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SKK/PTK nr 3/2011 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 

tävlingskommitté/ PtK 2011-09-14 på SKKs kansli, Spånga. 

 

Närvarande: Annica Uppström, Inger Svedin, Katarina Björn, 

Catharina Detlefsen Dahlström, Nalle Jansson, 

 

SKKs kansli: Kjell Svensson  

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

 

§ 65 Sammanträdets öppnande 

 

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

 

 

§ 66 Val av justerare 

 

Utsågs Nalle Jansson att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 67 Fastställande av dagordning 

 

Efter justering av förelagd dagordning fastställdes densamma. 

 

 

§ 68 Föregående protokoll 

 

Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 2/2011, 2011-05-24, vilket med 

godkännande lades till handlingarna.  

 

 

§ 69 Information 

 

Information från ordföranden 

Informerade ordföranden om programpunkter av intresse för PtK vid Kennelfullmäktige,  

23-25/9;  

På fredagskvällen kommer PtK, JhK och UtstK gemensamt att genomföra en workshop över 

ämnet ”Hur öka deltagandet vid utställningar, prov och tävlingar”.  

Förslag i budget att Arbetsgruppen för Freestyle/AF ska omvandlas till en egen fackkommitté 

direkt under CS. 

Förslag i budget att PtK, UtstK och JHK tilldelas 15.000 kr/kommitté att utforma ett 

stipendium för inom respektive kommittés verksamhetsområde. 

Inger Svedin och Nalle Jansson tilldelas SKKs Förtjänsttecken varmed PtKs ledamöter 

framförde sina varma gratulationer. 

 

Informerade ordföranden om att samtliga av SKKs representanter i FCIs frivilliga kommittéer 

har tackat ja till en ny 2-års period som delegat i respektive kommitté. 
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Informerade ordföranden om att Svenska Polarhundklubben/SPHK beslutat att träda ur den 

internationella organisationen World Sled Dog Association/WSA, vilket är den organisation 

som varit huvudman för de polarhunds-VM/EM SPHK stått värd för. 

 

Information från ledamöterna 

Informerade Inger Svedin från uppdrag som överdomare vid Svenska Mästerskapet i Lydnad, 

arrangerat av Svenska Brukshundklubben på Polishögskolans område i Sörentorp/Stockholm 

17-19 juni. Mästerskapet var mycket väl arrangerat och avlöpte väl trots det kraftiga regnet.  

 

Informerade Inger Svedin från domaruppdrag vid World Championship in Obedience i 

Frankrike. Mästerskapet genomfördes i anslutning till World Dog Show i Paris 7-10 juli.  

Tyvärr fanns mer att önska avseende mästerskapets organisation för både tävlande och 

domare, bl a ändrades ideligen tidsschemat, det fanns ingen prisutdelning inplanerad. 

Lydnadsdomarna fanns inte inplanerade i de aktiviteter som förekom för utställningens 

domare, domararvode samt utlägg för resekostnader erhölls först efter upprepade 

påtryckningar.     

 

Informerade Nalle Jansson från domaruppdrag vid engelska kennelklubbens the Kennel Club 

International Agility Festival i England 12-14 augusti. Tävlingen dömdes av 46 domare, varav 

en förutom Nalle Jansson inte var från England. Tävlingen var mycket välorganiserad och 

hade ca 20 000 starter och 7 olika klasser.   

 

Informerade Catharina Dahlström Detlefsen från åtagande som en av SBKs två lagledare för 

det svenska landslaget vid FCIs IPO World Championship i Tyskland 8-11 september.  

 

Information från SKKs kansli 

Förelåg för PtKs kännedom utskick från SKKs Tävlingsavdelning av dokument omfattande 

”Tillämpningsanvisningar till SKKs Allmänna bestämmelser – ”person som på grund av 

myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur”.”  Dokumentet är skickat till SKKs läns-, 

specialklubbar samt till SKK avtalsanslutna rasklubbar. Informerade Kjell Svensson att 

mindre justering av texten kommer att ske varefter reviderad version kommer att distribueras. 

 

Informerade Kjell Svensson att SKK fått avslag i Förvaltningsrätten på SKKs överklagan av 

Jordbruksverkets krav om särskild veterinärs närvaro vid Nordiska Mästerskapet i Lydnad 

2010.  Informerades att även Svenska Boxerklubben fått avslag i Förvaltningsrätten på 

överklagan av SJVs krav om särskild veterinärs närvaro vid Boxer-SM. 

 

Informerade Kjell Svensson att trots att rallylydnad är officiell tävlingsform sedan den 1 juli 

har ännu inga resultat levererats från SBK trots att SKKs system är klart att ta emot. Detta gör 

att tävlande hör av sig med frågor varför deras resultat inte finns på hunddata. SBK har 

kontaktats angående detta. 

 

Informerade Kjell Svensson om de förändringar i införselbestämmelserna som kommer att ske 

från och med 2012-01-01.  

 

 

§ 70 Ekonomisk rapport 

 

Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterade i vissa delar. Lades därefter till 

handlingarna. 
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§ 71 Protokoll / Information från FCI 

 

Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 

 

Övrigt: 

 

-Main Decisions. 

Utskick från FCIs kansli med kortfattat sammandrag över de mest betydande besluten fattade 

vid FCI General Committee 2011-04-13--14 

 

-Snabbrapport från FCI-/NKU-möten. 

Förelåg snabbrapport från SKKs VD efter deltagande vid FCI möten i Paris, Frankrike  

2011-07-03-05. I anslutning till FCIs möten genomförde även NKU möten. 

 

FCI Circular 

-Cirkular 36/2011. FCI statistics 2010. Sammanställning över internationella championat 

bekräftade 2010 fördelat över antal per medlemsland, typ av championat, antal championat 

samt ras.  

-Cirkular 61/2011. Korrigering av Cirkular 48/2011, Meeting between FCI, WUSV and VDH. 

Information om beslut fattat av FCI General Committee att WUSV (Welt Union Schäfer 

Verein) domare fortfarande kan tjänstgöra vid tävlingstillfälle arrangerat av FCI 

medlemsland/associerat medlemsland, detta förutsatt att godkännande finns från det egna 

landets nationella huvudorganisation (NCO).   

 

Informerade sekreteraren att cirkularet skickats till SBK tillsamman med tydliggörande av 

vad detta innebär då svensk domare blir tillfrågad att döma i annat land; ”att svensk domare 

tillfrågad att döma vid utställning eller prov (ex IPO) arrangerad av klubb inom WUSV som 

inte är ansluten till arrangörslandets nationella organisation (NCO) inte kommer att få 

godkännande från SKK att döma.”  

 

Förelåg för kännedom kopia av avslag på förfrågan om svensk IPO domare att döma vid IPO 

prov i Spanien 2012, där arrangerande klubb var medlem i WUSV men inte erkänd av 

spanska kennelklubben. Informerade sekreteraren om samtal med den berörda domaren vilken 

hade full förståelse för avslaget och bakomliggande orsak. 

  

FCI General Assembly 

Förelåg protokoll från möte med FCI General Assembly, Paris, Frankrike, 2011-07-04-05. 

Bifogat protokollet förelåg rapport från FCIs kansli 

 

FCI General Committee 

Förelåg protokoll från möte med FCI General Committee, Dortmund, Tyskland,  

2010-10-13--14. 

Förelåg protokoll från möte med FCI General Committee, Rom, Italien, 2011-04-13--14. 

Konstaterade PtK att angående den bitincident som skedde vid IPO VM i Finland 2010 beslöt 

GC att inte stryka resultatet och att den tävlande får behålla CACIT och världsmästartiteln.  

 

FCI Agility Commission 

-Kallelse till möte med FCI AgilityCommission, Liévins, Frankrike, 2011-10-10, dagen efter  

att VM i Agility genomförts på samma ort.  
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- Utskick från den finska delegaten omfattande justerad version av hinderritningen. 

Hinderritningen är gjord av Kaisa Eskola, Finland. Kaisa Eskola, som innehar rätten till 

bilderna, har uttalat att bilderna kan användas som bilaga till regelverket förutsatt att hennes 

namn framgår. Hinderritningen kommer att bifogas det förslag till revidering av 

agilityreglerna som föreläggs FCIs General Committé inför slutgiltigt beslut om fastställande. 

 

FCI Commission for Herding Dogs 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn efter möte med FCI 

Commission for Herding Dogs i Stockholm, 2011-06-18--19. 

Besöket vid Åby Gård, Knivsta, med förevisning av Nötvallning och därefter svensk 

”midsommarmåltid” i den gamla mangårdsbyggnaden, var mycket uppskattat. 

 

FCI Obedience Dogs Commission 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Inger Svedin efter deltagande vid FCI 

Obedience Dogs Commission möte i Köpenhamn, Danmark, 2011-08-06--07. 

Av anteckningarna framgår att det planerade domarmötet/konferens för domare i de nya 

internationella klasserna 1 och 2 kommer att arrangeras i Tyskland istället för i Holland.  

Informerade Inger Svedin att datum är fastställt till 25-26 augusti 2012. De länder som antagit 

de nya klasserna kan anmäla två domare förutom ordinarie FCI ledamot. Övriga länder 

representeras av ordinarie FCI ledamot och eventuellt även en domare, vilket kommer att 

framgå av inbjudan.  

- FCI General Regulations for participation in Obedience Trials and Competitions in the 

Obedience Classes 1 and 2. Detta regelverk är inte internationellt i den bemärkelsen att 

CACIOB kan utdelas. Det nya regelverket träder ikraft från och med 2012-01-01, för en 4-års 

period till 2015-12-31. Därefter ska regelverket följa ordinarie revideringscykel. Regelverkets 

klasser motsvarar Sveriges klass 2 och klass 3. Uppdrogs till Inger Svedin att fortsatt vara 

kontakt med SBK för information och eventuella frågor om det nya regelverket. 

 

Informerade Inger Svedin att commissionen beslutat att avhålla nästa möte i Sverige, 

Stockholm, 4-5 augusti 2012. 

 

FCI Rescue Dogs Commission 

- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission i Breda, Holland, 2011-02-26--27. 

 

FCI Commission for Sight Hound Commission 

-Kallelse till möte i Beringen, Belgien, 2012-09-02. Bifogat kallelsen förelåg commissionens 

förslag till revidering av regelverket för ”FCI Regulations for International Sighthound Races 

and Lure Coursing Evnts”. Inför commissionens möte har den svenska delegaten skickats 

regelförslaget till Svenska Vinthundklubben för eventuella kommentarer. 

 

FCI Commission for Sledge Dogs 

- Protokoll från möte med FCI Commission for Sled Dogs, Florence, Italien,  

2011-04-30--05-01. 

Noterade PtK att den skrivelse SKK skickat angående commissionens förslag till regelverk 

kommenteras i protokollet. Framgår att ordföranden avser att skriva ett svar. 

Noterades att commissionen beslutat att avhålla nästkommande möte i Sverige, i maj eller 

början av juni 2012. 

 

FCI Utility Dogs Commission 

-Kallelse till möte med FCI Utility Dogs Commission, Rheine, Tyskland, 2011-09-12, dagen 

efter  att VM i IPO genomförts på samma ort.  
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- FCI Guidelines for the International Utility Dogs Trials and the International Tracking Dog 

Trials, vilket efter revidering slutligen fastställts av FCI General Committee och som träder 

ikraft från och med 2012-01-01. Informerade sekreteraren att regelverket är skickat till SBK 

för översättning och i vissa delar nationell anpassning. 

- FCI Bestimmungen für IPO-Leistungsrichter (FCI Bestämmelser för IPO domare), vilket är 

ett nytt regelverk för utbildning av IPO-domare framtaget av UDC. En engelsk version 

kommer senare att skickas ut till länderna. Regelverket kommer att tas upp på UDC 

domarkonferens i december.  

- Förelåg för kännedom SBKs ansökan om att få arrangera VM i IPO 2014 samt SKKs 

officiella ansökan till FCI UDC. Återgav sekreteraren muntlig information från Ionie 

Oskarson att det vid mötet inte fattats beslut i denna fråga då även Tyskland inkommit med 

ansökan för 2014. Ordföranden i UDC önskade ta upp frågan separat efter kontakt och 

diskussion enbart med Sverige och Tyskland. Informerades även att ordföranden i UDC valt 

att ännu en gång ta upp NKUs hemställan om FCIs godkännande med internationell status för 

”The Nordic Program” för beslut då antal närvarande länder var lågt vid UDC föregående 

möte. Antal närvarande länder var högre vid detta möte och samtliga var positiva till NKUs 

hemställan. Regelverket kommer nu att föreläggas FCI General Committe för slutligt 

fastställande.  

  

FCI Mästerskap 

-Förelåg resultatlista från FCI World Championship in Obedience i Paris, Frankrike,  

7-10 juli, 2011. Det svenska landslaget erövrade medaljer i både guld och silver;  

Guldmedalj för lagvinst och silvermedalj i den individuella tävlingen. 

Framförde PtK sina gratulationer till det svenska lydnadslandslagets stora framgång. 

-Förelåg resultatlista från FCI IPO World Championship i Rheine, Tyskland, 8-11 september, 

2011. Framförde PtK sina gratulationer till det svenska IPO-landslagets resultat. 

 

Tog PtK del av de olika underlagen från FCI vilka i övrigt kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 72 Protokoll/Information från NKU/Övriga KK 

 

Förelåg för PTK kännedom: 

NKU Lydnadskommitte 

- Kallelse med dagordning till möte med NKU Lydnadskommitte i Köpenhamn, Danmark, 

2011-08-05. 

- Protokoll från möte med NKU Lydnadskommitte i Köpenhamn, Danmark, 2011-08-05. 

Informerade Inger Svedin om punkten Regler för Nordiskt Mästerskap i Lydnad. Kommittén 

har fattat beslut att ändra reglerna avseende lottning dag 2 så att denna blir på samma sätt som 

dag 1, inte att ekipaget med lägst poäng startar först och högst sist. Förtydligande i 

regelverket kommer att införas avseende utdelning av vandringspriset.  

  

-Inbjudan från Dansk Kennel Klub till Nordiskt Mästerskap i Lydnad 2011.  

Mästerskapet kommer att genomföras i Herning 5-6 november. Svensk domarrepresentant är 

Ingrid Lindfalk. Informerade sekreteraren att inbjudan vidarebefordrats till SBK. 

 

Övriga KK 

- Förelåg för PtKs kännedom utdrag ur nr 7/8 2011 av Dansk Kennel Klubs tidning Hunden 

angående DKKs styrelses beslut om mentalbeskrivningskrav för avelsdjur av rasen rottweiler.  

 

Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 
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§ 73 Protokollsutdrag mm 

 

a) Information/Protokollsutdrag från SKK/CS 

 

-Förelåg för PtKs kännedom utdrag ur protokoll från SKK/CS möte 2011-05-04 angående nya 

regler för att ansöka medel från Landslagsfonden, vilka CS fastställde att gälla med 

omedelbar verkan; 

 

Bidragsberättigade tävlingar är EM, VM eller motsvarande som hålls under FCIs flagg. Antal 

tävlingar per tävlingsform begränsas till max en per år och klubb. Uppdelning i raser, 

singel/parklass etc räknas generellt som en tävlingsform när tävlingen sker vid samma 

tillfälle. 

 

Nordiska mästerskap är inte bidragsberättigade, undantag är Junior Handling. 

SKK betalar anmälningsavgifter fullt ut för bidragsberättigad tävling. 

Max 25 000 kr per lag och tillfälle betalas ut. 

Resebidrag utgår med 1000 kr per deltagare vid resa inom Norden och 2 000 kr per person 

utanför Norden. Det dubbla beloppet utgår för ungdomar under 18 år, dvs 2000 kr vid resa 

inom Norden och 4 000 kr för resa utanför Norden. 

 

Bidrag betalas ut till klubb som är ansluten till SKK eller till person som av klubben fått 

delegation att ansvara för landslaget. 

Klubb som fått bidrag ett år och inte uppfyller kravet på återrapportering till SKK en månad 

efter avslutad tävling kan inte söka bidrag kommande år. 

 

Uttalade PtK sin uppskattning till den ekonomiska hjälp Landslagsfonden ger till klubbarna 

att delta vid olika FCI mästerskap. 

 

-Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2011-05-04 för PtK berört ämne: 

 

§ 49 Protokoll SKK/PtK nr 1/2011, § 16 Weight Pulling 

Med anledning av SBKs tidigare frågeställning avseende Weight Pulling har CS fört fråga om 

verksamheten vidare till PtK. Efter information från PtKs ordförande förde CS en diskussion 

varvid CS uttalade ”Den information CS har tagit del av gör att CS är försiktigt positiv till 

sporten. De lokalklubbar inom SBK som anser sig ha möjlighet att ta emot dessa personer och 

hundar är fria att göra så. Lokalklubbarna ombeds dock att fästa stor vikt vid 

djurskyddsaspekten och att fortlöpande rapportera om verksamheten till SBKs kansli.” 

   

§ 49 Protokoll SKK/PtK nr 1/2011, § 18 Regelfrågor vilka i vissa delar är av betydelse för 

revideringsarbetet – b) Meriteringsregler för alaskan malamute 

En grupp ägare och uppfödare av rasen alaskan malamute har kritiserat hur Svenska 

Polarhundklubben fattat beslut avseende meriteringsregler för deras ras. PtK har haft i 

uppdrag att bereda ärendet. 

 

CS diskuterade ärendet mot bakgrund av PtKs beredning och fann ingen anledning att 

uttrycka annan åsikt än den PtK presenterat. 
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b) Protokollsutdrag från SKK/UtstK 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/UtstK sammanträde 2011-04-27--28 för PtK berört ämne: 

 

§ 50 Regelfrågor, b) Ansökta förändringar i särbestämmelser 

Svenska Polarhundklubben, gällande krav på provmerit för certifikat för SPHKS raser.  

SPHK har ansökt om att samma krav ska gälla för att tävla om certifikat som för att delta i 

bruksklass på utställning (i nuvarande regler finns inget krav på provmerit för certifikat).  

 

PtK har förordat UtstK att tillstyrka SPHKs ansökan då arbete pågår inom FCI Sled Dog 

Commission att polarhundsraserna ska klassas som arbetande raser, vilket i dagsläget inte är 

fallet. UtstK har beslutat att, med stöd av PtKs tillstyrkan, bifalla SPHKs ansökan.  

 

Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 

 

 

 

§ 74 Statens Jordbruksverk föreskrifter och allmänna råd om träning och 

tävling med djur 

 

a) Nya föreskrifter gällande från 1 juli 2011 

Informerades PtK om den komplettering som skett i de föreskrifter om tävling och träning 

med djur vilka 2010 fastställdes av Jordbruksverket. Föreskrifterna har nu kompletterats med 

ett avsnitt om doping som trädde ikraft 2011-07-01, SJVFS 2011:24, Saknr L17. I SJVs 

arbete med framtagning av avsnittet om doping har inte SKK involverats. Den nya 

föreskriftens tillkomst kom av en tillfällighet SKKs kansli tillkänna i slutet av juni, inte via 

riktad information från SJV. Kansliet valde då att via SKKs webbplats upplysa om att det nu 

fanns ett avsnittet om doping i SJVs föreskrifter och att frågor rörande regelverket ska ställas 

till SJV. 

 

Förelåg för PtKs kännedom SJVs föreskrifter i sin helhet. 

 

b) Protokoll NatDopK 1/2011, SKK/DopK 1/2011 

Förelåg för PtKs kännedom protokoll från telefonmöte 2010-06-30 med Nationella 

Dopingkommissionen och SKKs Dopingkommitte. Vid mötet deltog även chefen för SKKs 

juridiska avdelning.  

 

Tog PtK del av protokollet och de tydliggöranden som framgår avseende organisationens eget 

regelverk Nationellt dopingreglemente för hund visavi SJV föreskrift. Nationellt 

dopingreglemente för hund kvarstår oförändrat för deltagande i verksamhet inom SKK-

organisationen. Därutöver kan det innebära att hund som behandlas på sätt som omfattas både 

av SJV föreskrift och av Nationellt dopingreglemente för hund behöver ha dispens både från 

SJV gällande myndighetsföreskriften, samt från SKK gällande dopingreglementet.  

 

Avseende karenstider efter avslutad medicinsk behandling kvarstår oförändrat den ATC-

förteckning som finns tillgänglig via SKKs webbplats, då denna är en del av Nationellt 

dopingreglemente för hund och således organisationens eget regelverk.  
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c) Information till special-/rasklubbar  

Förelåg för PtKs kännedom den information som kansliet skickat ut till special- och 

rasklubbar. I utskicket ingick även ny formulering av punkt 7, Doping och andra otillbörliga 

förhållanden, i Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar, där 

komplettering skett för att tydliggöra förhållandet mellan myndighetens föreskrift och 

Nationellt dopingreglemente för hund, som gäller inom SKK-organisationen. 

Förelåg även för kännedom det utskick som särskilt riktats till de kontaktpersoner, från 

klubbar inom PtKs ansvarsområde, som arbetat med revidering av klubbens regelverk.  

  

Diskuterade PtK den uppkomna situationen. PtK ställde sig starkt frågande till SJVs agerande 

genom att inte involvera SKK i framtagning av föreskriften och att inte heller informera innan 

denna trädde ikraft. 

 

 

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

 - Allmänna bestämmelser  

 

Förelåg mail angående de obligatoriska allmänna bestämmelserna från PtKs kontaktperson i 

regelfrågor från Specialklubben för Bearded Collie. Skribenten motsätter sig att de allmänna 

bestämmelserna ska vara införda i samtliga regelverk och föreslår att SKK har ett dokument 

med de allmänna bestämmelserna som respektive regelverk sedan hänvisar till.   

 

PtKs beslut att de allmänna bestämmelserna ska finnas med i samtliga regelverk är detsamma 

som gäller för hela SKK-organisationen i övrigt. Beslutet är grundat på erfarenhet från 

tidigare regelrevideringar, då hänvisning fick lov att ske av vissa delar i bestämmelserna. Det 

har i olika kontakter med kansliet framkommit att flertal inte kände till innebörden i de 

punkter där hänvisning skett, då de inte har införskaffat SKKs Utställnings- och 

championatbestämmelser eller besökt SKKs webbplats, där de allmänna bestämmelserna 

framgår i sin helhet.  

 

Mot bakgrund av att beslutet är avsett att förenkla för den enskilda medlemmen finner inte 

PtK att skäl föreligger för annat beslut avseende de allmänna bestämmelserna, varmed frågan 

lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

 

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

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 

 

a) Bruksprov Patrullhund 

Vid föregående möte beslöt PtK att, mot bakgrund av att provformen Bruksprov Patrullhund 

ingår i kategorin Bruksprov, tillskriva SBKs Förbundsstyrelse/FS och belysa konsekvens och 

innebörd av föreslagna förutsättningar för oregistrerads hunds deltagande samt att efterhöra 

FS syn på detta. 

 

Förelåg SBK/FS svar i frågan. FS har beslutat att oregistrerad hund inte ska tillåtas delta vid 

officiella bruksprov för patrullhundar, och att det nya regelverket ska anpassas efter detta 

beslut. Förelåg även korrigerad version av Regler för Bruksprov patrullhund. 

 

Beslöt PtK att slutligen fastställa regelverket för Regler för Bruksprov patrullhund att gälla 

från och med 2011-10-01 och att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och 

med 2016-12-31. 
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b) Dragprov – nordisk stil 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Dragprov – nordisk stil. Korrigeringar är delvis 

gjorda i samverkan med PtKs ordförande enligt PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011 samt 

2/2011).  

 

Fann PtK att det ännu kvarstår vissa oklarheter i regelverket samt i vissa delar föreligger 

behov av tydliggöranden. Betonades avseende punkt 6. Domare, att domare som dömer 

meriteringsprov enligt regelverket för Dragprov – nordisk stil ska vara auktoriserade av SBK 

samt inneha medlemskap i SBK, vilket ska framgå i regelverket. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK angående de punkter som kvarstår att korrigera. 

Uppdrogs till VU att därefter handlägga PtKs beslut avseende fastställande av regelverket.  

 

c) Agility 

Förelåg korrigerad version av Bestämmelser för agility. Finner PtK att under rubriken 

Tävlingsklasser och kvalificeringsregler, där ändringen i storleksklasser anges, framgår inte 

att vid internationell tävling ska FCIs klassindelning följas, vilket PtK tidigare framfört (PtK 

2/2011). Konstaterade PtK att begärd hinderritning inte var bifogad. 

 

Förelåg även underlag med kommentarer till de nya agilityreglerna från representant för 

revideringsgruppen. Tog PtK del av underlaget. Angående vad som framförs avseende vissa 

delar av de obligatoriska allmänna bestämmelserna har PtK tidigare framfört att samtliga 

punkter i sin helhet är detsamma oavsett provform.  

 

Av underlaget framgår även att man önskar att text avseende internationella certifikat, 

CACIAG, ska utgå. Betonar PtK att text avseende internationella tävlingar ska kvarstå, med 

tillägg av rubrik ”Internationella tävlingar”. Under denna rubrik ska, förutom befintlig text 

avseende CACIAG, även framgå att internationella tävlingar arrangeras enligt FCIs 

Agilitybestämmelser samt att vid internationell agilitytävling ska domaren vara internationell 

agilitydomare. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK avseende de av kommentarerna vilka PtK anser 

vara av redaktionell art samt angående formulering avseende begreppet Certifikatresultat. 

Därtill att ånyo efterfråga hinderritning.  

 

Uppdrogs till VU att efter det att SBK inkommit med nytt underlag samt hinderritning 

handlägga PtKs beslut avseende fastställande.  

 

Förelåg skrivelse för PtKs kännedom, ställd till SBKs centrala agilitygrupp/CAG från en 

grupp aktiva agilitytävlande. Tog PtK del av skrivelsen. Gruppen anser inte att ändringen av 

mankhöjd för medium tillför något till agility som sport. Man föreslår CAG att dagens system 

ska behållas och att en dialog mellan aktiva ska föras för att till nästa revidering ta fram ett 

förslag som även kan ta hänsyn till de minsta hundarna som är så låga att de har problem att 

hoppa i small klassen. 

 

Tog PtK del av skrivelsen. PtK förutsätter att det i allt revideringsarbetet sker en dialog 

mellan utövare, arrangör samt organisation. Lades skrivelsen till handlingarna. 
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§ 77 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vallhundsklubben 

Vallhundsprov. 

Förelåg till viss del korrigerad version av regelverket för Vallhundsprov. Korrigeringar är 

delvis gjorda i enlighet med PtKs tidigare kommentarer.  

 

Fann PtK att erhållet underlag ännu inte är korrekt enligt PtKs tidigare kommentarer (PtK 

1/2011 samt 2/2011), varför beslut avseende fastställande inte kan ske vid detta möte.  

  

Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SVaK med klargörande av de delar där korrigering 

kvarstår. Uppdrogs till VU att efter det att en korrekt version erhållits handlägga PtKs beslut 

avseende fastställande. 

 

 

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

- Granskning av regelverk Svenska Polarhundklubben 

Polarhundsprov. 

Förelåg redaktionellt korrigerad version av regelverket för Polarhundsprov. Korrigering av 

punkt 6.5 Dragprov 100+, med anledning av att tidigare text konstaterats vara från en äldre 

version samt av punkt 6.6 Dragprov 250+, med anledning av att ord fallit ur texten.  

 

PtK finner att de redaktionella korrigeringarna föranleder ändring av tidigare beslut (PtK 

2/2011), att regelverket för Polarhundsprov är fastställt att gälla från och med 2011-07-01 och 

att 2012-01-01 träda ikraft för en 5-årig låsningsperiod till och med 2016-12-31. 

 

 

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

- Granskning av regelverk Svenska Vinthundklubben 

Lure Coursing. 

Förelåg korrigerad version av regelverket för Lure Coursing. Korrigeringar är delvis gjorda i 

enlighet med PtKs tidigare kommentarer (PtK 1/2011 samt 2/2011).  

 

Fann PtK att erhållet underlag inte är korrekt avseende vad en domare får göra samma dag 

som denne dömer, därtill saknas komplettering av text under punkt 15.3 Diskvalificering, 2 §, 

varför beslut avseende fastställande av regelverket inte kan ske vid detta möte.  

 

Förelåg yrkanden från SvVK angående PtKs principiella beslut avseende vad en domare får 

göra samma dag som denne dömer. SvVK yrkar på att befintlig lydelse ska kvarstå.  

 

Tog PtK del av de argument som SvVK framför. Av vad som framförts finner inte PtK att 

skäl till undantag för domare vid Lure Coursing prov föreligger, varmed PtK tidigare beslut 

kvarstår oförändrat. 

 

SvVK uppmanas att infoga anmodat tillägg under punkt 6, Funktionärers begränsning, 1§ 

Domare. Därtill att under punkt 15.3 Diskvalificering, 2 §, infoga anmodat tillägg för hund 

som visar felbeteende (PtK 2/2011).  

 

Uppdrogs till sekreteraren att ånyo kontakta SvVK. Uppdrogs till VU att efter det att en 

korrekt version erhållits därefter handlägga PtKs beslut avseende fastställande. 
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§ 80 Sär-/Championatbestämmelser 

 

Informerade Kjell Svensson att som konsekvens av att FCI ändrat benämning/förkortning för 

en del av de internationella championaten kommer detta att justeras i Utställnings- och 

championatbestämmelserna gällande från och med 2012-01-01. För PtK aktuella championat 

är internationellt bruksprovschampionat, lydnad, agility respektive lure coursing. Förkortning 

för dessa kommer att korrigeras till C.I.T, C.I.OB, C.I.AG resp C.I.C. 

 

 

§ 81 Felaktigt utdelade bruksprovscertifikat 

 

Informerade sekreteraren att det via SKKs Registreringsavdelning uppdagats att 

bruksprovscertifikat i gruppen bevakningshund har delats ut även under detta år, trots att 

beslut om certifikat samt championat inte träder ikraft förr än 2012-01-01 (PtK 1/2011). 

 

Diskuterade PtK den uppkomna situationen varvid kunde konstateras en kedja av olyckliga 

omständigheter trots de tidigare kontakter som förekommit angående certifikat under 

mellanperioden. Oavsett detta finner inte PtK att skäl föreligger till att de 

certifikat/certifikatpoäng som felaktigt har utdelats vid prov under år 2011 ska kvarstå. 

  

Beslöt PtK att de bruksprovscertifikat samt certifikatpoäng som under år 2011 har utdelats i 

bruksprov bevakningshund ska strykas. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta berörda 

hundägare. 

 

 

 

§ 82 Championatregler för rasen ceskoslovenský vlcak 

 

Informerade Kjell Svensson om förfrågan från ägare till hund av rasen ceskoslovenský vlcak 

angående SBKs nya provform Uthållighetsprov. Denne undrar huruvida UHP kan vara möjlig 

såsom arbetsprov då rasen av FCI klassas som arbetande ras med krav på provmerit för C.I.B.  

 

UtstK har tidigare ställt en fråga till PtK om eventuell lämplig provform för rasen 

ceskoslovenský vlcak och frågan har även behandlats vid PtKs föregående möte (PtK 

2/2011).  

 

PtK ser mycket positivt på hundägarens försök att hitta lämpligt arbetsprov inom befintliga 

provformer men finner dock att formerna behöver utredas ytterligare.  

 

PtK finner att primärt i denna fråga föreligger behov av att se över klubbtillhörighet för rasen, 

för att därefter ta fram rasspecifikt arbetsprov. 

 

Beslöt PtK att hänskjuta frågan avseende klubbtillhörighet till SKKs Föreningskommitté. 

 

 

 

§ 83 Bidragsberättigade domarkonferenser 

 

Förelåg för PtKs kännedom förteckning över beviljade bidragsberättigade domarkonferenser 

perioden 2006-2012. 
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a) Bidragsberättigade domarkonferenser år 2014 

Diskuterade PtK inkomna ansökningar utefter provform, domarkategori samt senast avhållen 

konferens kontra tillgängliga medel för konferensbidrag 2014. 

 

-Ansökan från Svenska Brukshundklubben om att år 2014 få genomföra bidragsberättigad 

konferens för IPO-domare, rallylydnadsdomare respektive agilitydomare. Bifogat respektive 

ansökan förelåg preliminär budget. 

 

Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens för   

rallylydnadsdomare 2014-03-15--16. Bidragsnivån är 75 % av kostnaderna, max 75 000 kr.  

 

Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens för   

IPO-domare 2014-11-29--30. Bidragsnivån är 75 % av kostnaderna, max 75 000 kr.  

 

Beslöt PtK att avslå SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens för   

agilitydomare 2014-11-29--30. 

 

-Ansökan från Svenska Newfoundlandshundklubben om att år 2014 få genomföra 

bidragsberättigad konferens för vattenprovsdomare. Bifogat respektive ansökan förelåg 

preliminär budget. 

 

Beslöt PtK att avslå SNKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens för   

vattenprovsdomare 2014-05-10--11 (alt 2014-05-17--18). 

 

b) Ansökan om bidragsberättigade domarkonferenser år 2012 samt 2013 

2012. Förelåg ansökan från Specialklubben för Bearded Collie/SBC att om möjligt få avhålla 

bidragsberättigad konferens för domare vid vallanlagsprov redan i maj år 2012. Bifogat 

ansökan förelåg preliminär budget. I sin ansökan framför SBC att regelverket från och med 

2012-01-01 utökats att omfatta betydligt fler raser än bearded collie. Därigenom ser klubben 

behov av att säkerställa samsyn i bedömningen och önskar då kunna arrangera 

bidragsberättigad domarkonferens 2012.  

 

Konstaterade PtK att ansökan om bidragsberättigad konferens år 2012 skulle inkommit senast 

2009-07-01. Diskuterade PtK SBCs ansökan och finner att särskilda skäl föreligger. 

 

Beslöt PtK bevilja undantag från ansökningsperioden och bifalla att bidragsberättigad 

konferens för domare vid vallanlagsprov genomförs i maj 2012. Bidragsnivån är 75 % av 

kostnaderna, dock max 75 000 kr. SBC uppmanas att snarast inkomma till PtK med fastställt 

datum för konferensen. 

 

2013. Förelåg ansökan från SKKs Arbetsgrupp för Freestyle om att få genomföra 

bidragsberättigad konferens för freestyledomare 2013-10-26--27.  

 

Informerade ordföranden att CS i samband med godkännande av AFs protokoll fattat beslut 

om att bifalla ansökan om bidragsberättigad konferens för freestyledomare år 2013. 

 

Tog PtK del av informationen. PtK förutsätter därmed att det ekonomiska bidraget för 

konferensen avses belasta CS och inte PtK.  Lades AF ansökan därmed till handlingarna utan 

vidare åtgärd. 
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Övrigt. 

Informerade sekreteraren om de riktlinjer och anvisningar som tagits fram av SKKs 

Domarkommitté för planering och genomförandet av konferenser för exteriördomare. 

 

I syfte att underlätta för klubbarna i deras planering inför och genomförande av 

domarkonferenser finner PtK det önskvärt att ta fram likartade riktlinjer även för andra 

domarkategorier. Anvisningarna bör då tas fram i samverkan med SKKs Jakthundkommitté 

samt SKKs Kommitté för hundars mentalitet.   

 

Uppdrogs till sekreteraren att kontakta respektive kommitté. 

 

 

§ 84 Prioriterade områden 

 

a) Vallhundsverksamhet 

Förelåg för PtKs kännedom information från SKKs Föreningskommitté angående status i 

pågående ärende avseende Intresseförningen Kroppsvallarnas/IKV ansökan om att bilda en 

verksamhetsklubb (PtK 2/2010). 

 

Tog PtK del av informationen varvid konstaterades att beslut i frågan inte har fattats, då 

frågeställning avseende vilka raser IKV riktar sig till samt vilken koppling IKV har till 

specialklubbarna inte är helt klarlagd.  

 

Förelåg för PtKs kännedom utskick från IKV med inbjudan till seminarium om American 

Kennel Clubs vallningsprogram 2011-10-29. Framgår även att detta är det vallningsprogram 

IKV vill få godkänt som officiellt prov och tävlingsprogram för kroppsvallande raser. I 

anslutning till seminariet genomförs även en träningstävling/domarutbildning den 30/10. 

 

b) Drag - Barmarksstil 

Informerade ordföranden om verksamhet inom drag-barmarksstil. Målsättningen finns att så 

småningom arbeta fram ett officiellt regelverk inom SKK-organisationen. 

 

Uppdrogs till ordföranden att fortlöpande följa verksamheten. 

 

 

§ 85 Domarfrågor 

 

World Agility Open. 

Förelåg underlag avseende World Agility Open/WAO. Informerade sekreteraren att allmän 

frågeställning huruvida svensk domare får döma vid WAO inkommit till kansliet. 

 

Av utdrag från WAOs webbplats framgår att WAO är ett internationellt mästerskap som 

skapats och genomförs av tre agilitytävlande (Greg Derrett, Mark Laker, Monica Percival). 

WAO sorterar inte under något lands organisation utan leds helt av de tre grundarna.  

 

Tog PtK del av utdragen från WAO webbplats. Informerade Nalle Jansson att FCI Agility 

Commission har kännedom om WAO och har uttalat att tävlingen inte har commissionens 

godkännande (FCI AC 2010-10-04).  

 

Konstaterar PtK att arrangör av WAO inte är en organisation erkänd av ett FCI lands 

nationella huvudorganisation, samt att WAO inte heller har godkännande från FCI AC.  
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Betonar PtK att det därmed inte är möjligt för svensk agilitydomare att åta sig uppdrag att 

döma vid World Agility Open. 

 

Kvalitetssäkring av prov- och tävlingsdomare 

I samband med SKKs arbete för kvalitetssäkring av exteriördomare som dömer på svenska 

utställningar förde PtK en allmän diskussion över hur kvalitetssäkring av prov- och 

tävlingsdomare kan ske. Diskussionen avsåg främst kvalitetssäkring av de svenska domare 

som dömer internationellt.  

 

Uppdrogs till sekreteraren att i första hand kontakta SBK. 

 

 

§ 86 Övriga inkomna skrivelser 

 

Begäran att få ta del av yttrande. 

Förelåg mail från representant för ägare och uppfödare av rasen alaskan malamute med 

begäran om att få ta del av Svenska Polarhundsklubbens yttrande över gruppens inlaga till 

PtK angående de meriteringsregler SPHK antagit för alaskan malamute. 

 

Tog PtK del av erhållen begäran. Med hänvisning till SKKs generella praxis avseende 

begärda yttranden hänvisas frågeställaren att rikta sin begäran till SPHK. 

 

 

§ 87 Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris 

 

PtK diskuterade de eventuella poängförändringar som kan ske för erhållande av 

Bruksavelspris/BUP och Bruksuppfödarpris/BAP efter antagna reglers låsningsperiod. 

 

Uppdrogs till kansliet att se över eventuella konsekvenser. 

 

 

§ 88 Övriga frågor 

 

Distriktskonferens agility. 

Förelåg inbjudan från Svenska Brukshundklubben till distriktskonferens i agility  

2011-09-24--25. Informerade Nalle Jansson att konferensen har ställts in. 

 

Resultatredovisning från vattenprov. 

Förelåg underlag från SKKs Registreringsavdelning angående resultatredovisning från 

vattenprov 2011-08-06 arrangerat av Svenska Newfoundlandshundklubben.   

På resultatlistan har redovisats resultat för hund av rasen golden retriever. 

 

Tog PtK del av underlaget. Av regelverket framgår att rätt att delta vid vattenprov har raserna 

newfoundlandshund, landseer samt leonberger, vilket innebär att hund av annan ras inte 

medges att delta vid officiellt prov. 

 

Betonar PtK att det är av stor vikt att både arrangör och domare är väl insatta i vilka raser 

som medges att delta vid officiellt vattenprov. 
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§ 89 Nästa möte 

 

Beslöt PtK att vid senare tillfälle fastställa datum för nästa möte, vilket kommer att bli under 

första kvartalet 2012. 

 

 

 

§ 90 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg. 

Ordföranden tackade även ledamöterna för det gångna årets arbete i samband med den 

omfattande regelrevidering som skett, varefter mötet avslutades.   

 

 

 

 

Justeras:    

 

 

Annica Uppström   Nalle Jansson 

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. 


