SKKs Arbetsgrupp för Freestyle
2010-02-05
§ 1 - 29

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för
Freestyle (AF) den 5 februari 2010 på SKKs kansli.

Närvarande ledamöter:
Gun Kristensson (ordf), Yvonne Öster, Rolf Gustavsson, Linda Laikre, Moa Källström
Adjungerade SKKs kansli:
Kjell Svensson, Ulf Uddman (§ 5 - § 24)
Adjungerad SHU kansli:
Lotta Treiberg
Adjungerad Agria:
Magnus Berglin (§ 10)
Vid minnesanteckningarna: Pia Wahlström

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till AFs möte och gratulerade Moa Källström för de fina
recensionerna hon fått i Brukshunden för sin insats som speaker vid SHUs tävlingar på
HUND2009. Därefter förklarades mötet för öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av justeringsman
Rolf Gustavsson valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar från 21 december 2009 godkändes och lades till
handlingarna.

§ 5 Rapport från VD
Ulf Uddman informerade att på CS möte den 17 februari kommer frågan om mer anslag till
PtK, för att AF ska få bidrag till sin domarkonferens, att behandlas.

Ulf har fått mejl om att det har varit tekniska problem på webbplatsen hundfreestyle.se och
han undrar hur vi ska hantera sådan information.
AF beslutade att all information från webbleverantören ska vidarebefordras till webbmastern.
Vidare informerade Ulf om att SKK är värdland för NKU-kansliet från och med 1 januari och
tre år framåt. NKU säger tydligt att det ska vara ett regelverk i Norden. Bl a kommer alla
NKU-länderna att ha gemensamma utställningsbestämmelser fr o m 2011-01-01. NKU har
också som mål att även freestylesporten ska ha gemensamma regler samt samma regler på
Nordiska Mästerskap oavsett vilket NKU-land som står som arrangör.
Ulf påpekade också att det är viktigt att all information och diskussioner över nätet når fram
till alla i arbetsgruppen. Det är mycket viktigt att kansliet inte ställs offside i några frågor.
Då AF inte är en renodlad arbetsgrupp utan fungerar snarlikt som en kommitté bestämde Ulf
att vi från och med nu för protokoll med justeringsman istället för minnesanteckningar.
AF ställde frågan till Ulf om det finns möjlighet att delta i frågor gällande freestyle som
kommer upp på PtKs möten? Ulf ser inget hinder i det om ordföranden i PtK ser det som
positivt. Kjell Svensson fick i uppdrag att tillfråga ordföranden i PtK om möjligheten av att
adjungeras i freestylefrågor.

§ 6 Rapport från Tävlings- och Utbildningschefen
Kjell Svensson informerade om att han kommer att prata om etik och ansvarsfrågor på SHUs
Freestylekonferens i helgen.

§ 7 Rapport från sekreteraren
Sekreteraren tog upp frågan om var mejlen hamnar när man fyller i frågeformuläret på
hundfreestyle.se? Vidare diskuterades även kontaktuppgifterna till AF på webben.
AF beslutade att alla ledamöterna samt sekreteraren ska ta emot mejlen från frågeformuläret
samt ha kontaktuppgifter på sidan över AF på hundfreestyle.se

§ 8 Rapport från SHUs kansli
Moa Källström framförde sitt tack till Yvonne Öster som på ett föredömligt sätt gjorde reklam
för SHUs Freestylekonferens under tävlingarna på My Dog. Tack vare det så kan konferensen
genomföras.

§ 9 Uppdraglista
AF gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats:
punkt 6

Ordna med länkning mellan hundfreestyle.se och skk.se samt meddela AFs
sammansättning till skk.se.

punkt 15

Reda ut med STIM vad som krävs för musiken vid tävlingar. (se § 26)

punkt 16

Ta fram istoppsblad med redigeringar till befintligt regelverk samt uppdatera
webben.

punkt 24

Skrivelse till PtK med nya argument beträffande nya regler fr o m 2011-01-01.
Redaktionella ändringar i de nuvarande reglerna.

punkt 26

Ta fram förteckning över auktoriserade domare samt mejladresser till dessa.

§ 10 Agria Sponsring
Ordföranden välkomnade Agrias representant Magnus Berglin till mötet. Magnus berättade att
Agria har beslutat att sponsra freestylesporten i Sverige med 100 000 kr utöver det de
sponsrar SHUs tävling Agria Freestyle Cup. Magnus poängterar att denna ytterligare
sponsring inte får inkräkta på Agria Freetyle Cup för ungdomar. Agria vill ha full exponering
och SKK vill få fart på sporten genom denna sponsring.
AF diskuterade med Agria om olika möjligheter att disponera pengarna på. Agrias intention är
att satsningen på något sätt ska gynna eliten. Olika förslag har nämnts: en cup för alla åldrar,
hjälp till arrangörer av inomhustävlingar och/eller viss del av pengarna går till att exempelvis
skicka svenska mästaren i freestyle som Sveriges representant på Crufts.
Uppdrogs till Rolf och Moa att ta fram förslag för hur satsningen från Agria på 100 000:- för
vardera år 2010 och 2011 bäst kan användas. Förslaget vidarebefordras till sekreteraren som
sköter kontakten med Agria genom Carina Jägrén på SKKs kansli
Beslutar AF för att pengarna ska användas till arrangörsbidrag måste ett förslag samt krav/checklista för arrangörer finnas färdigt att presentera på SKKs Länsklubbskonferens den 16 –
17 oktober 2010. Uppdrogs till Moa och Rolf att ta fram krav-/checklista.

§ 11 NKU Freestylekommitté - Val av ledamot
AF har fått i uppdrag att välja en ledamot från Sverige till NKU Freestylekommitté.
Kommittén ska jobba med ett gemensamt regelverk för Norden. Ett möte ska ske snarast efter
VM i freestyle. Kansliet kommer att kalla till detta möte.
AF beslutade att enhälligt välja Rolf Gustavsson som Sveriges ledamot.

§ 12 NKU Freestylekommitté - Utse sekreterare
NKU Freestylekommitté ska även ha en sekreterare från någon av de Nordiska
kennelklubbarnas kanslier. Då SKK är värdland för tillfället har SKK fått i uppdrag ett utse en
sekreterare och AF i sin tur har fått det på sitt bord.
AF utsåg Pia Wahlström till sekreterare i NKU Freestylekommitté.

§ 13 NKU Freestylekommitté - Övrigt
AF ställde frågan om det fanns möjlighet att få ta del av NKUs protokoll när freestylefrågor
behandlats. Kansliet ser inga hinder till det utan att det naturligtvis är en självklarhet att AF
ska få ta del av detta.
Uppdrogs till sekreteraren att bevaka om några freestylefrågor finns med i protokollen från
NKU samt informerar om så är fallet.

§ 14 Tävlingar - ansökningsrutiner
Diskuterades hur ansökningsrutinerna kring tävlingar ska fungera. Från och med 1 april
kommer dataprogrammet Hundaktiv att vara i bruk för freestyletävlingar. Ansökan kommer
då att ske genom att arrangören gör sin ansökan digitalt och att ansökan genererar ett mejl till
kansliet. Finns inga hinder för tävlingen godkänner kansliet ansökan och arrangören får ett
mejl med godkännandet.
AF beslutade att sekreteraren i första hand sköter ansökningarna och att Yvonne Öster sköter
det under semestertider eller längre frånvaro av sekreteraren. Målet är att arrangören ska få
svar inom en vecka från ansökan.
§ 15 Tävlingar – Resultatregistrering
Diskuterades hur resultatregistreringen ska gå till. AF vill styra alla arrangörer att använda
Hundaktiv för hela sin tävlingsadministration. Hundaktiv är kostnadsfritt att använda för
arrangörer och spar massor av tid. I och med att den tävlande anmäler sig i Hundaktiv ”trillar”
alla uppgifter in på startlistor, tävlingsprotokoll, förberedelser till resultatlistor etc.
Resultatlistorna ska godkännas av domare och tävlingsledare innan de skickas till SKKs
kansli. AFs sekreterare har möjlighet att gå in och redigera i resultatlistorna och något är fel.
AF beslutade att då Hundaktiv är i drift ska alla arrangörer använda sig av detta verktyg för
att arrangera officiella freestyletävlingar. Uppdrogs till Rolf och Yvonne att tillsammans med
Magnus Baurén utforma information om Hundaktiv som genom kansliets försorg skickas till
samtliga arrangörer. Information ska också läggas upp på hundfreestyle.se.
AF arbetar vidare med hur resultaten ska kunna överföras i SKK Hunddata och vad som ska
in. Tanken är att SKK Hunddata ska kunna hämta information från Hundaktiv inte tvärtom.
Ett avtal med Hundaktivs Magnus Baurén måste upprättas. SKK behöver få källkoden till
programmet och den ska vara i SKKs ägo.
Uppdrogs till kansliet att sluta ett avtal med Magnus Baurén.

§ 16 Regelrevidering
Utkastet till nya regler gicks igenom. Kjell påpekade att avsnittet om de ”Allmänna
bestämmelserna” innehåller en blandning av SKKs allmänna bestämmelser som vi inte kan
påverka och sådana bestämmelser som rör freestyle som vi kan påverka.

Uppdrogs till Kjell att strukturera upp avsnittet så att de korrekta ”Allmänna bestämmelserna”
läggs in först, resterande delar får ges ny underrubrik.
Regelförslaget diskuterades och det framkom att fler var kritiska till att de obligatoriska
rörelserna tas bort. Mindre modifieringar av det nuvarande utkastet ska göras, bland annat mot
bakgrund av de kommentarer som kommer in under SHU-konferensen. Även mindre
språkliga redigeringar ska göras i texten.
Uppdrogs till Rolf, Linda och Yvonne att fortsätta sitt arbete med regelrevideringen.
Remissen ska vara klar och skickas ut från kansliet både per mejl och post senast den sista
februari. Yvonne lägger ut remissen på hundfreestyle.se. Alla svar ska gå till kansliet.
I samband med regeldiskussionerna kom frågan oacceptabelt beteende upp. Ulf informerade
om att det är skillnad mellan oacceptabelt beteende och oönskat beteende. Oacceptabelt
beteende är hundar som är farliga för allmänheten, d v s människor eller andra hundar och
djur. SKK får in ca 70 – 80 anmälningar om oacceptabelt beteende per år, ca hälften avskrivs
som normala saker som händer när hundar möts. Övriga anmälningar behandlas och hundarna
testas av SKK utsedda personer. Hundarna är avstängda från allt tävlande under
utredningsperioden. Endast funktionärer på utställning, tävling eller prov kan anmäla hundar
för oacceptabelt beteende. I funktionär ingår även domare.

§ 17 Domarkonferens 2010
Sekreteraren presenterade två förslag på konferensanläggning för domarkonferensen som
kommer att hållas den 23 – 24 oktober 2010.
Diskuterades om domarkonferensen endast ska hållas för redan auktoriserade domare eller om
man även ska bjuda in för nyutbildning av domare. Kjell informerade om att i allmänhet hålls
domarkonferenser för att vidareutbilda de domare som redan finns. AF funderar vidare.
Inriktningen för konferensen är de nya reglerna. Johanna Alanach är inbjuden till konferensen
som föreläsare.
Fullständigt program för konferensen kommer i senare skede, det viktigaste nu är att få ut
inbjudan då konferensen är obligatorisk för alla freestyledomare.
Uppdrogs till kansliet att boka konferensanläggningen Bommersvik samt skicka ut en
inbjudan till alla auktoriserade domare. Konferensen ska även läggas ut på SKKs kalendarium
på skk.se.

§ 18 SHU Freestylekonferens 2010
Ordföranden berättade att AF kommer att få presentera sig och sitt uppdrag vid inledningen
av konferensen. AF har sedan tid att disponera efter middagen på lördagkvällen.
AF noterade informationen.
§ 19 Domar- och funktionärsfrågor – utbildning
Punkten bordlades till nästa möte.

§ 20 Domar- och funktionärfrågor – Information
Yvonne Öster rapporterade att hon håller på och jobbar med ett informationsbrev till alla
domare beträffande SKKs övertagande av huvudmannaskapet av freestyle.
AF beslutade att Yvonne skickar över färdigt informationsbrev till sekreteraren som bilägger
det i inbjudan till domarkonferensen.
§ 21 Domar- och funktionärsfrågor – Domarlegitimationer
Kjell informerade om att proceduren för att ta fram domarlegitimationer tar så pass lång tid att
det inte finns någon mening att göra det nu, utan invänta domarkonferensen och därefter dela
ut leg till aktuella domare.
AF noterade informationen.

§ 22 Svenska Mästerskapen i Freestyle 2010
Sekreteraren informerade om att en ansökan har kommit in från Linköpings Hundungdom om
att få arrangera SM som officiell klass 3 tävling. Ansökan har godkänts.
Ulf informerade att det finns möjlighet att låna matta från SKK men att det är förenat med en
transportkostnad. Ulf uppskattar transportkostnaden till 5 000 – 6 000 kr. En annan möjlighet
har kommit upp då SKK förhandlar med en leverantör av matta till agilitytävlingar. I bästa
fall kommer den leverantören att lägga ut en provmatta till SM i Freestyle och då blir det
ingen kostnad alls. Tyvärr är inget klart i dagsläget.
STOKK har efterfrågat mer specifik information om SM som de kan lägga ut på sin
webbplats. Uppdrogs till Yvonne att kontakta Sture Engström med alla detaljer.

§ 23 Svenska Mästerskapen i Freestyle 2011
AF anser att det bästa vore om SM i Freestyle i framtiden gick på HUNDXX. Det känns mest
logiskt att avsluta året med SM och att man då kan kvalificera sig under hela året före. AF
uppskattar att hela SM-tävlingen kommer att ta max 2,5 timme att genomföra.
Ulf konstaterar att om inte tävlingen tar längre tid finns möjlighet att få arrangera SM i
finalringen på HUNDXX.
AF beslutade att från och med 2011 kommer SM att arrangeras på HUNDXX.

§ 24 Landslaget i Freestyle
Trots bidraget från SKK till landslaget är mästerskapen förenade med stora kostnader för de
som ingår i laget. AFs förslag är att utse någon som kan ”ragga” sponsorer till landslaget. Ulf
ser inga hinder i detta förutom att all sponsring måste kollas upp med SKKs sponsoransvarig
Carina Jägrén innan några överenskommelser görs.
AF anser också att det är viktigt att det finns aktuell information om landslaget på webben och
föreslår att man utser någon ansvarig för den informationen.

AF beslutade att Linda Laikre frågar Karolina Pettersson om hon vill ta åt sig att ”ragga”
sponsorer till landslaget samt att Linda även ansvarar för informationen på webben.

§ 25 Samarbete med SHU
Moa Källström föreslog att man länkar från freestyle.se till shu.se och vice versa.
AF biföll förslaget.

§ 26 STIM
Yvonne Öster har haft kontakt med STIM för att reda ut musikfrågan vid freestyletävlingarna.
STIM har kommit med ett kostnadsförslag som delgavs AF.
AF beslutade att acceptera kostnadsförslaget och uppdrog till kansliet att skriva avtal med
STIM.

§ 27 Beslut om under mötet behandlade ärenden som får offentliggöras innan
minnesanteckningarna är justerade samt ärenden som ska publiceras på
webben eller i HundSport Funktionär.
AF beslutade att alla punkter får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade.

§ 28 Nästa möte
AF beslutade att nästa möte blir den 14 juni kl 10.00 på SKKs kansli.

§ 29 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett intressant möte och förklarade därefter mötet som avslutat.

Vid protokollet

Pia Wahlström

Justeras

Gun Kristensson
ordförande

Rolf Gustavsson
ledamot

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

