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§ 29-55

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK,
Prov- och tävlingskommitté, PTK, onsdag den 4 maj 2022.

Närvarande
Ordinarie ledamöter:

Bengt Pettersson (ordf.), Ann Awes (deltog till § 51),
Jonny Hedberg, Ylwa Malmberg, Beatrice Palm,
Göran Wessman, Åsa Wrede

Adjungerade:

Kjell Svensson, tävlings- och utbildningschef

Protokoll:

Boa Strandberg

§ 29 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna varefter en presentation av samtliga närvarande
genomfördes. Mötet förklarades därefter öppnat.
§ 30 Val av justerare
Ylwa Malmberg utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 31 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 32 Föregående protokoll
PTKs protokoll 1-2022 godkändes och lades till handlingarna.
§ 33 Resultatrapport
PTKs resultatrapport för mars 2022 granskades och lades till handlingarna.
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§ 34 Arbetsordning för PTKs kommande mandatperiod
a) Rutiner för kommittéarbetet
PTK gick igenom dokumentet Lathund för ledamöter i SKKs Centralstyrelses kommittéer
och arbetsgrupper samt PTKs uppdaterade adresslista.
b) Delegeringsordning för PTK
PTK gick igenom kommitténs delegeringsordning för perioden 2022-2023.
Upplägget för SKKs kommittéers delegeringsordningar har justerats inför kommande
period och delats in i fyra delar:
-

Allmänna anvisningar samtliga kommittéer
Beskriver det som är gemensamt för samtliga av SKKs kommittéer som syfte,
hur de bildas och praktiska anvisningar om exempelvis kommunikation,
samverkan, jäv och tystnadsplikt.

-

Särskilda anvisningar för respektive kommitté
Beskriver bland annat den specifika kommitténs syfte, ansvarsområden, ansvar
för regelverk och styrdokument, beslutsrätt och bemanning.

-

Kontinuerliga och tidsbestämda uppdrag för respektive kommitté
Beskriver kommitténs kontinuerliga och tidsbestämda uppdrag samt hur dessa
ska återrapporteras till Centralstyrelsen, CS.

-

Budget för respektive kommitté
Beskriver budgeten för kommittén 2022 och 2023.

PTK gick igenom de tidsbestämda uppdrag kommittén fått efter Kennelfullmäktige
2021.
Ett av PTKs tidsbestämda uppdrag är att:
Stödja berörda special- och verksamhetsklubbar i genomförandet av KFs
beslut att: ”Allmän hundsport (för närvarande agility, lydnad, rallylydnad,
freestyle och nose work) kan av den special- eller verksamhetsklubb, som
SKK delegerat huvudmannaskapet till, bevilja juridisk person (företag eller
organisation) utanför SKK rätt att arrangera officiell tävling/prov”.
(KF §14)
PTK beslutade att kontakta berörda klubbar och höra om deras framtida intresse samt
planer för detta. PTK behöver även se över behovet av justering i respektive regelverk
om juridisk person ges rätt att stå som arrangör.
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Fortsatt noterade PTK det uppdrag kommittén fått att:
Särskilt bevaka att etiska krav upprätthålls i samband med hundars
användning vid tidvis ifrågasatta provformer som vallhundsprov och
skyddshundsprov. De aktuella policyer som finns för dessa verksamheter
ska kontinuerligt uppdateras.
(KF § 17 & 20 v-plan)
En diskussion uppkom om det ansvar SKK-organisationen har gentemot samhället i den
här frågan. I beslutet taget i § 37 d) har hänsyn tagits till detta uppdrag.
c) Mötesdatum
PTK beslutade att kommitténs sammanträden under verksamhetsperioden 2022-2023
hålls följande datum:
2022
13 oktober – Hålls som ett fysiskt möte på SKKs kansli
2023
15 februari – Hålls som ett digitalt möte
4 maj – Hålls som ett fysiskt möte på SKKs kansli
17 oktober – Hålls som ett fysiskt möte på SKKs kansli
§ 35 Redovisning av beslut per capsulam
Följande beslut per capsulam har tagits sedan PTK möte 1-2022:
a) 4 februari 2022 - Tillägg i regler för vattenprov
Svenska Newfoundlandshundklubben, SNK, hade inkommit med en ansökan om ett
tillägg i sitt regelverk för vattenprov. Tillägget reglerar vad som gäller vid uppflyttning
till de olika klasserna och hade fallit bort inför ordinarie revideringsperiod.
PTK tog del av ansökan och konstaterade att behovet av justeringen beror på ett
oavsiktligt fel vid hanteringen av regelrevideringen och därför kan tillägget införas i
regelverket omgående.
PtK beslutade att godkänna SNKs tillägg om uppflyttning i regler för vattenprov att
gälla från den 1 januari 2022.
b) 4 mars 2022 samt 23 mars 2022 - Redovisning av konferens för IGP-domare
PTK har per capsulam den 4 mars 2022 respektive den 23 mars 2022 tagit beslut att
bordlägga SBKs ekonomiska redovisning för utbetalning av bidrag i väntan på en mer
detaljerad redovisning.
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c) 23 mars 2022 – Ansökan om reviderade regler för IGP att gälla från 2022
SBK ansökte vid PTK 1-2022 att deras reviderade regelverk för IGP skulle börja gälla
från den 1 januari 2022 till skillnad från merparten av SBKs övriga regelverk som börjar
gälla den 1 januari 2023. PTK beslutade då att avslå SBKs ansökan och att även de
reviderade reglerna för IGP ska gälla från den 1 januari 2023 bland annat med
hänvisning till de justeringar i regelverket som behövde göras.
SBK hade nu inkommit med en ansökan om att få göra smärre ändringar i regelverket
för IGP att gälla under 2022 för att sedan inkomma med ytterligare en version att gälla
från den 1 januari 2023.
PTK tog del av ansökan samt det reviderade regelverket. PTK konstaterade att de
justeringar SBK önskar göra inte ger skäl till en revidering av regelverket under
pågående låsningsperiod.
PTK poängterade att det är SBK själva som tidigare begärt uppskov om att få skjuta
fram revideringen med ett år för regelverket för IGP. Vidare betonades att skälet till
regelverkens låsningsperiod är för att skapa trygghet och kontinuitet för domare,
funktionärer och utövare.
PTK beslutade i och med detta att avslå SBKs ansökan om justeringar av regelverket
under pågående låsningsperiod och att SBK får inkomma med ett reviderat regelverk
för IGP med samtliga justeringar att gälla från den 1 januari 2023.
§ 36 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och övriga kommittéer
a) Protokollsutdrag från Centralstyrelsen, CS, möte 1-2022
§ 19 SKK/KHM
a) Träningsmetoder för hund
På förekommen anledning önskar KHMs ordförande, Anna Fors Ward, att ta
upp frågan om att det fortfarande förekommer otillåtna och hårda metoder för
att träna hund.
CS ser det som viktigt att SKKs policy relationen människa-hund efterlevs.
CS beslutade att KHM tillsammans med PTK och JhK lämnar förslag på hur
policyn kan uppmärksammas.
PTK tog del av protokollsutdraget som berörs under § 36 b).
b) Protokollsutdrag från Kommittén för hundars mentalitet, KHM, möte 2-2022
§ 24 SKKs policy för relationen människa-hund
Under CS senaste möte önskade KHMs ordförande Anna Fors Ward att lyfta
frågan om att det fortfarande förekommer otillåtna och hårda metoder för att
träna hund. CS beslutade att KHM tillsammans med Prov- och
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tävlingskommittén, PTK, och Jakthundskommittén, JhK, ska lämna förslag på
hur policyn kan uppmärksammas.
KHM diskuterade kring lämpligt upplägg för att uppmärksamma problemet och
många bra idéer presenterades. Kommittén ansåg att en arbetsgrupp bör
tillsättas för att belysa ämnet och arbeta vidare med frågan och anser också att
det vore en god idé om minst en person från var och en av de andra två
berörda kommittéerna, PTK och JhK, ingick i arbetsgruppen. KHM uppdrog till
Anna Fors Ward, Cilla Hamfelt och Charlotta Gauffin att bilda en arbetsgrupp
och framföra förslaget och tillfråga berörda kommittéer om deltagande.
I samband med att KHM diskuterade ämnet om SKKs policy för relationen
människa-hund tog kommittén del av en skrivelse gällande vilka hjälpmedel och
metoder som anses vara okej. KHM beslutade att frågan ska ingå i arbetet för
den ovan nämnda nytillsatta arbetsgruppen.
PTK tog del av protokollsutdraget. Ordföranden samt Göran Wessman uppdrogs att
ingå i arbetsgruppen tillsammans med KHM och JhK.
§ 37 Klubbfrågor
a) Svenska Agilityklubben
För kännedom fanns en skrivelse gällande agilitysportens utformning. Sekreteraren
meddelade att skrivelsen vidarebefordrats till Svenska Agilityklubben, SAgiK, som är
huvudman för agility.
b) Svenska Brukshundklubben – Medlemskap
I SBKs stadgar står att medlemskap börjar gälla när fastställd medlemsavgift erlagts
men SBK har nu ansökt till Föreningskommittén, FK, om dispens från stadgarna och att
medlemskap istället ska börja gälla från det att ansökan om medlemskap inkommit.
Anledningen till detta är att SBK har infört ett nytt medlemssystem och att
betalningslösningarna ännu inte är klara. För kännedom fanns FKs beslut att godkänna
SBKs ansökan.
Vidare fanns för kännedom ett utskick från SBK som gått ut den 7 april 2022 till
arrangörer gällande kontroll av medlemskap för deltagare på tävling.
c) Svenska Brukshundklubben – Skrivelse
En skrivelse hade inkommit med en överklagan gällande SBKs beslut om strykning av
hunds resultat efter deltagande i mentaltest, exteriörbeskrivning och bruksprov med
hänvisning till att deltagaren inte var medlem i SBK vid prov- och
beskrivningstillfällena.
Vidare fanns yttrande från SBK kring överklagan.
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PTK tog del av skrivelsen samt SBKs yttrande och konstaterade att det är utövarens
ansvar att se till att giltigt medlemskap finns vid deltagande i prov och tävling.
PTK beslutade att avslå överklagan då inget formellt fel har begåtts från SBK.
d) Svenska Brukshundklubben – Licens för tävlande med skyddshund
Inför revideringen av regler för bruksprov, IPO Nordic Style, IGP samt mondioring
påpekade PTK att det behöver finnas en samstämmighet i de fyra regelverken vad
gäller åldersgräns för att kunna erhålla den licens som SBK utfärdar för att få tävla i
skyddsgrenar. I de reviderade regelverken att gälla från 2023 för bruksprov och IPO
Nordic Style har SBK ansökt om tillägget att kravet för att få erhålla skyddslicens är att
föraren uppnått 18 år. Detta framgår inte i regelverken för IGP samt mondioring där
det står att föraren under året ska ha uppnått lägst 12 års ålder för att få delta.
Efter PTKs påpekande vid PTK 1-2022 hade SBK inkommit med ett beslut från SBKs
utskott för prov och tävling om att de önskade bordlägga frågan i nuvarande
regelrevidering.
PTK diskuterade frågan om åldersgräns för att kunna erhålla skyddslicens ingående.
PTK konstaterade att två av SBKs regelverk, bruksprov samt IPO Nordic Style, har
begärt en åldersgräns på 18 år och att detta inte kan skilja i de olika provformerna. Att
ha en åldersgräns för erhållande av skyddslicens visar att organisationen tar ett ansvar
gentemot samhällssynen på skyddshundar vilket i sin tur leder till att värna
skyddshundsverksamhetens framtid.
Vidare konstaterades att det i PTKs delegeringsordning står särskilt utpekat att
kommittén ska bevaka bland annat skyddshundsproven.
PTK beslutade att det i regelverken för bruksprov, IGP, IPO Nordic Style samt
mondioring ska framgå att det krävs att föraren uppnått 18 års ålder för erhållande av
skyddslicens. Detta utifrån det ansvar SKK-organisationen har gentemot samhällets syn
på skyddshundar samt att det behöver finnas en samstämmighet i regelverken där
skyddsmoment genomförs.
§ 38 Revidering av regler för bruksprov
SBK hade till mötet inkommit med ett justerat regelförslag efter PTKs synpunkter på
revideringen av regler för bruksprov framförda vid möte 1-2022.
PTK gick igenom regelverket och beslutade att godkänna regler för bruksprov att gälla
från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
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§ 39 Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil
SBK hade till mötet inkommit med ett justerat regelförslag efter PTKs synpunkter på
revideringen av meriteringsregler för draghund nordisk stil, dragprov, framförda vid
möte 1-2022. SBK hade även inkommit med svar på PTKs frågeställningar beträffande
en del innehåll i regelverket.
PTK gick igenom regelverket och noterade att den äldre versionen av SKKs allmänna
regler förts in i den senaste upplagan av det reviderade regelverket.
PTK beslutade att godkänna regler för dragprov att gälla från den 1 januari 2023 till
den 31 december 2026 under förutsättning att de aktuella allmänna reglerna läggs in i
regelverket.
§ 40 Revidering av regler för IGP
SBK hade till mötet inkommit med ett justerat regelförslag efter PTKs synpunkter på
revideringen av regler för IGP framförda vid möte 1-2022.
PTK gick igenom regelverket och beslutade följande:
Villkor för deltagande
Ett tillägg om åldersgräns på 18 år för skyddslicens görs i enlighet med beslut taget i
§ 37 d).
I tabellen avseende specifika krav för deltagande i de olika grenarna och klasserna har
ett tillägg gjorts för vad som gäller för BSL 1-3. Hundens åldersgräns för deltagande i
BSL-2 och BSL-3 justeras till 18 månader för BSL-2 och 20 månader för BSL-3 istället för
15 månader i samtliga BSL-klasser i enlighet med tidigare fastställt regelverk.
Skiss för spårvinklar
En justering görs så att texten för respektive spetsvinkel stämmer överens med
skisserna.
PTK beslutade att godkänna regler för IGP att gälla från den 1 januari 2023 till den
31 december 2026 under förutsättning att justeringarna görs enligt beslut ovan.
§ 41 Revidering av regler för IPO Nordic Style
SBK hade till mötet inkommit med ett justerat regelförslag efter PTKs synpunkter på
revideringen av regler för IPO Nordic Style framförda vid möte 1-2022.
PTK gick igenom regelverket och beslutade att godkänna regler för IPO Nordic Style att
gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
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§ 42 Revidering av regler för IPO-R
SBK hade till mötet inkommit med ett justerat regelförslag efter PTKs synpunkter på
revideringen av regler för IPO-R framförda vid möte 1-2022.
PTK gick igenom regelverket och beslutade att godkänna regler för IPO-R att gälla från
den 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
§ 43 Revidering av regler för lydnadstävling startklass till klass 2
SBK hade till mötet inkommit med ett justerat regelförslag efter PTKs synpunkter på
revideringen av regler för lydnadstävling startklass till klass 2 framförda vid möte
1-2022. SBK hade även inkommit med svar på PTKs frågeställningar beträffande en del
innehåll i regelverket.
PTK gick igenom regelverket och noterade att en uppdaterad version FCIs regler för
lydnad klass 1-3 godkänts att gälla från februari 2022.
PTK beslutade att ett tillägg görs i regelverket för lydnad klass 2 att föraren tillåts
använda egen apport med hänvisning till FCIs nyligen godkända regelverk.
PTK vill även uppmärksamma SBK på att det i FCIs uppdaterade regelverk gjorts ett
tillägg om att hunden tillåts att vara på både höger och vänster sida i
transportsträckorna mellan momenten. Kommittén anser att detta lämpligen borde
stämma överens med de svenska reglerna.
Notering: Efter PTKs möte har SBK gjort de justeringar PTK påpekat i enlighet med den
uppdaterade versionen av FCIs regelverk.
PTK beslutade att en övergångsregel behöver framgå under rubriken Priser och
uppflyttningar för vad som gäller för hund som uppnått uppflyttningsresultat i
startklass innan den 1 januari 2023.
PTK beslutade att godkänna regler för lydnadstävling startklass till klass 2 att gälla från
den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 under förutsättning att justeringarna
görs enligt beslut ovan.
§ 44 Revidering av regler för mondioring
SBK hade till mötet inkommit med ett justerat regelförslag efter PTKs synpunkter på
revideringen av regler för mondioring framförda vid möte 1-2022. SBK hade även
inkommit med svar på PTKs frågeställningar beträffande en del innehåll i regelverket.
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PTK gick igenom regelverket och beslutade att följande:
Villkor för deltagande
Ett tillägg om åldersgräns på 18 år för skyddslicens görs i enlighet med beslut taget i
§ 37 d).
Allmänna regler för mondioring
Vid PTK 1-2022 togs beslut om att stycket gällande diskvalificering vid användande av
elhalsband och stackel på tävlingsområdet skulle tas bort med hänvisning till att det är
förbjudet enligt lag i Sverige och aldrig får användas. SBK hade återkopplat till PTK att
de önskade ha kvar stycket, men att de nu hade lagt till en notering om att det är
förbjudet enligt lag i Sverige.
PTK tog del av SBKs synpunkter men konstaterade att man som tävlande i Sverige är
skyldig att känna till svensk lagstiftning. Däremot har PTK en förståelse för att SBK
önskar belysa speciellt att den typen av halsband inte är tillåtna.
PTK beslutade att stycket Användande av elhalsband, stackel eller liknande inom
tävlingsområdet, parkeringen etc. medför diskvalificering tas bort men att tillägget om
att elhalsband och stackel är förbjudna enligt lag i Sverige står kvar i regelverket. Ett
tillägg görs om vilken utrustning hunden tillåts använda för att förtydliga detta.
Vidare beslutade PTK att godkänna SBKs ansökan om att få ta bort den del som berör
tjänstehund under rubriken Kontroller.
PTK beslutade att godkänna regler för mondioring att gälla från den 1 januari 2023 till
den 31 december 2026 under förutsättning att justeringarna görs enligt beslut ovan.
§ 45 Revidering av regler för rallylydnad
SBK hade till mötet inkommit med ett justerat regelförslag efter PTKs synpunkter på
revideringen av regler för rallylydnad framförda vid möte 1-2022.
PTK gick igenom regelverket och beslutade följande:
I moment 407, Hund framför, backa, behöver en justering göras på skylten efter byte
av namn på momentet.
I några av de nya momenten skiljer sig skyltarna i typsnitt från de övriga momenten
samt saknar SBKs logga. Dessa behöver justeras för att vara enhetliga och harmonisera
med varandra.
PTK beslutade att godkänna regler för rallylydnad att gälla från den 1 januari 2023 till
den 31 december 2026 under förutsättning att justeringarna görs enligt beslut ovan.
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§ 46 Revidering av regler för spårprov för blodhund
Svenska Blodhundklubben, SvBK, hade till mötet inkommit med ett justerat
regelförslag efter PTKs synpunkter på revideringen av regler för spårprov för blodhund
framförda vid möte 1-2022.
PTK gick igenom regelverket och beslutade att godkänna regler för spårprov för
blodhund att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
§ 47 Bidragsberättigad domarkonferens
Redovisning av konferens för IGP-domare
SBK hade till PTK 1-2022 inkommit med protokoll samt ekonomisk redovisning efter
deras konferens för IGP-domare den 20-21 november 2021. PTK beslutade då att
bordlägga ansökan med hänvisning till att den ekonomiska redovisningen behövde
preciseras mer innan bidrag kunde betalas ut. SBK inkom därefter med en justerad
ekonomisk redovisning som via PTK beslut per capsulam beslutade bordlägga då
redovisningen inte var tillräcklig. SBK inkom därefter med ytterligare en justerad
version av den ekonomiska redovisningen men även denna gång beslutade PTK per
capsulam att bordlägga redovisningen. Anledningen var att PTK inte ansåg att samtliga
kostnader redovisades fullt ut.
SBK hade än en gång inkommit med en justerad ekonomisk redovisning efter
konferensen för IGP-domare.
PTK tog del av den justerade redovisningen och beslutade att godkänna den
ekonomiska redovisningen för utbetalning bidrag på 75 % av kostnaderna, högst
75 000 kronor.
§ 48 Ledamöternas uppdrag
Lista över ledamöternas uppdrag
PTK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden. Till protokollet noteras
att följande uppdrag är genomförda:
1-2021
§ 9 c)

Kjell Svensson uppdrogs att ta kontakt med en skribent för uppdraget att
sammanställa artikeln om vallhundspolicyn.

Kjell Svensson informerade om att uppdraget är genomfört och att artikeln är under
framställning.
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1-2022
§ 10, § 11,
§ 13, § 15,
§ 16, § 17
& § 19

Diverse redaktionella ändringar i regelverket behöver göras och
sekreteraren uppdrogs att meddela SBK om dessa.

Sekreteraren informerade om att uppdraget är genomfört.
1-2022
§ 10-§ 17
& § 19

Sekreteraren uppdrogs att kontakta berörd klubb avseende PTKs
synpunkter på regelverket.

Sekreteraren informerade om att uppdraget är genomfört.
§ 49 Information från PTK samt kansli
a) Ordföranden
- Informerade om den kontakt han haft med SBK gällande SBK specialsök. I PTKs
delegeringsordning för 2022-2023 framgår uppdraget från KF 2021 att
kommittén ska följa upp arbetet med att etablera SBK specialsök som en
officiell provform.
Ordföranden uppdrogs att ha en fortsatt dialog med SBK gällande tidsplan och
status för arbetet med SBK specialsök.
b) Ledamöter
- Jonny Hedberg rapporterade om arbetet som sker inför VM i lure coursing i
Kristianstad 2023.
- Ann Awes informerade om att EM i nötvallning kommer att ske den
21-23 oktober 2022 i samband med Elmia Lantbruksutställning i Jönköping.
c) Tävlings- och utbildningschefen
- Redovisade prov- och tävlingsstatistik från 2016-2021.
- Informerade att avtal skrivits med SAgiK bland annat gällande bidrag för det
nordiska mästerskapet i agility som kommer ske i Skurup den 19-21 augusti
2022.
- Informerade om att Ida Lindgren blir den nya svenska delegaten för FCI Rally
Obedience Commission samt NKU Rallylydnadskommitté.
d) Sekreteraren
- Informerade om det utskick som gått ut den 11 februari 2022 till berörda
klubbar gällande ansökan om bidragsberättigad domarkonferens för 2024.
- Informerade om det utskick som gått ut den 16 februari 2022 till SKKs klubbar
gällande höjd milersättning.
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-

-

Informerade om det utskick som gått ut den 28 februari 2022 till SKKs klubbar
gällande SKKs ställningstagande kring situationen i Ukraina.
Informerade om det utskick som gått ut den 4 mars 2022 till SKKs klubbar
gällande en uppdaterad version av SKKs ställningstagande kring situationen i
Ukraina.
Informerade om de presentationer som finns tillgängliga efter det
gemensamma mötet med samtliga kommittéer den 31 mars 2022.

§ 50 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI
a) Allmän information
- Protokoll från möte med FCI Europe Section General Committee den 1 mars
2022.
- Beslut från möte med FCI General Committee den 27 januari 2022.
- Beslut från möte med FCI General Committee den 30 mars 2022.
- Uttalande från FCI General Committee gällande kriget i Ukraina.
b)
-

FCI Agility Commission
Protokoll från möte med FCI Agility Commission den 12 februari 2022.
Protokoll från möte med FCI Agility Commission den 24 februari 2022.
Inbjudan samt dagordning till möte för FCI Agility Commission den 11 mars
2022.
Information om att VM i agility som var planerad att hållas i Moskva, Ryssland,
i september 2022 ställs in. Istället hålls VM i agility i Österrike den 21-25
september 2022.

c) FCI Commission for Dog Dancing
- Inbjudan samt dagordning till möte med FCI Commission for Dog Dancing den
21-22 maj 2022.
d) FCI Commission for Herding Dogs
- Protokoll från möte med FCI Commission for Herding Dogs den 20 november
2021. Av protokollet framgår att ett arbete pågår med att framställa ett
regelverk för boskapsvaktande hundar.
e) FCI Commission for Mondioring
- Inbjudan samt dagordning till möte med FCI Commission for Mondioring den
28 mars 2022.
f) FCI Obedience Commission
- Cirkulär 5/2022 gällande uppdaterat regelverk tillsammans det bifogade
regelverket Rules and Guidelines for Obedience trials for classes 1, 2 & 3 samt
en sammanfattning av ändringarna. PTK noterade de nya tilläggen i reglerna
vilka berörs under § 43.
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g) FCI Commission for Rescue Dogs
- Information om att VM för räddningshundar hålls i Italien den 17-21 augusti
2022.
h) FCI Commission for Sighthound Sport
- Inbjudan samt dagordning till möte med FCI Commission for Sighthound Sport
25 maj 2022.
- Uppdaterad tolkning av regelverket FCI Regulations for International
Sighthound Racing and Lure Coursing Events.
i) FCI Utility Dogs Commission
- Cirkulär 6/2022 gällande uppdaterade anvisningar för Specifications for the
organization of the FCI-IGP-World Championship for Utility Dogs.
- Cirkulär 7/2022 gällande uppdaterade anvisningar för Specifications for the
organization of the FCI World Championship (FCI-WC) and the FCI European
Championship (FCI-EC) for Tracking Dogs according to FCI-IGP-FH regulations.
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Brith Andersson efter möte
med FCI Utility Dogs Commission den 12 mars 2022.
- Utskick till SBK gällande möjlighet att inkomma med förslag på namn på
internationella IGP-domare som ska ingå i en domarpool för FCI-mästerskap.
För kännedom fanns även det svar som inkommit från SBK.
- Utskick till SBK gällande möjlighet för aktiva tävlande att inkomma med
synpunkter på regelverket för IGP avdelning A. För kännedom fanns även det
svar som inkommit från SBK.
- Information om att VM i IGP-FH som planerade hållas i Polen den 10-24 april
2022 ställs in med anledning av kriget i Ukraina.
PTK tog del av de olika dokumenten vilka kommenterades samt diskuterades.
Sekreteraren informerade att relevant underlag för kännedom och eventuell åtgärd
löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb.
§ 51 Information från Nordisk Kennel Union, NKU
a) Nosework
- En fråga om ett eventuellt framtida behov av en NKU-kommitté för nosework
uppkom.
Beatrice Palm uppdrogs att se över i hur stor utsträckning nosework utövas i de
övriga nordiska länderna samt om intresse finns för att starta en NKU-kommitté
för nosework.
b) Mästerskap
- Information om det nordiska mästerskapet i freestyle och heelwork to music
som arrangeras i Herning, Danmark, den 11-13 november 2022.
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PTK tog del av de olika dokumenten vilka kommenterades samt diskuterades.
Sekreteraren informerade att relevant underlag för kännedom och eventuell åtgärd
löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb.
§ 52 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
§ 53 Nästa möte
Datum för PTKs nästkommande möte fastställdes till den 13 oktober 2022.
§ 54 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
PTK beslutade att § 37 c) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.
§ 55 Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.

Vid protokollet:

Boa Strandberg

Justeras:

Bengt Pettersson

Ylwa Malmberg

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

