SKK/AF nr 3/2011
2011-09-20
§ 68 - 103

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för
Freestyle den 20 september 2011 på SKKs kansli.

Närvarande ledamöter:
Gun Kristensson (ordf), Rolf Gustavsson, Linda Laikre, Janna Nordin, Yvonne Öster
Adjungerad SKK kansli
Kjell Svensson
Adjungerad Sveriges Hundungdoms kansli:
Lotta Treiberg
Anmält förhinder:
Moa Källström

Vid protokollet: Pia Wahlström

§ 68

Mötets öppnande

Ordföranden Gun Kristensson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 69

Val av justerare

Linda Laikre valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 70

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
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§ 71

Föregående protokoll

AFs protokoll nr 2/2011 godkändes och lades till handlingarna.

§ 72

Framtida organisation

SKKs Centralstyrelse (CS) har lagt ett förslag på verksamhetsplan för 2012 och 2013 till
Kennelfulllmäktige (KF) som hålls den 24 – 25 september. CS förslag är bl a att AF övergår
från att vara arbetsgrupp till att bli en kommitté fr o m 1 januari 2012.
Beslutar KF enligt CS förslag kommer freestyle att bli en egen verksamhetsklubb fr o m 1
januari 2014.
CS återkommer efter KF med detaljerna kring kommitten. AF avvaktar KFs beslut innan man
jobbar vidare med planeringen av den framtida organisationen.

§ 73

Verksamhetsplan

AF konstaterar att arbetet i det stora hela fortlöper enligt verksamhetsplanen. Ett fåtal
punkter är ännu inte åtgärdade, men arbetet med samtliga punkter är påbörjat.

§ 74

Rutiner vid telefonmöten

Vid telefonmöte med AF ska minnesanteckningar föras. Dessa ska snarast efter mötet
skickas ut till samtliga AFs ledamöter samt till de som är adjungerade.
Minnesanteckningarna ska inte offentliggöras.
I första hand ska telefonmötena vara beredande möten. Beslut fattas i första hand vid AFs
fysiska möten och vid akuta frågor som t ex dispenser kan VU ta beslut. Enklare beslut kan
tas för att arbetet med t ex anvisningar och utbildningsmaterial ska flyta på. Materialet
mejlas då ut för synpunkter och därefter tas beslut av VU.
Viktigt att ta med besluten till nästa möte så de protokollförs.

§ 75

Webbsidan

Rolf Gustavsson rapporterar om den nya webbsidan. Inga direkta synpunkter har kommit in
efter AFs förra möte, där sidan visades. AF är mycket nöjda med den nya sidan och tackar Ina
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Kolmodin för det utmärkta arbetet. Det är nu dags att sjösätta den nya sidan som får samma
adress som den gamla hundfreestyle.se. Det kommer att finnas en länk på den nya sidan till
den gamla under en övergångsperiod.
Konstateras att översättningen till engelska av vissa delar av hemsidan inte hunnits med
ännu.
Lotta Treiberg påpekar att det är bra om vissa saker som läggs ut på hundfreestyle.se också
skickas till Sveriges Hundungdom (SHU)så att det även kan publiceras på deras hemsida.
Webmaster för SHUs sida är Carola Berg . Material kan sändas direkt till henne för
publicering.

§ 76

Tävlingar – Agria Freestyle Elite Challenge

Konstaterades att hittills har sju deltävlingar i Agria Freestyle Elite Challenge (AFEC) hållits.
Den åttonde och sista deltävlingen hålls i Bollnäs den 24 september. Det har varit en mycket
bra geografisk spridning på tävlingarna. De har hållits över hela Sverige från Malmö i söder
till Boden i norr och ibland som samarrangemang med andra event.
Finalen i AFEC arrangeras av Västra Kennelklubben på MyDOG. De har kontakt med Tommy
von Brömsen från Svenska Mässan angående arrangemanget.

§ 77

Tävlingar – SM 2011

Sekreteraren informerade att en Funktionsansvarig (FA) för SM i Freestyle har utsetts på SKK
kansli. Hon heter Malin Ahlgren och alla frågor från AF beträffande arrangemanget ska gå
genom henne. FA behöver ha all information från arrangören av SM i god tid så att hon kan
skicka PM etc till deltagarna absolut senast två veckor innan tävlingen.
SM kommer att hållas i finalringen på Stockholm Hundmässa söndagen den 11 december.
Starttid är ännu inte fastställd men tävlingen måste vara klar till kl 12.00.
SKK kommer att skänka priser.
Arrangör för SM blir Linköpings Hundungdom.
Ordföranden meddelar att hon kommer att sponsra SM med 1 000:-.
Deltagargift för SM blir 350:-.
I dagsläget finns inga SM-regler vilket snarast ska fastställas. Förslag på vad som bör stå i
reglerna:
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SM är en inofficiell tävling, kval sker genom att vinna U-SM eller genom placering på
Årets freestylehundlista och Årets heelworkhundlista,
SM döms och arrangeras enligt officiella regler för klass III.
Minst tre domare dömer SM. Det är bra om en av domarna kommer från ett annat
land men det är inget krav.
VU fattar beslut i frågan om SM-reglerna. Telefonmöte med ledamöterna föregår beslutet.
Noterades att Michaela Neiglick som vinnare av ungdoms-SM är kvalad direkt till SM.
Diskuterades att redan i början av 2012 få tag på en arrangör till SM nästa år. Det är viktigt
att kunskaperna om att ”ro i land” ett stort evenemang sprids till fler klubbar i landet.
Sekreteraren hade några tips på klubbar som AF kan kontakta.

§ 78

Tävlingar – Öppet EM 2012/2013

En förfrågan har kommit från freestyleaktiva inom Dansk Kennel Klub beträffande ett möte
om framtiden för Open European Championship (OEC). Mötet kommer att hållas under
lördagkvällen vid OEC. AF uppdrog till Yvonne Öster och Helena Sundsgård att delta på
mötet.
Budskap från AF: Vi stöttar fortsatt arrangerande av OEC. Vi kan tänka oss att arrangera,
men tidigast 2014.
OEC ska gå över två dagar. Förslag om att OEC eventuellt kan gå på MyDOG 2014.

§ 79

Tävlingar – Statistik

Janna Nordin hade, tillsammans med Magnus Buarén, tagit fram statistik över
freestyletävlingar sedan SKK tog över som huvudman;
2010: 16 tävlingar 12 SHU och 4 SBK. De första 6 månaderna 6 tävlingar
2011: 35 tävlingar
Från och med här gäller statistiken fram till 12 juli 2011
2010: 590 starter. De första 6 månaderna 284 starter
2011: 241 starter i freestyle och 93 starter i htm
2010: 201 olika hundar har startat. De första 6 månaderna 117 olika hundar startade
2011: 107 olika hundar har startat i freestyle och 44 olika hundar i htm totalt 118 olika
hundar
2010: 125 olika förare. De första 6 månaderna 84 olika förare (Offline anmälningar räknas
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inte in)
2011: 87 olika förare startat i freestyle och 38 olika förare startat i htm Totalt 95 olika förare
(Offline anmälningar räknas inte in)
AF har önskemål om att även annan statistik sammanställs:
antal olika hundraser i olika klasser
domare som tävlar och dömer samma dag, etc.
Uppdrogs till Janna Nordin att sammanställa ovanstående två punkter.

§ 80

Tävlingar – Övrigt

Janna Nordin rapporterade att SHU tagit beslut på sitt Repskapsmöte att de ska arrangera USM i HtM från och med 2012.
AF beslutade att vinnaren av klass 3 i HtM på U-SM direktkvalificeras till SM i HtM.
Janna Nordin deltog inte i beslutet.

Kjell Svensson rapporterade att i stort sett så fungerar resultatrapporteringen bra. Ansökan
om diplom och championattitel fungerar också bra samt att en ny ansökningsblankett om
titlar kommer inom kort.
Frågor har kommit från tävlande varför vissa HtM resultat inte finns med på Hunddata. AF
ska undersöka om det finns resultat som saknas. AF påpekar dock att det är viktigt att
arrangören godkänner resultaten annars kommer de aldrig in till SKK.

Sverige kommer att stå som arrangör för NordM i Freestyle 2012. Föreslås att NordM 2012
hålls på Stockholm Hundmässa och att SM 2012 skjuts fram till MyDOG januari 2013.

§ 81

Landslagen

Skriftlig rapport från landslagsledarna fanns för kännedom.
Konstaterades att landslagsledaren i samband med OEC får 1 000:- ur landslagsfonden.
Beslutades att Helena Sundsgårds resa till OEC sponsras med ytterligare 3 000:- ur Agriamedlen. Detta gör totalt 4 000:- i bidrag till landslagsledaren för närvaro vid OEC.
Utbetalning sker efter att lagledaren lämnat in en reseräkning till SKK.
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Beslutades att 5 000:- av Agria-medlen avsätts för att landslagsledarna ska kunna delta vid
NordM. Kravet är att de samåker samt att de delar hotellrum. Utbetalning sker efter att
reseräkning har kommit in till SKK.
Beslutades att landslagsledarnas deltagande vid landslagsträff i Linköping den 24-25
september stöds med 1 700:-. Utbetalning sker efter att reseräkning kommit in till SKK.
Ett krav för detta stöd är att det står ”Agria” på kläderna som landslagstruppen bär.
En möjlighet är att använda SKKs profilkläder som landslagskläder. Det går bra att trycka på
Agria-loggan på dem.
Agria har även egna västar som kan vara ett alternativ.
Uppdrogs till lagledarna att ta fram lagtröjor alternativt lagvästar.
Paragrafen var omedelbart justerad.

§ 82

Domar- och funktionärsfrågor – Domarkonferens 2014

Ansökan om att få arrangera bidragsberättigad domarkonferens 2014 har skickats till SKKs
Prov- och Tävlingskommitté (PtK). AF ställde i samband med ansökan frågan om det fanns
möjlighet att få arrangera en konferens redan 2013 istället.
Konstaterades att AF fått sin ansökan beviljad av SKK/CS om att få arrangera en
bidragsberättigad domarkonferens redan 2013. AF tackar för visad förståelse av behovet för
en konferens redan 2013.

§ 83

Domar- och funktionärsfrågor – Domarutbildning 2011

Den 5-6 november 2011 kommer AF att arrangera en nyutbildning av domare på Linköpings
brukshundklubb. Samtidigt utbildas nya domarutbildare. Kursplan för domare finns sedan
förra hösten.

En domarträff kommer att arrangeras den 19 november 2011 i Stockholm.
Uppdrogs till Janna Nordin att kolla om det finns möjlighet att ses i Studiefrämjandets
lokaler.
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§ 84

Domar- och funktionärsfrågor – Utbildning av instruktörsutbildare

En utbildning av instruktörsutbildare kommer att hållas i Linköping den 29 – 30 oktober
2011. Sex personer har plockats ut till utbildning och förutom Yvonne Öster och Linda Laikre
är det Anita Axelsson, Lina Pettersson, Janna Nordin, Carina Persson Marie Hansson och
Sofia Angleby som kommer att delta på utbildningen.

§ 85

Domar- och funktionärsfrågor – Regelverk

AF ställer frågan om vem och hur det går till att avauktorisera freestyledomare.
Kjell Svensson informerar att de som har rätt att auktorisera en domare har också rätt att
avauktorisera den samma. Det är alltid en prövning från fall till fall som man måste ta
ställning till innan en avauktorisation görs. Det finns en gemensam straffskala för
auktoriserade domare inom SKK enligt nedan;
erinran
varning
avstängning (tidsbegränsad)
avauktorisation
Konstaterades att de domare som inte vidareutbildat sig på de nya reglerna som trädde i
kraft 1 januari 2011 automatiskt är avauktoriserande. Kansliet har meddelat dem de gäller,
ingen reaktion på detta har kommit kansliet till kännedom.

§ 86

Domar- och funktionärsfrågor – Övrigt

Ordföranden tog upp problemet med höga kostnader för möten och att det har funnits ett
bra och billigt alternativ till telefonmöten (Phonera) som nu har höjt sina avgifter avsevärt,
då fler än fem personer deltar på telefonmötet.
Uppdrogs till ordföranden att hitta ett billigare alternativ på telefonmöten.

§ 87

Sponsring

En kort rapport från sponsoransvarige Renata Johansson fanns för kännedom:
Sponsoransvarige har i dagsläget koncentrerat sig på de stora företagen. Några företag har
sagt nej och några svarat att det kan bli aktuellt med sponsring nästa år.
Kontakter med mindre företag ska påbörjas.
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Sponsoransvariga meddelar att hon gärna fortsätter sitt arbete men att gärna flera personer
involveras i att ordna fram sponsorer.
AF noterade informationen.

§ 88

Styrdokument

Linda Laikre rapporterade att sammanställningen av ett styrdokument pågår.

§89

Regelrevidering 2014

Inget nytt har kommit in beträffande regelrevideringen inför 2014.

§ 90

Rapport från NKU Freestylekommitté

Rolf Gustavsson rapporterade från mötet i NKU Freestylekommitté som hölls den 6
september 2011 på Kastrup i Köpenhamn. Tyvärr hade Norge lämnat återbud, vilket var synd
då de står som arrangörer för NordM i år. Danmarks Johanna Allanch, rapporterade dock att
Danmark lovat att hjälpa till med NordM.
På mötet justerades NordMs regler i några små detaljer. Reglerna ska fastställas på NKU/AU
den 5 oktober 2011.
Johanna Allanach hade haft med sig ett förslag på domaranvisningar til NordMs regler.
Anvisningarna ska vara klara till den 15 oktober 2011.
Regler och anvisningar ska vara officiella för alla.
NKU Freestylekommitté beslutade att det räcker med ett cert i ett annat nordiskt land för att
bli freestylechampion när man har ett nationellt freestylechampionat.
Mötet hade även diskuterat att varje land bör översätta sina nationella regler till engelska så
att det blir lättare för utländska domare att komma och döma.
Rolf Gustavsson hade fått i uppdrag att skriva till NKU/AU för att höra sig för om hur man går
till väga för att få FCI att erkänna freestyle som en officiell sport inom FCI.
NKU Freestylekommitté vill ”pusha” för att VM i Freestyle ska arrangeras tillsammans med
World Dog Show 2012 i Österrike.
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Nästa möte i NKU Freestylekommitté blir den 4 september 2012 kl. 11 på Helsingfors
flygplats.

§ 91

Uppdragslista

AF gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår:
Nr 2/2011
§ 36

Att i samarbete med Magnus Baurén sammanställa statistiken över
freestylesporten under 2010 och 2011.
Janna Nordin har redogjort för uppdraget.

§ 46

Formulera en ansökan till PtK om att få arrangera bidragsberättigad
domarkonferens 2014. AF ser dock helst att konferensen blir av redan 2013.
Ansökan inskickad och beviljad. Domarkonferens kommer att arrangeras 2013.

§ 47

Arrangera en domarträff under hösten 2011.
Träffen kommer att bli den 19 november 2011 i Stockholmstrakten.

§ 47

Se över vilka som har erfarenhet för att bli domarutbildare och sen tillfråga
dessa personer om de vill utbildas.
Personerna är utsedda och kommer att delta vid domarutbildningen 5 – 6
november 2011 i Linköping.

§ 48

§ 49

Identifiera lämpliga personer som kan tänka sig att bli instruktörsutbildare
samt tillfråga dessa personer samt utforma en utbildningsplan för
instruktörsutbildare.
Uppdraget slutfört.
Arbeta fram en utbildningsplan för steg II i freestyleinstruktörsutbildningen.
Utbildningsplanen är klar.
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§ 92

Övriga skrivelser

En skrivelse fanns från Skarpnäcks Hundungdom beträffande en domare som hoppat av sitt
uppdrag hos dem.
AF tog del av skrivelsen samt domarens yttrande. AF ser mycket allvarligt på att
domaruppdrag inte fullföljs. Avtal ska hållas och endast vid mycket goda skäl kan dessa
brytas i samråd mellan domare och arrangör. AF beslutade att tilldela aktuell domare en
skriftlig erinran. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.
I beslutet deltog inte Janna Nordin.

§ 93

Redovisning av AF/VU

AF beslutade att bekräfta AF/VU beslut om att:
-

skicka en ansökan om pengar ur SKKs landslagsfond för Open European
Championship (OEC)i Sorö, Danmark den 22 – 23 oktober 2011.

-

fastställa kursplanen för freestyleinstruktörsutbildare steg 1 och 2.

-

tilldela Bollnäs BK den sista och åttonde deltävlingen i Agria Freestyle Elite Challenge
den 24 september 2011.

-

få delta på SM i freestyle och HtM krävs att föraren är svensk medborgare eller
stadigvarande bosatt i Sverige och att hunden är registrerad i SKK (TAVLIC för
oregistrerade hundar).

-

landslag ska tas ut till OEC men att Agrias sponsormedel inte kommer att utnyttjas
för detta ändamål utan istället kommer det i sin helhet att satsas på deltagande i
NordM. Det står landslagsdeltagarna fritt att söka personliga sponsorer för
deltagande i OEC, som måste vara självfinansierat.

§ 94

Ekonomi – Resultatrapport

Resultatrapport för juni och juli 2011 genomgicks och AF noterade en kostnadspost som
borde ha bokförts på 2010.
Uppdrogs till kansliet att meddela SKK ekonomiavdelning att posten ska ombokas. Därefter
lades resultatrapporten till handlingarna.
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§ 95

Ekonomi – Verksamhetsplan och budget 2012- 2013

För kännedom fanns utdrag ur SKKs Verksamhetsplan samt budget för 2012 – 2013 i de
avsnitt som berör AF.
AF noterade informationen.

§ 96

Rapport från ordföranden

Ordföranden tackade för ett väl utfört arbete. Hon vill även passa på att gratulera AFs
ledamot Moa Källström till Kennelfullmäktiges valberednings förslag som suppleant i SKK/CS.
Samtidigt uppmärksammade ordföranden att Rolf Gustavsson intervjuats av lokalradion vid
Linköpings Stadsfest. Han hade gjort mycket bra reklam för freestylesporten.

§ 97

Rapport från ledamöterna

Rolf Gustavsson rapporterade från workshopen och vidareutbildningen av domare under en
helg i somras i Linköping. Det var en mycket givande helg där Kath Hardman, som är mycket
noggrann och kvalitetstänkande, gav domarna många och nyttiga råd i deras jobb som
domare.
Yvonne Öster rapporterade att hon har varit och föreläst om freestyle på konferensen
Obedience Rules 8 augusti 2011. Det var ett stort intresse bland deltagarna och många
frågor.
Linda Laikre rapporterade att hon har haft freestyleuppvisning på Falsterbo Horse Show
tillsammans med ett gäng freestyleekipage (Erika Johansson, Margareta Löfgren och Team
Heart of Gold). Flygblad delades ut. En uppvisning med information hölls även utanför
Malmö Museum som arrangerade en särskild Djurdag i samband med att freestylegänget
besökte museet. Ett relativt stort antal besökare kom inklusive lokala TV4-nyheterna.

§ 98

Rapport från tävlings- & utbildningschefen

Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson informerade att de nya EU-anpassade
införselbestämmelser till Sverige träder i kraft 1 januari 2012 där kraven på blodtest och
avmaskning försvinner.
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Vidare informerade Kjell Svensson om de nya dopingföreskrifterna som Jordbruksverket
infört. Kortfattat kan man säga att konsekvensen av de nya föreskrifterna blir att hundägare
får ansöka om dispens hos både SKK och Jordbruksverket för hundar som tillförts läkemedel.

§ 99

Rapport från sekreteraren

Sekreteraren informerade om att diplomtitlar har påförts retroaktivt på de hundar som
erhållit titeln före 1 januari 2011. För kännedom fanns en lista över aktuella hundar.
AF noterade för informationen.

§ 100

Rapport från Sveriges Hundungdoms kansli

Lotta Treiberg informerade att Sveriges Hundungdoms tävling Agria Freestyle Cup (AFC) har
gått ner i antalet tävlingstillfällen. Det kan eventuellt bero på en generationsväxling inom
klubbarna och att det förhoppningsvis kommer att vända inom kort. I år har endast
Linköping, Bollnäs och Skarpnäck arrangerat AFC-deltävlingar.
AF diskuterade den nedåtgående trenden och beklagar den verkligen. Det vore mycket
tråkigt om AFC inte kommer att fortsätta. Det krävs oerhört lite merarbete vid en ordinarie
tävling för att arrangera även AFC.
Beslutades att AF ska annonsera på hundfreestyle.se om möjligheten att arrangera AFCdeltävlingar. AF ska även kontrollera med Magnus Baurén om det finns möjlighet att
klubbarna får ett autosvar, som påminner om AFC, då de ansöker om tävlingar. Slutligen
beslutades det att AF ska skicka mejl till de arrangörer som ska arrangera tävlingar under
resterande delen av året.

Lotta Treiberg informerade vidare från SHUs Repskapsmöte och berättade att Moa Källström
blivit omvald som ordförande i Ungdomsrådet (UR). Janna Nordin har däremot avgått, på
egen begäran, ur UR.
AF noterade informationen.

§ 101

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras
på webben eller i Hundsport Funktionär

Beslutades att § 92 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.
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§ 102

Nästa möte

Beslutades att ordföranden kallar till nästa möte.

§ 103

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för givande möte och förklarade därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet

Pia Wahlström

Justeras

Gun Kristensson

Linda Laikre

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