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SKK/PTK nr 2/2009 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 

tävlingskommitté/ PtK 2009-10-21--22 på Thoresta Herrgård, Bro. 

 

Närvarande: Annica Uppström (ordf), Inger Svedin, Nalle Jansson, 

 Catharina Detlefsen Dahlström, Katarina Björn 

 

SKKs kansli: Kjell Bräster  

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 
 
 

 

§ 21 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och riktade sig speciellt till de nya ledamöterna 

Catharina Detlefsen Dahlström och Katarina Björn. Kommittén framförde sitt tack till Anette 

Wennström och John Eklöf för deras arbete och engagemang under deras tid som ledamöter i 

kommittén. Efter en kort presentation av kommitténs ledamöter förklarades mötet för öppnat. 

 

 

§ 22 Val av justerare 

 

Utsågs Inger Svedin att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 23 Fastställande av dagordning 

 

Efter genomgång av förelagd dagordning fastställdes densamma. 

 

 

§ 24 Föregående protokoll 

 

Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2009, 2009-05-13, vilket med 

godkännande lades till handlingarna.  

 

 

 

§ 25 Bordlagda ärenden/Ledamöternas uppdrag 

 

SKK/PtK nr 1/2009, § 4 Bordlagda ärenden/Ledamöternas uppdrag 

SKK/PtK nr 1/2008, § 5 Protokoll/Information från FCI 

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.  

 

Uppdrogs till Katarina Björn att efterhöra intresse inom SVaK för de nya provformerna, samt 

att vara PtKs kontaktperson för SVaK i regelverkens svenska anpassning. 
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SKK/PtK nr 1/2009, § 17 Meriten Tjänstehund 

 

Av PtK tidigare bordlagt ärende avseende frågeställning om meriten Tjänstehund för olika 

typer av samhällsnyttiga hundar.  

 

Informerade sekreteraren att arbete pågår med inhämtande av grundläggande information om 

olika typer av hundar, dessas utbildning, hur godkännandet sker, vilka riksorganisationer 

finns, mm, som stöd inför en mer omfattande diskussion inför beslut i frågan. 

 

 

§ 26 Information 

 

Information från ordföranden 

Informerade ordföranden från SKKs Centralstyrelses sammanträden nr 5/2009 samt nr 6/2009 

avseende för PtK berörda delar:  

- Två av SKKs centrala kommittéer har upphört, Hunden i Samhället/HIS och 

Utbildningskommittén/UK. Utbildningsfrågor hanteras hädanefter inom respektive kommittés 

egen verksamhet. 

- Landslagsfond. Tidigare arbetsgrupp har upphört istället har SKK/CS bemyndigat SKKs VD 

att handlägga inkomna ansökningar i enlighet med CS fastställda regler. Ansökan om bidrag 

kan ske för landslag anmälda till FCIs olika världs-/europamästerskap. Bidrag utbetalas inte 

för deltagande vid nordiska mästerskap. 

- Arbetet fortgår med att inom de nordiska länderna harmonisera de nordiska 

utställningsreglerna.   

- 2010 överförs sekretariatet för Nordisk Kennel Union/NKU till Sverige från Finland. 

- CS har fört en principdiskussion om vikten av att Sverige finns representerat med ledamöter 

i samtliga av FCIs commissioner. 

 

Informerade ordföranden från närvaro vid Svenska Brukshundklubbens SM för Bruks-/ och 

IPO-hundar, arrangerat av SBKs Hallands Distrikt i Falkenberg 2009-08-28--30.  

Vidare informerade ordföranden att hon kommer att besöka SM i Drag-barmarksstil, som 

arrangeras av Svenska Draghundsportsförbundet/SDSF i Ånnaboda 24-25 oktober, med 

Degerfors BK som teknisk arrangör. 

 

Information från ledamöterna 

Informerade Catharina Detlefsen Dahlström från närvaro som lagledare vid FCIs VM för 

IPO-hundar i Gmunden, Österrike. Mästerskapet var mycket väl arrangerat och Sverige var 

representerat av tre ekipage. 

 

Informerade Nalle Jansson att han vid NKU Agilitykommittés möte 2009-09-19 valdes till 

ordförande i kommittén.  

 

Information från verksamhetschefen 

Informerade verksamhetschefen om kommande pensionering från årsskiftet. Informerades 

vidare att därefter tillträder Kjell Svensson tjänsten som chef för SKKs Tävlings- och 

utbildningsavdelning. 

 

Budget 

Förelåg kommitténs resultatrapport, vilken genomgicks och diskuterades i valda delar. 
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§ 27 Delegeringsordning PtK 

 

Förelåg nuvarande version av PtKs delegeringsordning för översyn, vilken kommenterades i 

valda delar.  

 

Fann PtK att kommitténs sedan tidigare prioriterade område att följa verksamhet inom 

förekommande skyddshundsprov inte längre finns angivet, vilket är ett arbete som pågår.  

 

Uppdrogs till ordföranden att vid kommande CS sammanträde framföra att följa verksamhet 

inom förekommande skyddshundsprov saknas under rubriken ”Angelägna frågeställningar 

utpekade av kommitténs ordförande” med begäran att detta åter införs i PtKs 

delegeringsordning. 

 

 

§ 28 Beslut avseende VU 

 

Beslöt PtK att i VU ska ingå ordförande samt respektive kommittéledamot/-er med 

specialkompetens avseende aktuellt ärende. Vidare att chefen för Tävlings- och 

utbildningssekretariatet fortlöpande hålls informerad om eventuella VU ärenden. 

 

Förklarades beslutet omedelbart justerat. 

 

 

§ 29 Protokoll / Information från FCI 

 

Förelåg för PTK kännedom: 

- Protokoll från möte med FCI General Assembly of the FCI European Section, Dublin, 

Irland, 2009-06-02. 

 

- Protokoll från möte med FCI General Committé, Luxemburg, 2009-03-26--27. 

Noterade PtK punkt 6. Proposals of the members: att General Committe bifallit ansökan från 

Norsk Kennel Klub om att få dela ut CACIT vid den nationella provformen Norskt 

Brukshundspröver. Avser PtK därmed att verka för ett likartat beslut avseende våra svenska 

nationella bruksprov. 

- Protokoll från möte med FCI General Committé, Wien, Österrike, 2009-07-28--29. 

 

FCI Utility Dogs Commission 

- Förelåg för kännedom statistik skickad till FCI Utility Dogs Commission över antal starter 

år 2008. Statistiken är sammanställd av SKKs Dataavdelning i samverkan med PtKs 

sekreterare. 

- Inbjudan till FCI Utility Dogs Commissions konferens för IPO domare i Hemer, Tyskland, 

2009-12-12--13, vilken har vidarebefordrats till Svenska Brukshundklubben för beslut och 

handläggning. 

- Förteckning över samtliga domare upptagna på FCI Utility Dogs Commissions Pool of 

judges for FCI World Championships per den 2009-09-15. 

 

- Förelåg skrivelse från ordföranden i FCI Utility Dogs Commission, i vilken framförs 

önskemål om att Pierre Wahlström ska medges ingå som representant för SKK i den 

arbetsgrupp som commissionen tillsatt att arbeta med revidering av IPO reglerna.  
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Tog PtK del av skrivelsen och den beskrivna arbetsgången för gruppen. Arbetsgruppen 

kommer att träffas vid 4-5 tillfällen, där första tillfället är 2009-12-10 i anslutning till 

commissionens årliga konferens för IPO-domare. Övriga medlemmar i arbetsgruppen är 

R. Markschläger, Österrike, F. van den Bosch, Belgien samt T. Jonkers, Holland. 

 

Uttryckte PtK sin uppskattning till att en svensk domare är efterfrågad för att medverka i detta 

omfattande arbete. 

 

Beslöt PtK därmed bifalla begäran att Pierre Wahlström ska medges ingå i FCI Utility Dog 

Commissions arbetsgrupp för revidering av IPO reglerna. För detta specifika arbete är  

Pierre Wahlström FCI ledamot och representant för SKK, varmed fortlöpande rapportering 

ska ske till PtK. Under arbetets gång kommer även kontakt att ske med Svenska 

Brukshundklubben.  

 

Förklarades beslutet omedelbart justerat. 

 

- Förelåg protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission, Gmunden, Österrike, 

2009-03-14. 

- Förelåg minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson från möte med FCI 

Utility Dogs Commission, Schwanenstad, Österrike, 2009-09-07.  

 

Av anteckningarna framgår att efter mötet fördes en diskussion med Finland och Norges 

representanter om de tankar som finns inom SBK att verka för att få reglerna för Nordiska 

Mästerskapen godkända av FCI. Man ansåg att det vore att föredra om de nordiska länderna 

enades och lämnade en gemensam ansökan till FCI General Committe, samt en frågeställning 

om PtK kan samordna detta. Förelåg även information från representant för SBK angående 

vad som avses med detta önskemål. 

 

Diskuterade PtK frågan ingående. PtK ser mycket positivt på viljan att verka för att öka 

förståelsen för det sätt vi inom norden tränar och tävlar med våra hundar. PtK är dock något 

frågande till att det inte är de svenska nationella bruksprovsreglerna SBK avser verka för att 

bli godkända av FCI som en provform även andra länder skulle kunna arrangera.  

 

PtK är av den uppfattningen att det i nuvarande läge inte är regelverket för Nordiskt 

Mästerskap som det i första hand ska arbetas för att få godkänt av FCI, med eventuellt 

utdelande av CACIT, vilket endast kan komma ytterst få till gagn.  

 

PtK avser att i första hand arbeta för att få de nationella bruksprovsreglerna för elitklass 

godkända av FCI för utdelande av CACIT, då denna möjlighet numera inte finns. Detta med 

hänvisning till FCI General Committés beslut avseende Norskt Brukshundspröver. Vilket 

även är analogt med del av punkt under ”Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och 

givna uppdrag för KF2009” i PtKs delegeringsordning.  

 

FCI Sledge Dog Commission 

- Protokoll från möte med FCI Sledge Dog Commission, Budapest, Ungern, 2009-05-09--10. 

Noterade PtK det omfattande arbete som redan pågår inom den ännu ”unga” commissionen.  

 

FCI Herding Dog Commission 

- Protokoll från möte med FCI Herding Dog Commission, Paris, Frankrike, 2009-05-09--10, 

med domaranvisningar för provformen Traditional Style. Förelåg även minnesanteckningar 

från den svenska delegaten Katarina Björn.  
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FCI Rescue Dog Commission 

- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission, Zatec, Tjeckien, 2009-04-04--05.  

- Inbjudan till konferens för IPO-R domare i Hemer, Tyskland, 2009-10-17--18, vilken har 

vidarebefordrats till Svenska Brukshundklubben för beslut och handläggning. 

 

- FCI Cirkular nr 60/2009, Guidelines för utdelande av CACIT vid internationellt IPO-R prov. 

Tog PtK del av anvisningarna, varvid uppdrogs till SKKs kansli att se över konsekvenser och 

innebörd av angivna förutsättningar för utdelande av CACIT. Uppdrogs till sekreteraren att 

därefter informera SBK. 

 

- FCI Cirkular nr 61/2009, förfaringssätt vid ansökan om internationellt IPO-R prov. 

Konstaterades att detta är liknande förfaringssätt som råder vid flertalet av övriga 

internationella provformer.  

 

- FCI Cirkular nr 67/2009, Specifications for the organization of the FCI World 

Championship for Rescue Dog teams. Bestämmelserna är fastställda av FCI General 

Committee att gälla från 2009-09-01. Av bestämmelserna framgår att i mästerskapet medges 

inte oregistrerad hund delta. 

 

Informerade Catharina D. Dahlström att commissionen arbetar för att få General Committees 

godkännande till undantag för oregistrerad hund att delta. Detta mot bakgrund av att 

mästerskapet ska efterlikna en verklig insats, där det förekommer att hundarna är 

oregistrerade. Räddningshunden är en samhällsnyttig hund där det är individens lämplighet 

som är avgörande, inte om den är oregistrerad eller inte. Därtill att mästerskapet är en 

lagtävling och inte en individuell tävling.  

 

FCI Obedience Commission 

- Protokoll från möte med FCI Obedience Commission, Salzburg, Österrike, 2009-05-30--31, 

samt minnesanteckningar från den svenska delegaten Inger Svedin. 

 

Framförde PtK sin stora uppskattning till Inger Svedin för hennes arbete med att inom NKU 

Lydnadskommitté och FCI Obedience Commission föra fram Sveriges förslag till den ändring 

av reglerna för VM/EM i Lydnad som nu har skett. Reglerna kommer att prövas för första 

gången vid VM i Lydnad i Danmark 2010. 

 

- Kallelse till möte med FCI Obedience Commission, Toulouse, Frankrike, 2009-10-24--25. 

Uppdrogs till Inger Svedin att vid mötet framföra förslag till tydliggörande i FCIs regler för 

International Obedience Class avseende när momenten börjar respektive slutar, vilket är 

ofullständigt i nuvarande regler. Tackade PtK för underlaget som är framtaget och 

sammanställt på initiativ av Svenska Brukshundklubben. 

 

FCI Agility Commission 

- Kallelse till möte med FCI Agility Commission, Dornbirn, Österrike, 2009-09-21 

 

FCI Commission for Sight Hound Races 

- Kallelse till möte med FCI Commission for Sight Hound Races, Herten, Tyskland, 

2009-09-04. 

 

Tog PtK del av underlagen vilka i övrigt kommenterades i valda delar. 
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§ 30 Protokoll / Information från NKU 

 

Förelåg för PTK kännedom: 

NKU Agilitykommitté 

- Förelåg protokoll från möte med NKUs Agilitykommitté i Hamar, Norge, 2008-11-23. 

- Förelåg protokoll från möte med NKUs Agilitykommitté i Dornbirn, Österrike, 2009-09-19. 

Mötet avhölls i anslutning till möte med FCI Agility Commission samt VM i Agility. 

Kommittén planerar att avhålla kommande möte i anslutning till Nordiska Mästerskapen i 

Agility i Älvsjö 2009-12-13. 

 

NKU Lydnadskommitté 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Inger Svedin, från möte med NKUs 

Lydnadskommitté i Salzburg, Österrike, 2009-05-29. Mötet avhölls i anslutning till möte med 

FCI Obedience Commission. 

Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 31 Protokollsutdrag från SKK/CS 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2009-08-18 för PtK berört ämne: 

§ 113 Protokoll SKK/DK nr 3/2009 

 Närvaro vid bruksprov och liknande innan ansökan om vidareutbildning 

CS beslut att uppdra till PtK samt SKKs Jakthundskommitté att informera specialklubbarna 

om hur de ska behandla ansökningar från domare som önskar bli auktoriserade på klubbarnas 

raser. 

 

Diskuterade PtK uppdraget. Uppdrogs till verksamhetschefen att i samråd med PtKs samt 

JhKs ordförande sammanställa en ”Lathund” för klubbarna att använda vid kontakt med 

exteriördomare i vidareutbildning. I arbetet kommer i vissa delar även SKK Domarkommittés 

ordförande att involveras.  

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2009-09-15--16 för PtK berört ämne: 

§ 148 Information från, a) CS ledamöter, Marie Nylander 

Användande av scanner vid utställning och prov 

Då sedering numera krävs för ID-märkning kan inte längre utbildade ID-märkare utföra 

örontatuering på hund. Detta innebär att det ställs högre krav på att det ska finnas scanners för 

avläsning av id-märkning tillgängliga vid utställningar och olika prov. CS har beslutat att 

uppdra till PtK och JhK att till specialklubbskonferensen i januari ta upp frågan/problemet till 

diskussion. 

 

Diskuterade PtK uppdraget varvid konstaterades att frågan främst berör jakthundsklubbarnas 

provverksamhet. Uppdrogs till ordföranden att i samverkan med verksamhetschefen 

diskutera uppdraget med ordföranden i SKK/JhK. 

 

§ 150 Bordlagt fråga från CS nr 5/2009 § 119 Freestyle 

Efter tidigare möte med berörda parter och vid sammanträdet ingående förd diskussion har CS 

beslutat att SKK har huvudmannaskapet för Freestyle, att SKK ansvarar för verksamhet, 

regelverk, utbildning av domare etc, att en arbetsgrupp som rapporterar till VD bildas där 

SHU garanteras representation. Ett första möte i arbetsgruppen planeras att genomföras i 

början av november. Vidare avser CS att på sikt eventuellt bilda en verksamhetsklubb 

bestående av freestyle och eventuellt flera rena tävlingssporter. 
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§ 32 Utdrag ur protokoll från Kennelfullmäktige 

 

Förelåg protokollsutdrag från Länsklubbarnas Fullmäktige, 2009-05-29, för PtK berört ämne: 

 

§ 13 Beslut om CS förslag beträffande avgifter vid länsklubbarnas utställningar 

Förutom beslut avseende anmälningsavgift vid utställning har i beslutet angetts att klubbarna 

ska följa SBKs prissättning avseende lydnadsprov och agility. Dock undantas 

inomhusutställningar från detta beslut.  

 

Förelåg protokollsutdrag från Kennelfullmäktige, 2009-05-30--31, för PtK berört ämne: 

 

§ 42 CS förslag till gemensamma åldersgränser inom SKK-organisationen 

Vid KF2007 presenterade CS ett förslag till gemensamma åldersgränser inom SKK. Därefter 

har en remiss i frågan skickats till klubbarna. Av svaren har framgått att där fanns ett flertal 

olika åldersgränser.  

 

Vid KF2009 redovisade CS ett förslag till åldersgränser att gälla inom SKK-organisationen, i 

vilket även ingick att övre åldersgräns tas bort. CS föreslog att föreslagna åldersgränser ska 

börja gälla senast 2012-01-01 då olika regelverk är låsta fram till detta datum. I CS förslag är 

SHUs delar undantagna.  

 

KF beslutade i enlighet med CS förslag samt att generell dispens lämnas från övre åldersgräns 

med omedelbar verkan.  

 

Tog PtK del av paragrafens skrivning avseende exempel på åldersgränser. PtK ställer sig 

något frågande till paragrafens skrivning avseende angivna exempel och åldersgränsen 12 år.  

 

Uppdrogs till ordföranden att vid kommande CS sammanträde ta upp frågan för klargörande 

avseende beslutets innebörd och angivna exempel. 

 

Beslöt PtK att i informationen till klubbarna inför kommande regelrevidering framföra att om 

åldersgräns finns för deltagande vid prov/tävling ska detta framgå i aktuella provregler. 

 

§ 57 Motion från Svenska Pudelklubben angående att göra rallylydnad till en officiell 

tävlingsgren 

Vid KF behandlad motion för vilken PtK har avgett yttrande. Behandlas detta utdrag vid 

senare punkt för rallylydnad på dagordningen.  

 

 

 

§ 33 Redovisning av PtK/VU 

 

Svenska Brukshundklubben, Anvisningar Mentaltest, 3-årig provperiod: 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla de justeringar som efter 3-årig provperiod skett 

i texten för Anvisningar Mentaltest, att träda ikraft från och med 2010-01-01 till 2011-12-31. 

Därefter ska regelverket följa ordinarie låsningsperiod om 5 år.  

 

Kunde PtK konstatera att endast smärre justeringar i texten har begärts, i huvudsak i form av 

redaktionella ändringar, vilket visar att det praktiska genomförandet av det nya mentaltestet 

låg väl från början. 
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Svenska Brukshundklubben, Bestämmelser Mentaltest, 3-årig provperiod: 

1. 2009-08-07 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla att lägsta åldersgräns för deltagande vid 

Exteriörbeskrivning ändras från 24 månader till 18 månader, att träda ikraft från och med 

2010-01-01. Beslutet om bifall till denna ändring är fattat mot bakgrund av att meriten 

godkänd Exteriörbeskrivning inte är knuten till annan titel än Korad. 

 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att inte bifalla den ändring som utan någon form av 

kompletterande information har införts under punkt 5, Villkor för deltagande, att ”Rätt att 

delta vid Mentaltest/Korning har alla registrerade hundar, som senast …..”.  

 

VUs beslut om avslag fattat mot bakgrund av PtKs tidigare fattat principbeslut, att hund av 

annan ras än vilken SBK har rasansvar inte medges delta vid mentaltest (SKK/PtK nr 1/2007 

§ 14).  

 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att, med hänvisning till tidigare beslut om avslag, inte 

bifalla angiven prioriteringsordning avseende hund av annan ras än vilken SBK har rasansvar 

under punkt 11, Maximering av antalet deltagande hundar, Prioritering av anmälda hundar. 

 

Svenska Brukshundklubben, Bestämmelser Mentaltest, 3-årig provperiod: 

2. 2009-09-30 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att, efter det att SBK inkommit med korrigerad slutlig 

version, fastställa Bestämmelser för Korning att träda ikraft från och med 2010-01-01 till 

2011-12-31. Därefter ska regelverket följa ordinarie låsningsperiod om 5 år. 

 

Svenska Brukshundklubben, Bestämmelser för Mentalbeskrivning: 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla hemställan om tillägg i Bestämmelser för 

Mentalbeskrivning, punkt 2, Rätt att anordna mentalbeskrivning, avseende rätt att arrangera 

förbokad mentalbeskrivning för hundar, av ras för vilken SBK har rasansvar, från en och 

samma uppfödare. Tillägget träder ikraft från och med 2010-01-01. Hemställan med 

anledning av beslut fattat vid SBKs Förbundskongress 2008. 

 

Svenska Brukshundklubben, Pool of judges for FCI IPO-R World Championships: 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs handläggning och beslut avseende hemställan från SBK 

(Utskott Samhällsnyttiga Hundar, Räddningshundsgruppen) att två av SBKs nationella IPO-R 

domare ska tillföras FCI Rescue Commissions internationella förteckning över domare till 

FCI IPO-R Världsmästerskap. 

 

Efter genomgång av FCIs riktlinjer samt de CV som bifogats för de båda IPO-R domarna 

beslöt VU att bifalla SBKs hemställan att Birger Andersson samt Leif Sundberg ska föreslås 

till FCI Rescue Commission att upptas på förteckningen Pool of judges for FCI IPO-R World 

Championships. 

  

Informerade sekreteraren att ordföranden i FCI Rescue Commission bekräftat att Birger 

Andersson samt Leif Sundberg kommer att upptas på förteckningen.  

Informerade Catharina D. Dahlström att FCI Rescue Comission nominerat Leif Sundberg till 

en av domarna vid VM IPO-R 2010 

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
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§ 34 Regelverk  

 

Vallanlagsprov för bearded collie. 

Med hänvisning till PtKs tidigare beslut om provperiod, 2007-01-01--2009-12-31, (SKK/PtK 

nr 4/2006 § 75) för det nya regelverket Vallanlagsprov för bearded collie informerade 

sekreteraren att påminnelse har skickats till Specialklubben för Bearded Collie, om att senast 

2009-06-30 inkomma med eventuellt förslag till justering av regelverket.  

 

Informerades PtK att ingen begäran om justering i regelverket har inkommit från SBC inför 

den slutliga låsningen. Kunde PtK därmed konstatera att regelverket för Vallanlagsprov för 

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

och med 2010-01-01 faller in i pågående låsningsperiod, 2007-01-01--2011-12-31. 

Förklarades beslutet omedelbart justerat. 

 

 

§ 35 Rallylydnad 

 

Rapporterade Inger Svedin från deltagande vid Svenska Brukshundklubbens konferens om 

Rallylydnad 2009-10-17--18. Konferensen var den andra avseende rallylydnad som SBKs 

arbetsgrupp AG Rallylydnad arrangerade.  

 

Konferensen genomfördes i mycket trevlig anda och med stort engagemang för sporten. 

Önskemålet om att sporten med tiden ska bli officiellt godkänd kvarstår oförändrat. Ett 

förslag till regelverk med fyra klasser har arbetats fram. Inofficiell tävlingsverksamhet bedrivs 

redan på många platser i landet.  

 

Vid konferensen framförde arbetsgruppen frågeställning avseende huvudmannaskap för 

Rallylydnad och hur detta formellt fastställs.  

 

Uppdrogs till ordföranden att vid kommande CS sammanträde föra fram SBKs arbetsgrupps 

frågeställning avseende formellt fastställande av huvudmannaskap, för ett klargörande av 

skrivningen i KFs beslut (§ 57 Motion från Svenska Pudelklubben angående att göra 

Rallylydnad till en officiell tävlingsgren). 

 

 

§ 36 Inkommen skrivelse angående tävlandes uppträdande 

 

Förelåg skrivelse angående en tävlandes uppträdande, vid deltagande i klass 3 vid 

Freestyletävling i Motala 2009-07-25--26. 

 

I skrivelsen framförs att den tävlande, vilken tillika själv är domare inom freestyle, bland 

annat har ifrågasatt domarnas kunskap och opartiskhet samt ifrågasatt sin placering i 

förhållande till andra ekipage. Vidare har den tävlande senare kommenterat domarnas 

bedömning via sin egen blogg på internet.  

 

Förelåg även yttrande från den tävlande efter att denne tagit del av inkommen skrivelse. 

 

Med hänvisning till Centralstyrelsens beslut att SKK nu har huvudmannaskap för Freestyle 

har ärendet hänskjutits till PtK för handläggning samt beslut.  

 

Tog PtK del av i ärendet föreliggande handlingar varmed en ingående diskussion fördes. 
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Finner PtK att den tävlande via sitt agerande har brutit mot punkt 1:4 i kapitel 1, Allmänt, i 

Svenska Kennelklubbens grundregler för medlemmar i SKK och dess medlemsorganisationer. 

 

Finner PtK vidare att den tävlande, såsom tillika varande auktoriserad freestyledomare, brutit 

mot allmän etik avseende domares uppträdande. 

 

Beslöt PtK därmed att som påföljd stänga av den tävlande som freestyledomare under 6 

månader, från och med 2009-11-01 till och med 2010-04-30. PtKs beslut innebär även att den 

tävlande under denna period inte medges representera Sverige i landslagssammanhang.   

 

Förklarades paragrafen omedelbart justerat. 

 

 

§ 37 Meritering vid dragprov i Lillholmsjö 2009-01-11 

 

Förelåg ärende angående utebliven resultatredovisning inkommet via e-mail från hundägare 

vars hund deltagit vid dragprov i Lillholmsjö 2009-01-11. Hunden är av ras labrador retriever 

och ska enligt ägaren ha tilldelats certifikat. Arrangör för dragprovet var Svenska 

Polarhundklubben NN i samregi med Svenska Draghundsportförbundet/SDSF.  

 

Då endast hund av ras för vilken SPHK har rasansvar kan delta vid SPHKs prov har yttrande 

begärts från provets domare. 

 

Domaren framför i sitt svar ”Rubricerad tävling är en tävling för alla raser enligt SDSF, dvs 

slädhundsklasser, nordisk stil, sprint, medeldistans samt att varje klass är indelad i A, B och 

C. I det fall förarna vill meritera sina hundar så sker detta i överenskommelse med respektive 

rasklubb som uttalar sig om tävlingen uppfyller deras meriteringskrav”.  

 

PtK ställer sig mycket starkt frågande till erhållet svar från domaren, då det inom SKKs 

organisation finns klart fastställda regler för meritering samt för resultatregistrering i SKKs 

stambok. Enligt SKKs rådande bestämmelser innehar SPHK ansvaret för meritering av hund 

av ras för vilken SPHK har rasansvar. Därtill innehar Svenska Brukshundklubben ansvaret för 

de meriteringsregler där alla raser medges delta, ”Dragprov – nordisk stil, Svenska 

Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund”. Vid det aktuella provet fanns inte SBK 

delaktigt som arrangör, dessutom är aktuell domare inte behörig att döma vid SBKs 

meriteringsprov. 

 

SDSF har inte behörighet att arrangera klass för alla raser med officiell merit för registrering i 

SKKs stambok. Vid de tillfällen SDSF i egen regi arrangerar tävling där alla raser kan delta är 

detta ett inofficiellt arrangemang där eventuella meriter inte kan tillgodoräknas inom SKKs 

meriteringssystem.  

 

Kan PtK därmed konstatera att det dragprov som skribentens labrador retriever deltagit vid 

inte var ett meriteringsprov utan en inofficiell tävling. PtK har noterat det fina resultat hunden 

uppnått vid tävlingen och beklagar att oklarheter har gjort att resultatet inte kan tillgodoräknas 

som merit, då rådande bestämmelser inte ger utrymme för detta. 

 

Betonar PtK vikten av att såväl arrangör som tävlande säkerställer att deltagande hund har 

behörighet att delta samt under vilka förutsättningar deltagande sker. 

 

Lades ärendet därmed till handlingarna.  
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§ 38 Internationellt Lure Coursing i Bollerup 2009-04-25--26 

 

Förelåg skrivelse från talesperson för deltagare vid internationellt Lure Coursing prov 

arrangerat av Svenska Vinthundklubbens Södra avdelning i Bollerup 2009-04-25--26. 

Via skrivelsen vill deltagarna framföra sina protester mot det sätt provtillfället i Bollerup 

genomfördes, både avseende veterinär och banläggning, samt yrkar med hänvisning till 

gällande regler och hundarnas säkerhet på att provet ska ogiltigförklaras.  

 

Förelåg yttrande över inkommen skrivelse från Svenska Vinthundklubbens Lure Coursing 

Kommitté/LCK, till vilken SvVK huvudstyrelse hänskjutit PtKs begäran om yttrande.  

 

Av SvVK/LCKs yttrande framgår att LCK för att få en bild av provets genomförande varit i 

kontakt med ett flertal personer, i ärendet berörda funktionärer såväl som tävlande.  

 

LCK informerar att två arbetsgrupper finns tillsatta, varav den ena kommer att arbeta med 

medicinska frågor inom Lure Coursing verksamheten och den andra är ansvarig för fältfrågor, 

vilket inkluderar banläggning och säkerhet. LCK framför ett tack för deltagarnas 

kommentarer och synpunkter och meddelar att man kommer att aktivt arbeta för att 

säkerheten på fälten, både under träning och under tävling, ökar. 

 

Tog PtK del av i ärendet föreliggande handlingar vilka kommenterades i valda delar.  

Finner PtK av erhållet yttrande att SvVK/LCK aktivt arbetar för en i alla sammanhang god 

säkerhet.  

 

Konstaterade PtK att protest inte har inlämnats på plats enligt gällande regler dagen för 

provet, varför yrkandet om ogiltigförklarande av provet därmed inte behandlas av PtK.  

 

Lades ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

 

 

§ 39 Nordisk konferens för lydnadsprovsdomare 2010 

 

Fördes en fortsatt diskussion avseende förutsättningar och förberedande delar för den 

nordiska konferens för lydnadsprovsdomare som SKK via PtK ska genomföra  

2010-10-02--03.  

 

Informerade Inger Svedin om den kontakt som skett med representant för SBK angående 

rekrytering av lämpliga hundekipage för den praktiska delens genomförande. I övrigt fortgår 

planerade förberedelser.  

 

 

§ 40 Nordiskt Mästerskap i Agility 2009 

 

Förelåg för PtKs kännedom den inbjudan som skickats till de nordiska kennelklubbarna 

angående Nordiskt Mästerskap i Agility 2009. Tävlingen arrangeras 2009-12-13 i anslutning 

till HUND2009, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Domare är Kees Stoel från Holland.  

Som brukligt arrangeras dagen innan, 12/12, en internationell agilitytävling med CACIAG. 

Inbjudna domare att döma denna tävling är från Sverige respektive Finland.  

 

Tog PtK del av informationen. 
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§ 41 Prioriterade områden 

 

a) Vallhundsverksamhet 

Förelåg information från sammankallande i SBKs arbetsgrupp för vallning med redogörelse 

för det arbete gruppen hittills har genomfört. Gruppen planerar ett möte 2009-11-28--29 till 

vilket PtKs representant kommer att inbjudas. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att till SBKs arbetsgrupp för vallning anmäla Katarina Björn som 

representant för PtK. 

 

b) Verksamhet inom förekommande skyddshundsverksamhet 

Förde PtK en fortsatt allmän diskussion om i vilket avseende det finns kvalitetssäkring av 

ansvariga vid utbildning och träning inom de olika grupperna, skyddshundsgruppen sk 

”svenskskyddet” resp IPO/BHP. 

 

Uppdrogs sekreteraren att tillskriva SBK med allmän frågeställning avseende utbildning av 

träningsansvariga. 

 

c) Verksamhet inom Drag-barmarksstil 

Avser PtK att följa den utveckling av Drag-barmarksstil som under uppstart av provformen 

genomförs som inofficiell verksamhet. Varmed Drag-barmarksstil tillförs prioriterade 

områden. 

 

 

§ 42 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod 

 

Förelåg fastställd tidsaxel för kommande arbete med regelrevidering inför låsningsperioden 

2012-01-01--2016-12-31. Genomgicks förteckningen över förekommande regelverk inom 

PtKs ansvarsområde. Ämnar PtK att vid kommande sammanträde fastställa för vilka 

regelverk respektive ledamot ska vara kontaktperson. 

 

Betonade PtK att i de fall specialklubb inkommer med ett nytt regelverk ska dokumentation 

över genomförd inofficiell verksamhet vara bifogad. Av denna dokumentation ska bland 

annat framgå hur länge inofficiell verksamhet har pågått, omfattning avseende antal 

genomförda prov/tävlingar, omfattning avseende antal hundar, kategori av domare mm.  

 

Informerade sekreteraren att fastställd tidsaxel med följebrev inom kort kommer att skickas 

till berörda klubbar. 

 

 

§ 43 Bidragsberättigade domarkonferenser 

 

Förelåg för PtKs kännedom förteckning över beviljade bidragsberättigade domarkonferenser 

år 2009, 2010 samt 2011. 

 

Fann PtK att SBK ännu inte inkommit med fastställt datum för agilitydomarkonferensen 

”hösten” 2010. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva SBK med uppmaning om att snarast inkomma med 

fastställt datum. 
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Informerade sekreteraren att det inom PtKs ansvarsområde inte har inkommit någon ansökan 

om att få genomföra bidragsberättigad domarkonferens år 2012. Sista datum för ansökan 

avseende bidragsberättigad domarkonferens år 2012 var den 1 juli. 

 

 

§ 44 Övriga frågor 

 

Fördes en allmän diskussion angående SKKs webbplats där uppskattning framfördes över den 

omfattande information som därigenom är allmänt tillgänglig. 

 

Finner PtK att det även skulle vara av värde för sidans besökare om ett ”lexikon” med 

samtliga inom organisationen förekommande förkortningar även fanns tillgängligt via 

webbplatsen, vilket härigenom framförs som ett önskemål.  

 

Framfördes även önskemål från ledamöterna om en av SKK utformad namnbricka att använda 

vid representation både inom som utom Sverige. Den information man önskar ska framgå är 

namn, att vederbörande är ledamot i PtK, samt i förekommande fall, är FCI ledamot med 

angivande av commission.  

 

Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SKKs Marknadsavdelning med förfrågan om 

utformning och framtagning av namnbricka. 

 

 

§ 45 Nästa möte 

 

Beslöt PtK avhålla nästa sammanträde 2010-04-28. 

 

 

§ 46 Mötets avslutande 

 

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

mötet avslutades.   

 

 

 

Justeras:    

 

 

Annica Uppström   Inger Svedin  

ordförande 

 

 

 

Vid protokollet:    

 

 

Brith Andersson    

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 


