från PtKs ordförande till Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse, 

med anledning av att ledamot från PtK, tillika ledamot i FCI Agility Commission, nekats att närvara 

vid SBKs Centrala Agilitysektors distriktskonferens 2008-03-15--16. Vidare förelåg svarsskrivelse 

från SBK, skriven av ordföranden i Centrala Agilitysektorn.  

Efter genomgång av tillgängliga handlingar finner PtK SBKs agerande i ärendet högst förvånande, 

speciellt mot bakgrund av hur inbjudan till konferensen är formulerad. PtK är av den uppfattningen 

att det rent allmänt inte torde föreligga hinder för ledamot ur SKKs olika fackkommittéer att för 

ömsesidig information, mot kostnadstäckning, närvara vid konferenser arrangerade av special-/ 

rasklubbar.  

Beslöt PtK hänskjuta frågan till SKK Centralstyrelse för principiellt ställningstagande. 

 

Förklarades beslutet omedelbart justerat.  

 

Vidare informerade ordföranden från närvaro vid EM i Lure Coursing, vilket arrangerades av 

Svenska Vinthundklubben 26-27 juli på Husby Säteri, Söderköping. Tävlingarna var mycket väl 

arrangerade och renderade hela 9 medaljer till det svenska laget.  

 

Information från verksamhetschefen:  



Verksamhetschefen informerade att Lars West, CS-ledamot tillika ordförande i SKKs 

Jakthundskommitté, tyvärr hastigt avlidit i slutet av augusti.  

 

Budget:  

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

 

§ 5 Protokoll / Information från FCI  

Förelåg för PTK kännedom:  

- 2007 års redovisning till FCI Utility Commission avseende statistik över antal provade hundar. 

Vidare förelåg kommissionens totala sammanställning över samtliga länders statistik.  

- FCI Cirkular nr 22/2008 angående rutiner för ansökan om internationella prov.  

- FCI Cirkular nr 33/2008 angående guidelines för utdelande av CACIT vid internationella prov vid 

vallhunds-, bruks- samt spårprov.  

- Protokoll från möte med FCI General Committé, Berlin, Tyskland, 2007-10-31--11-01.  

- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission, Louvain La Neuve, Belgien,  

2008-03-08--09, samt minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarsson.  

Noterade PtK att från 2009-01-01 är det i Schweiz förbjudet att vid träning och tävling i IPO 

använda softstocken. Vidare noterades att detta är ett politiskt beslut som kan komma att följas av 

fler restriktioner.  

- Förelåg även minnesanteckningar från möte med FCI Utility Dogs Commission, Louvain La Neuve, 

Belgien, 2008-09-15, i samband med FCI VM i IPO. Med anledning av notering om att Frankrike 

kräver socialtest innan hund tillåts starta vid prov, oavsett nationalitet, rapporterade sekreteraren 

att regelverket för Mentalbeskrivning/MH tidigare skickats till kommissionens ordförande, och nu 

även skickats till den franska ledamoten.  

- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission, Regensdorf, Schweiz,  

2008-03-14--15, samt minnesanteckningar från den svenska delegaten Catharina Detlefsen 

Dahlström.  

- Förelåg även minnesanteckningar från möte med FCI Rescue Dogs Commission, Zatec, Tjeckien, 

2008-08-31, i samband med det första FCI VM för Räddningshund lag.  

Noterade PtK att kommissionen skapat en arbetsgrupp med uppgift att arbeta med att få en 

jämförelse mellan de olika versioner av lagregler som finns, samt att som adjungerade till den 

gruppen för att göra granskningen har valts Leif Sundberg, Sverige, samt en person från Tyskland.  

PtK vill betona att av SKK vald ledamot i FCI Rescue Dogs Commission är Catharina Detlefsen 

Dahlström.  

- Protokoll från möte med FCI Herding Dog Commission, Gumpoldskirchen, Österrike,  

2008-04-05--06, samt minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn.  

- Förelåg av FCI fastställda regelverk för vallhundsprov för border collie och kelpie: Herding 

Working Test /"FCI-HWT", Collecting style, samt International Rules for Sheepdog Trials, collecting 

style, med CACIT.  

Vidare förelåg av FCI fastställda regelverk för vallhundsprov för andra raser än border collie och 

kelpie: Herding Working Test /"FCI-HWT", Traditional style, samt International Rules for Sheepdog 

Trials, Traditional style, med CACIT.  

Regelverken är fastställda av FCI General Committé att gälla från och med 2008-06-01.  

Uppdrogs till sekreteraren att skicka regelverken till Svenska Vallhundsklubben för yttrande såsom 

nya regelverk. Vidare att skicka regelverken för Traditional style för kännedom till Svenska 

Brukshundklubben.  

- Protokoll från möte med FCI Commission for Sledge Dogs, Paris, Frankrike, 2008-04-19--20, 

samt minnesanteckningar från den svenska delegaten Eveline Koch.  



- Förelåg protokoll från möte med FCI Obedience Commission, Turin, Italien, 2007-10-13.  

- Förelåg även minnesanteckningar från möte med FCI Obedience Commission i Amsterdam, 

Holland, 2008-10-11.  

I anteckningarna framfördes kommissionens tack till Sverige för ett mycket väl genomfört VM i 

lydnad. Informerad Inger Svedin om de diskussioner som förts avseende kommande förändring av 

reglerna för VM/EM i Lydnad, och som kommer att prövas vid VM i Danmark 2010.  

- Protokoll från möte med FCI Sighthounds Commission, Beveren, Belgien, 2007-08-31, i 

anslutning till FCI EM Racing, samt minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny 

Hedberg.  

- Protokoll från möte med FCI Sighthounds Commission i Oude Pekela, Holland, 2008-06-06, i 

anslutning till FCI WM Racing, samt minnesanteckningar från den svenska delegaten  

- Förelåg minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson, från möte med FCI Agility 

Commission, Helsingfors, Finland, 2008-09-29, i samband med VM i agility.  

2008-09-24, dagen innan tävlingarna började, genomförde kommissionen för första gången en 

konferens för agilitydomare.  

- Förelåg rapport från möte med FCI Utility Dog Commissions sektion för Mondioring i Asti, Italien, 

2008-10-09--12, i samband med VM för Mondioring.  

Vid mötet deltog PtKs ordförande enbart såsom observatör, i enlighet med SKK/CS beslut att 

Mondioring inte ska tas upp som en officiell bruksgren inom SKK-organisationen och att Sverige 

inte aktivt ska delta i arbetsgruppen för Mondioring inom FCIs Commission for Utility Dogs.  

 

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

 

§ 6 Protokoll / Information från NKU  

- Protokoll från möte med NKU/AU i Köpenhamn, Danmark, 2007-09-26.  

- Protokoll från möte med NKU Lydnadskommitté i Stockholm 2008-07-05. Föranlett av tidigare 

diskussioner var enda punkt på dagordningen ett eventuellt genomförande av en nordisk 

domarkonferens. Vid mötet beslutade Lydnadskommittén att föreslå NKU/AU att en nordisk 

konferens för lydnadsprovsdomare ska genomföras 2010, med Sverige som arrangör.  

- Snabbrapport från SKKs VD från möte med NKU/AU i Stockholm, 2008-09-19. Av anteckningarna 

framgår att NKU/AU beslutat uppdra till NKU Lydnadskommitté att arrangera en gemensam 

konferens för lydnadsprovsdomare 2010. Respektive land står för sina respektive kostnader.  

Då Sverige ska vara arrangör för konferensen innebär detta att PtK genomför densamma. 

Uppdrogs till Inger Svedin att kontakta SBKs Lydnadssektor avseende delaktighet, samt de 

praktiska delarna av konferensens genomförande.  

- Förelåg uppdaterade samt redaktionellt reviderade regler för Nordiska Mästerskapen i Agility, 

vilka fastställts av NKU/AU 2008-03-12.  

 

§ 7 Information/frågeställning från SKKs VD  

- Förelåg för PtKs kännedom svarsskrivelse till FCI från SKKs VD, angående SKKs beslut att enbart 

ras för vilken SBK har rasansvar får delta vid prov inom skydds. FCIs kontakt i frågan föranlett av 

att förare till icke "SBK-ras" ifrågasatt SKKs beslut och kontaktat FCI angående detta. Vidare 

förelåg protokollsutdrag från möte med FCI General Board, där man uttalar förståelse för SKKs 

beslut.  

- Förelåg för PtKs kännedom svar från SBK, avseende huruvida SBK avser upprätthålla SKKs 

tidigare krav på länsklubbarna att arrangera internationellt lydnadsprov elit samt, när så kan ske, 

internationell agility vid internationella utställningar. SBK har svarat att deras sektorer beslutat att 



denna praxis ska avvecklas.  

- Till SKKs VD inkommen frågeställning angående beslut vid KF om att oregistrerad hund ska 

kunna tilldelas titel i disciplin som inte kräver exteriör merit. Varvid SKKs VD har fört 

frågeställningen till PtK.  

Kan PtK konstatera att oregistrerad hund med tävlingslicens nu, precis som tidigare kan delta vid 

tävling och prov där detta är möjligt, och precis som tidigare även kan tilldelas 

Lydnadsprovsdiplom /LP I-Elit. Avseende övrig verksamhet är PtK av den uppfattningen att 

begreppet "championat" i en titel ska vara förbehållet hundar vilka innehar registreringsbevis i 

erkänd kennelklubbsorganisation.  

Då frågeställningen även berör SKKs Jakthundskommitté föreslår PtK att frågan beredes i 

samverkan mellan de båda kommittéerna.  

 

§ 8 Protokollsutdrag från SKK/CS  

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2008-09-02--03 för PtK berört ämne;  

§ 91 Information från: c) Verkst. Dir  

Protokollsutdrag med anledning av FCI cirkular nr 50/2008, att rasspecifika arbetsprov kan 

genomföras i vilket som av FCIs medlemsländer. 

Konstaterade PtK att cirkularet avser rasspecifikt prov hund av jakthundsras ur grupp 3 till 8, 

varvid beslutet inte berör PtK.  

 

§ 9 Redovisning av PtK/VU  

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut avseende godkännande av redovisning från bidragsberättigade 

domarkonferenser för utbetalning av ekonomiskt bidrag med max 75% av kostnaden, dock högst 

75.000:-:  

 

Svenska Vallhundsklubben, konferens för vallhundsdomare 2007-10-11--14  

Svenska Brukshundklubben, konferens för bruksprovsdomare 2007-10-20--21  

Svenska Brukshundklubben, konferens för agilitydomare 2007-11-24--25  

Svenska Brukshundklubben, konferens för mentaltestdomare 2007-07-14--15 

 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla ansökan från SBK om ändring av datum för beviljad 

bidragsberättigad konferens för mentalbeskrivare från 2008-10-11--12 till 2008-07-12--13. 

Ansökan med anledning av att man önskar genomföra konferensen i anslutning till den 

utbildningsvecka som då i övrigt skulle pågå på samma plats.  

 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att godkänna nordisk bruksmerit, där meriten är erhållen i 

Finland innan export, för hund av rasen siberian husky vilken importerad från Finland till Sverige. 

VU har betonat att de finska bruksmeriterna berättigar enbart till deltagande i bruksklass, inte för 

erhållande av Svenskt Utställningschampionat.  

 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs handläggning avseende inkommen överklagan från hundägare med 

anledning av SBKs Rasutvecklingssektors, samt därefter SBKs Förbundsstyrelses, beslut att avslå 

ansökan om dispens från rådande 6 månaders regel för att få tidigarelägga omprov av ett tidigare 

ej godkänt mentaltest. Efter genomgång av erhållet underlag fann inte VU att ytterligare skäl hade 

framkommit vilka skulle ge stöd för annat beslut än vad som framförts av SBKs 

Rasutvecklingssektor samt SBKs Förbundsstyrelse. 

 



Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla begäran från SBK (Kommittén för hundars mentalitet) 

om smärre justeringar i bestämmelser för korning respektive mentalbeskrivning. I bestämmelserna 

har även uppdatering skett av de punkter som reviderats i SKKs allmänna bestämmelser för 

utställningar, prov och tävlingar, och som gäller från 2008-01-01. VU kunde konstatera att de 

begärda justeringarna var att betrakta som redaktionella ändringar varför begäran bifölls för att 

gälla fr.o.m. 2008-07-01.  

 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla hemställan från SBK (Centrala Tjänstehundssektorn 

Räddning), att till FCI Rescue Commission ansöka om internationell IPO-R domarstatus för Birger 

Andersson, Leif Sundberg, Gunnel Crona, Lasse Eriksson samt Gertz Selin. Hemställan med 

anledning av att enligt FCIs och IROs regelverk för VM för räddningshundar ska deltagande 

ekipage, vid tävling där kvalificeringspoäng har uppnåtts, ha varit bedömda av IPO-R domare med 

internationell status.  

Påpekade PTK att denna internationella domarstatus inte är att förväxla med den domarpool med 

internationella domare som handhas av FCI Utility Dogs Commission, vilken avser förteckning över 

internationella domare tänkbara att tjänstgöra vid FCI VM.  

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad.  

 

§ 10 Inkommen motion inför Kennelfullmäktige 2009  

Förelåg från Svenska Pudelklubben inkommen motion angående Rallylydnad inför 

Kennelfullmäktige 2009. I sin motion föreslår Svenska Pudelklubben att verksamhetsformen 

rallylydnad ska bli en officiell tävlingsform.  

PtK kan konstatera att i dag genomförs verksamhet inom rallylydnad främst inom SBKs 

organisation. Därtill att SBKs Förbundsstyrelse har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att ta fram 

förslag för hur rallylydnaden kan bli en verksamhet i brukshundklubben.  

PtK ser positivt på SPKs förslag. Dock är PtK av den uppfattningen att ett huvudmannaskap torde 

ligga hos SBK, då med förutsättningen att rallylydnad ska kunna arrangeras av alla klubbar i likhet 

med vad som gäller för lydnadsprov samt agility.  

Uppdrog PtK till verksamhetschefen att i samråd med sekreteraren besvara motionen.  

Förelåg för PtKs kännedom information avseende konferens om rallylydnad, vilken kommer att 

arrangeras av SBK 2008-11-22--23.  

Beslöt PtK att med anledning av att rallylydnad förekommer som en motion till KF 2009 närvara 

med en representant.  

 

§ 11 Inkomna ansökningar om bidragsberättigad domarkonferens 2011  

Förelåg underlag avseende ansökan om att få genomföra bidragsberättigad domarkonferens 2011, 

vilka inkommit inom föreskriven tid. Bifogat ansökningarna förelåg preliminär budget.  

Beslöt PtK bifalla ansökan från Svenska Brukshundklubben (Kommittén för hundars mentalitet) om 

att få arrangera bidragsberättigad konferens för mentalbeskrivare  

2011-09-10--11.  

Beslöt PtK bifalla ansökan från Svenska Newfoundlandshundklubben om att få arrangera 

bidragsberättigad konferens för domare vid vattenprov 2011. SNK uppmanas att snarast inkomma 

med ett fastställt datum för konferensens genomförande.  

 

§ 12 Redovisning av prov för Tjänstehundcertifikat Försvarsmaktshund/  



FM-hund  

Med anledning av frågeställning från SKKs Registreringsavdelning avseende nuvarande 

förfaringssätt för redovisning av genomförda prov för Tjänstehundcertifikat 

Försvarsmaktshund/FM-hund fann PtK anledning att se över dessa.  

Nuvarande redovisning till SKK för resultatregistrering sker inte via SBKs kansli utan via 

handläggare på Försvarsmaktens Hundtjänstenhet, vilket med nuvarande regelverk avseende 

genomgången Mentalbeskrivning inte är att föredra. PtK har tidigare påtalat till SBK att endast 

hundar med genomgången MH ska finnas upptagna på de resultatlistor som inkommer till SKKs 

registreringsavdelning efter genomförda prov, dvs de hundar där provresultatet kan tillgodoräknas 

som officiell merit och då resultatregistreras av SKK och tilldelas titeln TJH.  

Ansvar för denna kontroll ligger på specialklubben, och inte SKKs kansli.  

Beslöt PtK efter nogsam diskussion att från och med 2009-01-01, i enlighet med begäran från 

SKKs registreringsavdelning, ska redovisning av prov för Tjänstehundcertifikat FM-hund ske via 

SBKs kansli, såsom varande specialklubb med huvudmannaskap för regelverket. Vidare att de 

resultatlistor som inkommer till SKK endast får uppta hundar vilka har genomfört MH.  

 

§ 13 Protokollsutdrag/Information från Svenska Brukshundklubben  

SBK C-Agilitysektor:  

Förelåg för PtKs kännedom utskick till samtliga klubbar från SBKs C-Agilitysektor angående ändring 

av bestämmelser för agilitytävlingar avseende medlemskap;  

"Deltagande hunds förare skall vara medlem i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller 

ungdomsförbund, eller erkänd utländsk kennelklubb."  

 

SBKs C-Lydnadssektor:  

"Rött kort".  

Förelåg protokollsutdrag angående "Rött kort" vid lydnadsprov, med anledning av erhållet 

protokollsutdrag från PtK. PtK har i sitt utdrag (PtK 4/2007, § 84) framfört att "I det fall 

anledningen till rött kort faller in under regelverket för oacceptabelt beteende ska i vanlig ordning 

även rapport om detta insändas till SKK." SBKs C-LS har beslutat att tillskriva PtK för att påtala att 

rött kort inte kan falla in vid oacceptabelt beteende samt anser att detta är en felskrivning.  

Uttryckte PtK stor förvåning över SBK C-LS uttalande.  

Betonar PtK att naturligtvis kan en hunds agerande vara av sådan art att den ska rapporteras för 

oacceptabelt beteende, förutom att hunden tilldelas "rött kort" och diskvalificeras från vidare 

deltagande vid den aktuella tävlingen.  

 

Internationellt lydnadsprov.  

Förelåg protokollsutdrag angående det krav som tidigare funnits om internationellt lydnadsprov vid 

internationell utställning. SBK har vid förfrågan från SKKs VD, med anledning av övertagandet av 

huvudmannaskap för lydnadsprov, uttalat att kravet ska avvecklas (se även § 7).  

I erhållet protokollsutdrag uttalar SBKs C-LS "Men sektorn önskar att SKK skulle fortsätta att 

anordna proven för att landslag skulle få möjlighet att tävla i en liknande miljö som under VM/EM."  

Enär kravet inte längre finns kvar råder PtK SBKs C-LS att ta direktkontakt med eventuell 

länsklubb, med egen förfrågan om intresse och möjlighet finns att även arrangera internationellt 

lydnadsprov. 

 

Dispens för ålder på förare.  

Förelåg protokollsutdrag för PtKs kännedom avseende beviljad dispens från lägsta åldersgräns för 

förare vid lydnadsprov. Vidare informerade C-LS att från och med  



2009-01-01 kommer inte dispens angående ålder att beviljas.  

 

Domartillsättning för SKKs klubbar.  

Förelåg för PtKs kännedom utskick till SKKs läns- samt specialklubbar från SBKs C-LS,  

angående domartillsättning vid lydnadsprov samt dokumentet "Allmänna bestämmelser för 

lydnadsprov arrangerat av SKK klubbar".  

SBKs C-LS har beslutat att från och med 2009-01-01 ska domartillsättning till lydnadsprov, 

arrangerade av SKKs läns- samt specialklubbar, ske av SBK distriktens tävlingssektorer. Vilket 

innebär att arrangerande klubb ska ansöka om domare via berört SBK distrikts tävlingssektor.  

 

Förteckning över internationella lydnadsprovsdomare.  

Förelåg för PtKs kännedom gällande lista över internationella lydnadsprovsdomare.  

Konstaterade PtK att nya namn har tillförts löpande, vilket då medför variation i tidsperiod för 

respektive domares auktorisation. Detta att beakta då SKKs kansli handlägger förfrågan om 

behörighet att döma från andra länders kennelklubbar.  

 

§ 14 Regelverk  

1. Svenska Brukshundklubben:  

a) Bruksprov Bevakning.  

Med hänvisning till PtKs tidigare beslut om provperiod, 2007-01-01--2008-12-31, (SKK/PtK nr 

2/2006 § 50) för det nya regelverket Bruksprov Bevakning informerade sekreteraren att 

påminnelse har skickats till SBK, om att senast 2008-06-30 inkomma med eventuellt förslag till 

justering av regelverket.  

Informerades PtK att ingen ytterligare begäran om justering i regelverket har inkommit inför den 

slutliga låsningen. Kunde PtK därmed konstatera att regelverket för Bruksprov Bevakning i och 

med detta per automatik är slutligt fastställt i nuvarande form samt från och med  

2009-01-01 faller in i pågående låsningsperiod, 2007-01-01--2011-12-31.  

 

b) Mentaltest (Korning).  

Förelåg underlag avseende av PtK/VU handlagd hemställan från SBK om förlängd provperiod för 

det nya regelverket för Mentaltest med ytterligare ett år. SBK har i sin hemställan framfört att skäl 

till önskemålet om förlängd provperiod är att kommittén för hundars mentalitet önskar ytterligare 

tid för att inhämta samt utvärdera ett större antal data och erfarenheter från genomförda tester. 

Detta för att bättre kunna säkerställa en plattform i kvalitetssäkrandet av det nya mentaltestet 

inför det slutliga fastställandet.  

Beslöt PtK bekräfta av PtK/VU fattat beslut att bifalla SBKs hemställan om förlängd provperiod till 

2009-12-31. Vidare att inför beslut om slutligt fastställande ska SBK senast 2009-06-30 inkomma 

till PtK med eventuellt förslag till justering av regelverket.  

 

c) Certifikat samt championat inom gruppen IPO-FH (IPO Spårhundsprov).  

Förelåg skrivelse från SBK med önskemål om införande av certifikat samt championat titel inom 

gruppen IPO-FH. Begäran föranledd av beslut om bifall till motion från Svenska Schäferklubben, vid 

SBKs Förbundskongress 2005.  

Då SBKs begäran innebär införande av nytt championat, och med den knytning till Utställnings- 

och Championatbestämmelserna som detta innebär, beslöt PtK att i nuläget inte ta upp ärendet till 

prövning. SBK hänvisas därför att i denna fråga inkomma med förnyad begäran i anslutning till 

kommande revideringsarbete inför låsningsperioden 2012-01-01--2016-12-13. Bifogat skall då 

även föreligga underlag avseende omfattning sedan IPO-FH infördes som officiellt prov.  



PtK kan dock konstatera av den statistik som årligen tillställes FCI Utility Commission att antalet 

unika individer som deltar i gruppen IPO-FH är mycket lågt.  

 

d) Ändring i regelverket för IPO-FH (IPO Spårhundsprov).  

Förelåg skrivelse från SBK med begäran om revidering av text i regelverket för IPO-FH. SBKs 

begäran föranledd av att FCI gjort vissa förändringar i regelverket.  

Beslöt PtK bifalla ansökan om revidering av text i regelverket för IPO-FH, då detta är föranlett av 

beslut fattat av FCI. Vidare att ändringen kan träda i kraft från och med  

2009-01-01.  

Beslöt PtK avslå ansökan om revidering av text i regelverket för BSP 1 samt BSP 2 under pågående 

låsningsperiod, då detta i dess form är ett nationellt regelverk.  

 

e) "Internationell avelskorning".  

Förelåg underlag från SBK angående hemställan om införande av nytt regelverk, så kallad 

"Internationell avelskorning" med tillhörande officiell merit. Provformen har sitt ursprung i den 

"körung" som i ett antal europeiska länder är ett officiellt prov för "Utility breeds".  

Då hemställan innebär införande av ett nytt regelverk har SBK hänvisats till att inför kommande 

låsningsperiod enligt gängse rutiner inkomma med utförligt underlag avseende regelverk, 

genomförande, funktionärer, etc. Därtill, då SBK nu hemställer om att få införa ett officiellt prov 

med officiell merit för annan form av korning än den nu befintliga, ska underlaget vara 

kompletterat med yttrande i sak från SBKs Kommitté för hundars mentalitet, såsom varande fack 

kommitté avseende mentalverksamhet.  

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs handläggning av ärendet.  

 

f) Vallhundsverksamhet.  

Förelåg protokollsutdrag från SBK (Centrala Rasutvecklingssektorn, 2008-06-13) med anledning av 

att Svenska Kelpieklubben anfört önskemål om att den amerikanska provformen Herding ska 

införas som officiell provform i Sverige. Som bilaga förelåg skrivelse från Svenska 

Kelpieklubben/SVEKK. SBK/C-RUS uttalar att man ser positivt på SVEKKs förslag men anser att 

verksamheten bör ligga under SKK, då fler raser än de som SBK har ansvar för berörs.  

Förelåg även tidigare protokollsutdrag från SBK (C-RUS, 2007-12-08--09) angående American 

Kennel Club /AKC provform.  

Diskuterade PtK frågan ingående. Finner PtK att en omfattande översyn av organisationens 

strukturer avseende vallhundsverksamhet contra rasansvar och rasspecifika prov är nödvändig, 

innan det specifika önskemålet kan tas upp till behandling. PtK föreslår därför att en arbetsgrupp 

tillsätts, och som får i uppdrag att se över nuvarande struktur samt ge förslag på en eventuell 

organisationsförändring.  

Beslöt PtK uppdra till ordföranden att föra upp frågan till SKKs Centralstyrelse. 

 

2. Svenska Blodhundsklubben:  

Regler för spårprov.  

Förelåg skrivelse från Svenska Blodhundsklubben med begäran om komplettering av text i 

regelverket för Regler för spårprov avseende rörligt spårprov.  

Kan PtK konstatera att SvBKs begäran om komplettering av text är en redaktionell ändring, varvid 

PtK beslöt att bifalla ansökan om att denna ska gälla från och med 2009-01-01.  

 

3. Specialklubben för bearded collie:  

Vallanlagsprov för bearded collie.  

Informerade sekreteraren om att den 3-åriga provperioden för Bestämmelser för anlagsprov för 



bearded collie utgår 2009-12-31.  

Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva SBC med påminnelse om att senast 2009-06-30 inkomma 

till PtK med begäran om eventuell justering i regelverket, inför dess slutliga fastställande.  

 

§ 15 Inkommen skrivelse från Svenska Kelpie Klubben  

Förelåg skrivelse från Svenska Kelpie Klubben/SVEKK angående instruktörsutbildning arrangerad 

av Svenska Vallhundsklubben/SVaK.  

Under hösten 2005 samt 2006 genomförde två av SVEKKs medlemmar steg 1 och steg 2 av 

instruktörsutbildning inom SVaK, med godkänt resultat. Då dessa därefter inte har erhållit något 

utbildningsbevis har klubben kontaktat SVaK med en förfrågan. I svaret från ordförande i SVaKs 

Utbildningskommitté framförs att utbildningen inte är komplett genomförd.  

Förelåg även yttrande från SVaK styrelse i vilket framförs att steg 1 och steg 2 är endast den 

teoretiska delen av utbildningen. Vidare framgår att den praktiska delen av utbildningen inte är 

komplett, vilket gör att SVaK inte utfärda något diplom som auktoriserad vallhundsinstruktör.  

Tog PtK del av underliggande handlingar och finner att i detta finns missförstånd om utbildningens 

omfattning, vilket är mycket olyckligt för alla inblandade parter.  

Betonar PtK vikten av utförlig information från arrangören och säkerställande av att deltagande 

elever är införstådda med utbildningens omfattning och olika steg.  

Vidare betonar PtK vikten av att som elev innan deltagande i utbildning inhämta information om 

utbildningens omfattning och olika steg.  

Lades ärendet därmed till handlingarna.  

 

§ 16 Hund som deltagit vid Mentalbeskrivning/MH under karenstid  

Förelåg underlag från hundägare vars hund deltagit vid Mentalbeskrivning/MH två dygn efter det 

att hunden sederats i samband med röntgen av höftleder.  

Informerade sekreteraren att karenstid för det preparat som använts vid sederingen är 7 dygn, 

innan deltagande vid utställning, prov eller tävling kan ske.  

Beslöt PtK därmed att stryka resultatet för angiven hund. Lades ärendet därefter till handlingarna 

utan vidare åtgärd.  

 

§ 17 Freestyle  

Förelåg skrivelse från Sveriges Hundungdom Ungdomsrådet samt Freestylekommittén i vilken man 

framför punkter där man önskar stöd av PtK.  

Huvudmannaskapet för freestylesporten.  

SHU framför att det föreligger viss förvirring bland freestyleintresserade kring sportens 

organisation. Detta då SHU har huvudmannaskapet och SKK/CS tillsatt "Arbetsgrupp för freestyle" 

som är underordnad SKKs Föreningskommitté. SHU har tillskrivit SKK/CS med begäran om ett 

förtydligande om vem som ansvarar för vad, samt att de önskar ha PtK som kontakt.  

Revidering av tävlingsbestämmelserna.  

Reglerna för freestyletävlingar är låsta under en 3-årig provperiod, till 2009-12-31. SHU ska senast 

2009-06-30 inkomma till PtK med begäran om eventuella justeringar i regelverket.  

I detta arbete önskar SHU stöd från PtK.  

Domarkonferens.  

SHU planerar en konferens för freestyledomare 2008-11-22--23 där man önskar närvaro från PtK-

representant.  

Tog PtK del av SHUs skrivelse varvid en genomgripande diskussion avseende freestyle fördes.  



Informerade sekreteraren att utöver tävlingsformen Freestyle förs diskussioner om att i regelverket 

även införa tävlingsformen Healwork to music. Vidare att ett arbete pågår för att försöka likställa 

regelverken inom de nordiska länderna.  

Finner PtK att då verksamheten spänner över alla åldrar borde formen för huvudmannafrågan 

ingående diskuteras. I detta kan PtK se en fristående verksamhetsorganisation direkt under SKK.  

Uppdrogs till ordföranden och verksamhetschefen att vid kommande CS sammanträde föra fram 

PtKs tankar. Vidare uppdrogs till Inger Svedin att representera PtK vid SHUs domarkonferens, samt 

i arbetet inför regelverkets låsning.  

 

§ 18 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod  

Förelåg förslag till tidsaxel för kommande arbete med regelrevidering inför låsningsperioden 2012-

01-01--2016-12-31. Kan PtK konstatera att kommittén inom sitt ansvarsområde har ett stort antal 

regelverk.  

Beslöt PtK fastställa föreslagen tidsaxel. Uppdrogs till kansliet att under kvartal 3 skicka ut 

underlaget till berörda klubbar.  

 

§ 19 Övriga inkomna skrivelser  

Förelåg skrivelse för PtKs kännedom från SK Salems styrelse med anledning av att man nödgats 

ställa in IPO/BHP- samt BH-prov 2008-04-28.  

Tog PtK del av erhållen skrivelse varefter denna lades till handlingarna.  

 

§ 20 Övriga frågor  

Förde PtK en diskussion om dopingprovtagning inom kommitténs område.  

Informerade sekreteraren om den positiva syn avseende Sveriges regelverk, som framfördes av 

deltagarna vid WM i Lydnad. Innan tävlingen skedde flera kontakter från utländska tävlande 

avseende karenstider etc.  

 

§ 21 Nästa möte  

Beslöt PtK avhålla nästa sammanträde onsdag 2009-03-11.  

 

§ 22 Mötets avslutande  

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

mötet avslutades.  

 

Justeras:  

 

Annica Uppström, ordförande 

Inger Svedin  

 

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. 

 

 


