SKK/FREE nr 4/2012
2012-08-30
§§ 86 - 106

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté
den 30 augusti 2012 på SKKs kansli.

Närvarande ledamöter:
Moa Källström (ordf), Rolf Gustavsson, Linda Laikre, Nina Lindström, Maria Weinehall (per
telefon § 91 och § 97)
Anmält förhinder:
Janna Nordin, Gun Kristensson
Adjungerad SKK kansli
Kjell Svensson
Adjungerad Sveriges Hundungdoms kansli:
Lotta Treiberg

Vid protokollet: Pia Wahlström

§ 86

Mötets öppnande

Ordföranden Moa Källström hälsade de närvarande välkomna, därefter förklarades mötet
öppnat.

§ 87

Val av justerare

Nina Lindström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 88

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter att tre tillägg gjordes under punkterna;




Arbetsgruppen – Landslag
Arbetsgruppen – Domare och funktionärsutbildning
Tävlingar

- Lagledare 2013
- Övrig fråga
- Priser till ”Årets hundar”

§ 89

Föregående protokoll

FREEs protokoll nr 3/2012 godkändes och lades till handlingarna.

§ 90

Ekonomi – Resultatrapport

Resultatrapport för juli 2012 fanns för kännedom.
Konstaterades imponerat att landslaget har jobbat in 28 372 kr till sin verksamhet i
dagsläget. Därefter lades rapporten till handlingarna.

§ 91

Arbetsgruppen – Framtida organisation

Ledamoten Maria Weinehall deltog per telefon.
Ordföranden informerade att enkäten beträffande den framtida organisationen har gått ut
till länsklubbar, specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar. FREE önskar svar senast den 15
september 2012. Ordföranden har även muntligt tagit upp förslaget med SKKs
Centralstyrelse (CS) vid förra mötet. CS kommer även att få ta del av enkäten och följebrevet
vid deras möte den 21 september 2012.
Diskuterades hur FREE och arbetsgruppen ska gå vidare i arbetet.
Uppdrogs till ordföranden att tillfråga CS om FREE kan bilda en interimstyrelse samt tillsätta
en valberedning som jobbar fram ett förslag på en styrelse till ett årsmöte inför den nya
organisationen. FREE ser vikten av att även knyta till sig några utanför FREE för att ingå i
interimstyrelsen.
Beslutades att hålla informationsträffar om framtida organisationen runt om i Sverige;
Datum
15 – 16 september
20 – 21 oktober
20 – 21 oktober
27 oktober
November

Plats
SHUs Repskap
Domarutbildning, Bollnäs
Hyssna
Domarträff, Solna
SHU/SBK Utb. konferens, Skellefteå

Ansvarig
Moa Källström
Rolf Gustavsson
Maria Weinehall
Rolf Gustavsson
Nina Lindström

Uppdrogs till Linda Laikre att arbeta fram ett utkast till en power point-presentation inför
informationsträffarna. Kansliet mejlar en mall till Linda Laikre.
Uppdrogs till Ordföranden att höra sig för om det är möjligt att få hålla en presentation på
Länsklubbskonferensen den 22–23 september 2012.

Uppdrogs till Maria Weinehall att tillsammans med Föreningskommitténs (FK) ordförande,
Per-Inge Johansson, ta fram förslag på stadgar med mål om att ha förslaget klart till FKs
möte i november.
Beslutades att preliminärt kalla till ett första ordinarie årsmöte påskhelgen 2013 i samband
med Stockholms Kennelklubbs internationella utställning på Kistamässan i Stockholm.
Beslutades att FREE ska ha ett telefonmöte den 25 september kl 20.00.

§ 92

Arbetsgruppen – Regelrevideringen 2014

Linda Laikre rapporterade att förslaget på reviderade regler är ute på remiss och finns även
utlagd på hundfreestyle.se. Remisstiden utgår den 30 september 2012.
Rolf Gustavsson kommer att informera våra nordiska länder vid NKU Freestylekommittés
möte den 4 september om våra förslag på nationella regeländringar.
FREE önskar ett underlag på de reviderade reglerna till nästa möte.
För kännedom fanns en tidsplan över regelrevideringsarbetet.
FREE tackade för informationen.

§ 93

Arbetsgruppen – landslag

Rapport från lagledarna
För kännedom fanns en mycket bra genomarbetad rapport från landslagsledningen.
I rapporten framgår att det blev fel vid leveransen av sponsorkläder till VM. Ordföranden
rapporterade att avtalet med sponsorn ännu inte är klart. Ordföranden ska genom SKKs VD
Ulf Uddman få hjälp med att få detta klart så snart som möjligt.
Lagledningen har uttryckt önskemål om klarare riktlinjer för att jaga sponsorer. Se mer om
detta under § 97.

Uppvisning på Stockholm Hundmässa 2012
Hans Rosenberg, ansvarig för finalprogrammet på Stockholm Hundmässa välkomnades till
mötet.
Ett önskemål fanns från landslagledarna om att få vara med och arbeta med en uppvisning
av freestyle och HtM i samband med Stockholm Hundmässas finaltävlingar.

Hans Rosenberg berättade om hur arbetet med finalprogrammet till Stockholm Hundmässa
går till. SKK vill ha ett så varierande program som möjligt och tar gärna emot förslag på
innehållet. Det är ett stort arbete att få programmet att flyta och fungera tidsmässigt. De
som ställer upp gör det ideellt och får därför ingen ersättning mer än t ex luncher, entréer
etc.
Freestyle och HtM kommer att få stort fokus genom att NM går i finalringen båda dagarna,
därför har SKK valt att ge en annan inriktning på finalprogrammet i år.
FREE tackade Hans Rosenberg för informationen.

Lagledare 2013
Vid FREEs nästa möte bör lagledare till landslagen vara klara inför 2013.
FREEs önskemål är att de befintliga lagledarna Helena Sundsgård, Memea Mohlin och Jenny
Tholin är kvar som lagledare även under 2013, då det gjort ett mycket bra jobb under 2012.

§ 94

Arbetsgruppen – Domar- och funktionärsutbildning

Begäran om avauktorisering
En skriftlig begäran om att få bli avauktoriserad som freestyledomare har inkommit till FREE.
Skrivelsen bordlades då aktuell domare meddelat att denne kommer att komplettera
skrivelsen ytterligare.
Nya domare
Tre nya domare har auktoriserats sedan förra mötet och hälsas varmt välkomna;
Marianne Ericsson
Sara Peiper
Anki Öberg

Intyg elev-/aspiranttjänsgöring
För kännedom fanns blanketten ”Intyg elev-/aspiranttjänstgöring” som numera även ligger
som ifyllbar pdf på både skk.se och hundfreestyle.se

Domarträff 27 oktober 2012
Inbjudan till domarträffen den 27 oktober 2012 uppdaterades och uppdrogs till kansliet att
skicka ut till samtliga freestyledomare.
Beslutades att Domarträffen ska kosta 100 kr för varje domare att bekosta själva.

Övrigt
Diskuterades om FREE bör fastställa en enhetlig avgift för domarutbildningen.
Beslutades att avgiften till domarutbildningen ska vara 2 500 kr. I priset ingår material, fika
och lunch.
Nästa domarutbildning är planerad till Bollnäs den 20 – 21 oktober 2012.

§ 95

Arbetsgruppen – Instruktörsutbildning

För kännedom fanns en rapport från arbetsgruppens arbete. Rapporterades att Anita
Axelsson och Yvonne Öster kommer ha några planeringsdagar under hösten.
FREE tackade för rapporten.

§ 96

Arbetsgruppen – Nordiska Mästerskap 2012

Sekreteraren rapporterade från arbetet med de Nordiska Mästerskapen.
För kännedom fanns inbjudan till NM, som skickades ut sista veckan i juni till de nordiska
kennelklubbarna.
FREE tackade för informationen.

§ 97

Arbetsgruppen – Sponsring

Ledamoten Maria Weinehall deltog per telefon.
Landslagsledningens önskemål är att det ska tas fram tydliga riktlinjer när det gäller
sponsring. Vem får man fråga, hur ska avtalet se ut etc.
FREE förtydligade att inga fodertillverkare eller försäkringsbolag får tillfrågas förutom Agria
och Royal Canin i övrigt står det fritt att fråga andra företag om sponsring.
FREE förstår om det har känts otydligt vad som gäller vid sponsring. Uppdrogs till Maria
Weinehall att ta fram anvisningar för arbetet med sponsring samt ett utkast på ett
sponsoravtal.
FREE ser också vikten av att ha sponsoransvariga inom sporten. T ex en ansvarig för
sponsring av landslaget och en ansvarig för den övriga verksamheten i den nya

organisationen. Det är också viktigt att vara ute i god tid. Vill man ha sponsorer för 2014 är
det hög tid att kontakta dessa nu.
Uppdrogs till ordföranden att kontakta, enligt beslutad lista, och tillfråga personer som kan
tänka sig att bli sponsoransvariga.
Beslutades att arbetsgruppen för sponsring, Moa Källström och Maria Weinehall, ansvarar
för ramverket när det gäller sponsring inte att praktiskt ”ragga” sponsorer. Ett ramverk ska
tas fram till nästa möte i FREE sedan upplöses arbetsgruppen.

§ 98

Arbetsgruppen – Webbutveckling

Rolf Gustavsson rapporterade att Webbutvecklingsgruppen inte har haft några möten under
sommaren men att några frågor har bollats med Magnus Baurén. I stort sett fungerar både
hundfreestyle.se och hundaktiv bra.
Vill man kontakta någon av webbmastrarna går det smidigast på webb@hundfreestyle.se
FREE tackade för informationen.

§ 99

Tävlingar

Agria Freestyle Elite Challenge
De åtta deltävlingarna är klara och det finns en vakans till finalen. Det finns en reservlista
enligt tidigare bestämmelser och den listan är resultatbaserad. Kval- och reservlistorna finns
på hundfreestyle.se.
Finalen kommer att gå en av dagarna på MyDOG med Västra Kennelklubben som arrangör.

Svenska Mästerskapen 2012
Antal starter i de två disciplinerna diskuterades. Enligt ett VU beslut under sommaren har
man fastställt att det ska vara 14 starter i freestyle och 10 starter i HtM i år.
Beslutades att om det är färre än 10 kvalificerade HtM-ekipage ska dessa platser gå till
freestyleekipage. För att få tävla på SM måste man tävla i klass 3.

En skrivelse fanns från Ida Björkman med ett antal frågor och förslag på hur freestylesporten
kan utvecklas och växa samt synpunkter kring fördelningen av starter på SM. FREE tog del av
skrivelsen i sin helhet. Synpunkterna kommer att tas i beaktande till 2013 års SM. Övriga
frågor och förslag i skrivelsen kommer att bevaras direkt till skriftställaren.

FREE ser mycket positivt på att freestyle och HtM-aktiva hör av sig med idéer och synpunkter
till FREE.

Övrigt
Diskuterades vem som ska vara prisansvarig på MyDOG för priserna till ”Årets hundar”.
Uppdrogs till Ordföranden att kontakta Maria Weinehall och höra om hon kan vara
prisansvarig. Uppdrogs till Linda Laikre att kontakta Ina Kolmodin och höra om hon kan ta
fram diplom.

§ 100

NKU Freestylekommitté

Rolf Gustavsson informerade om att NKU Freestylekommitté har möte i Helsingfors den 4
september.
Danmark har lämnat in förslag om två regeländringar i reglerna för Nordiska Mästerskap;


att låta reserverna tävla om de individuella finalplatserna
FREE diskuterade förslaget och beslutade att inte stödja förslaget att låta reserverna
få tävla om de individuella finalplatserna. Anledningen är att NM går på respektive
lands största utställning och flera av ländernas kennelklubbar utnyttjar finalringen vid
arrangemanget av NM. Om reglerna ändras kommer det att gå åt mer tid för
tävlingarna och risken är att NM blir utkastat från utställningen så som agilityn har
blivit.



att de tävlande tar med sig första dagens poäng in i finalen för de individuella
platserna och inte som idag att poängställningen nollställs från dag ett till dag två.
FREE beslutade att stödja förslaget.

Finland har ställt en fråga beträffande att de ska arrangera både NM och VM 2014 och
undrar om man kan slå samman de båda tävlingarna.
FREE anser att VM och NM ska vara två separata tävlingar.
Rolf Gustavsson kommer att informera om vår regelrevidering samt arbetet med den nya
organisationen.
I övrigt diskuterades att det inte bör ändras för ofta i reglerna till NM utan det måste finnas
en viss kontinuitet i reglerna. Ovanstående ändringar kan tidigast börja gälla från och med
2013.

§ 101

Uppdragslista

FREE gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår:
Nr 2/2012
§ 44

Bjuda in en föreläsare till domarträffen 27 oktober 2012
Utgår då det blir för dyrt.

§ 47

Bjuda in Agria till ett av FREEs möten.
Utgår då kansliet har fått i uppdrag att boka ett möte med Agria vid ett annat
tillfälle än ordinarie FREE möte.

Nr 3/2012
§ 66

Informera CS om förslaget om ny freestyleorganiation samt den tänkta enkäten
ut till klubbarna.
Ordföranden har informerat CS samt en enkät har skickats till SKKs klubbar.

§ 67

Ta fram följebrev till regelremissen
Klart

§ 69

Layouta blanketten ”Intyg om elev-/aspiranttjänstgöring och lägga ut den på
webben.
Klart. Ligger på skk.se samt hundfreestyle.se

§ 102

Redovisning av FREE/VU

FREE beslutade att bekräfta FREE/VUs beslut om 14 starter i freestyle respektive 10 i HtM på
Svenska Mästerskapen 2012.

§ 103

Protokollsutdrag

För kännedom fanns protokollsutdrag från Prov- och Tävlingskommitténs möte den 31 maj
2012.

§ 45 Regelverk – Svenska Kennelklubben
Regelverket för Freestyle och Heelwork to Music är fastställt för en provperiod 2011-01-01–
2013-12-31. Eventuella önskemål om justering i regelverket ska vara PtK tillhanda senast
2013-07-01. Efter PtKs beslut faller regelverket in i ordinarie låsningsperiod från och med
2014-01-01 till och med 2016-12-31.
Förelåg för kännedom utdrag ur protokoll från SKK Freestylekommitté nr 1/2012 angående
revidering av regelverket, i vilket framgår att kommittén har startat upp arbetet.
PtK vill uppmärksamma FREE på att revidering av regelverk i anslutning till provperiods
utgång endast avser smärre justeringar och inte ett nytt regelverk, utan t ex förtydliganden
av text i momentbeskrivning, förtydligande i benämning vid bedömning. En total
övergripande regelrevidering sker i anslutning till låsningsperiodernas fastställda 5-års
intervall, då möjlighet finns att ändra moments genomförande, poängsättning etc. Inför
nästkommande 5-årig låsningsperiod (2017-01-01–2021-12-31) ska revideringsunderlag vara
PtK tillhanda senast 2015-12-31.
FREE noterade informationen.

§ 104

Rapport från ordföranden

Ordföranden informerade att hon under lunchen varit i kontakt med SKKs VD-sekreterare
och framfört FREEs önskemål om att få informera om den framtida freestyleorganisationen
vid Länsklubbskonferensen. VD-sekreteraren kommer att framföra önskemålet till Västra
Kennelklubben som är arrangör för konferensen. Ordföranden kommer att hålla i
informationen om FREE får en punkt i programmet.

§ 105

Beslut om under mötet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras på webben.

Beslutades att alla ärenden som behandlats under dagens möte får offentliggöras innan
protokollet är justerat

§ 106

Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Pia Wahlström

Justeras

Moa Källström

Nina Lindström

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

