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SKK/PtK nr 1/2014
2014-03-05
§ 1-29

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Prov och tävlingskommitté /PtK, på SKKs kansli 2014-03-05.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:

Bengt Pettersson (ordf), Katarina Björn, Ylwa Malmberg,
Nalle Jansson, Inger Svedin, Göran Wessman

Adjungerade:

Kjell Svensson, SKKs kansli

Vid protokollet:

Brith Andersson

Övriga deltagande:

Karin Pettersson, Ankie Hermansson (§ 20)

§1

Sammanträdet öppnas

Inledde ordföranden med en tyst minut för att hedra minnet av Kjell Bräster, SKKs
tidigare verksamhetschef, som nyligen avlidit.
Mötet förklarades därefter öppnat och Göran Wessman hälsades särskilt välkommen
som ny ledamot i PtK, varefter en kort presentation av samtliga närvarande skedde.

§2

Val av justerare

Utsågs Katarina Björn att jämte ordföranden justera protokollet.

§3

Fastställande av dagordning

Efter justering av förelagd dagordning fastställdes densamma.
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§4

Kommittédokument inför kommande verksamhetsperiod

a) Lathund för kommittéledamöter
Förelåg dokumentet ”Lathund för kommittéledamöter”. Poängterade ordföranden
detta dokuments betydelse i ledamöternas kommittéarbete.
b) Delegeringsordning
Förelåg den av SKK Centralstyrelse fastställda delegeringsordningen för PtK perioden
2014-2015. Poängterade ordföranden särskilt vad som anges under rubriken
Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2013.
c) Budget
Förelåg den slutligt fastställda budgeten för PtKs verksamhet 2014, vilken genomgicks
och kommenterades i valda delar.
Uppdrogs till sekreteraren att ombesörja att ledamöterna även får tillgång till
dokumentet Svenska Kennelklubbens Policy för digitala medier.

§5

Föregående protokoll

Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 2/2013, 2013-10-02. Efter
korrigering i texten under § 5 Information till Skånedraget i Höör istället för SM, samt
korrigering av datum från 31/11 till 30/11, lades protokollet med godkännande till
handlingarna.

§6

VU-beslut

a) Anmälningsavgift vid FCI IPO VM. Förfrågan från Svenska Brukshundklubbens
arbetsgrupp för IPO VM 2014 om höjning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgift per
deltagare vid FCI IPO VM framgår av FCI Specifications for the organization of the FCI
World Championships for Utility Dogs. Sedan 2002 har avgiften varit densamma, 80€,
varav arrangörslandet erhåller 60€ och FCI UDC 20€.
Med hänvisning till den förändring i prisbild som skett sedan 2002 beslöt PtK/VU att på
arbetsgruppens vägnar föreslå FCI UDC en höjning av avgiften, samt att denna ska
kunna gälla från och med detta års VM. VU uppdrog till kansliet att sammanställa en
skrivelse att tillställa UDC ordförande inför commissionens möte i Sverige
2014-03-08--09.
Beslöt PtK att bekräfta VUs beslut.
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b) Supplement till Regler för Agilitytävlingar.
Interimsstyrelsen för Svenska Agilityklubben /SAgiK under bildande har inkommit med
begäran om fastställande av supplement till nuvarande Regler för Agilitytävlingar, samt
att detta ska gälla under år 2014. Supplementet är av interimsstyrelsen framtaget med
anledning av det skifte av huvudmannaskap till SKK som nu har skett.
Enligt nuvarande planering avser SKK att från och med 2015-01-01 överföra
huvudmannaskapet till SAgiK. SAgiKs första årsmöte äger rum 2014-04-05, då ordinarie
styrelse kommer att väljas.
Beslöt PtK/VU att bifalla SAgiK interimsstyrelses begäran om fastställande av
Supplement till Regler för agilitytävlingar samt att detta ska gälla under år 2014. Vidare
beslöt VU att supplementet gäller retroaktivt från och med 2014-01-01.
Beslöt PtK att bekräfta VUs beslut.
c) Domarauktorisation - Agilitydomare
I samband med att huvudmannaskapet för agility har övergått från SBK till SKK har
uppmärksammats att en domare under år 2013 inte har uppfyllt gällande
tjänstgöringskrav, vilket innebar att domarauktorisation inte innehades sedan
årsskiftet 2013/2014. Domaren har åtagit sig uppdrag för Skellefteå BK 2014-01-25--26
och har ansökt om dispens för att få döma denna tävling.
PtK/VU har nogsamt tagit del av underliggande handlingar i ärendet. VU ser allvarligt
på att domare åtar sig uppdrag utan att säkerställa att rådande tjänstgöringskrav är
uppfyllt så att domarauktorisation fortsatt innehas. Detta är i alla avseenden domarens
ansvar.
VU har inte funnit att skäl föreligger att bevilja undantag från rådande regelverk
avseende tjänstgöringskrav för domare, och bevilja att domaruppdrag kan genomföras
trots att auktorisation inte innehades.
Beslöt PtK/VU därmed att avslå ansökan om dispens för att få döma Skellefteå BKs
agilitytävling den 25-26 januari trots att auktorisation inte innehas.
Beslöt PtK att bekräfta VUs beslut.
d) Domarauktorisation – Arrangörsklubb Skellefteå BK
Vid SKKs kansli kontakt med Skellefteå BK i frågan avseende agilitydomare vars
auktorisation upphört i och med årsskiftet 2013/2014 framgick att klubben inte har
informerats om att auktorisationen skulle upphöra/upphörde vid årsskiftet. Skellefteå
BK har därefter inkommit med begäran om dispens för berörd domare att än dock få
döma vid tävlingen den 25-26 januari.
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PtK/VU har nogsamt tagit del av underliggande handlingar i ärendet. VU ser allvarligt
på att domare åtar sig uppdrag utan att säkerställa att tjänstgöringskrav är uppfyllt så
att domarauktorisation innehas. Detta är i alla avseenden domarens ansvar.
VU har inte funnit att skäl föreligger att bevilja undantag från rådande regelverk
avseende tjänstgöringskrav för domare och bevilja dispens för berörd agilitydomare att
döma.
Beslöt PtK/VU därmed att avslå ansökan om dispens från Skellefteå BK, för berörd
agilitydomare att få döma vid tävlingen 25-26 januari trots att auktorisation inte
innehas.
Beslöt PtK att bekräfta VUs beslut.

e) Slutmätning - Shelteam Mon Ami Ami, S61664/2009
I anslutning till deltagande vid inofficiell agilitytävling har ägaren till shetland
sheepdog, Shelteam Mon Ami Ami, S61664/2009, uppmärksammats på att hunden
inte har blivit slutligen inmätt efter 24 månaders ålder.
Hunden har deltagit vid ett antal tävlingar efter det att den inmätning som krävs för
hund från 18 mån upp till 24 mån var utförd. Nästa obligatoriska mätning har inte
utförts, som är en slutmätning och ska vara utförd efter 24 mån ålder. Enligt
regelverket krävs denna slutmätning för att fortsatt deltagande ska kunna ske. Ägaren
har på eget initiativ kontaktat SKKs kansli då detta förhållande uppdagades med fråga
avseende de resultat som erhållits efter 24 mån ålder.
PtK/VU har tagit del av tillgänglig dokumentation i ärendet. VU kan konstatera att i
detta sammanhang är det i första hand ägarens ansvar att ha kännedom om rådande
regelverk samt att säkerställa att detta uppfylls. Vidare kan VU dock konstatera att det
därtill finns ett visst ansvar hos tjänstgörande tävlingsledare, att kontrollera att
slutmätning har skett och är införd i tävlingsboken. Vilket uppenbart inte har skett då
hunden har kunnat delta vid ett antal tävlingar utan slutlig mätning.
Beslöt PtK/VU därmed och efter nogsamt övervägande att de resultat Shelteam Mon
Ami Ami, S61664/2009, har erhållit i klass 1 och klass 2 efter 24 mån ålder kvarstår
oförändrade.
Beslöt PtK att bekräfta VUs beslut.
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad.
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§7

Ekonomisk rapport

Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterade i vissa delar. Lades
rapporten därefter till handlingarna.

§8

Protokollsutdrag

a) SKKs Centralstyrelse
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2013-11-14--15 för PtK berört
ämne;
§ 168 SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning med hund. CS beslut att
godkänna den policy som SKK tagit fram i samråd med andra berörda organisationer,
där syftet är att eftersträva att all vallningsträning med hund genomförs på ett korrekt
sätt utifrån djurskyddsaspekten för de vallade djuren.
b) SKKs Utställningskommitté
Förelåg protokollsutdrag från SKK/UtstK sammanträde 2014-02-05 för PtK berört
ämne;
§ 17 Inkomna skrivelser. Till UtstK inkommet e-mail med frågor och åsikter kring att
kryptorchism nu jämställs med andra exteriöra fel och inte ersättas av uppfödaren. I
sitt mail framför personen bland annat även att om detta ska vara logiskt fullt ut bör
även en kryptorchid hund tillåtas att tävla och erhålla championat i större utsträckning
än idag.
UtstK har tagit emot synpunkterna och hänvisar till FCIs regler där avvikelser rörande
testikelstatus tas upp som ett diskvalificerande fel i samtliga av FCIs rasstandarder.
Vidare har UtstK beslutat att tillskriva PtK för att få PtKs syn på frågeställningen.
Tog PtK del av protokollsutdrag samt inkommet e-mail. Konstaterar PtK att frågan inte
är aktuell avseende rasspecifika championat då dessa är kopplade till en exteriör merit.
Frågan kan därmed endast avse championat som inte är rasspecifika.
Uppdrogs till Ylwa Malmberg, Inger Svedin, Kjell Svensson samt sekreteraren att titta
på frågan utifrån dagens situation.

§9

Information från FCI

Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd:
FCI Circular
- Statistik CACIT
Förelåg sammanställning över förekommande internationella championat 2013,
fördelat på ras, land samt typ av championat.
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-Breeds subject to a working trial
Förelåg förteckning över de raser vilka enligt FCI har krav om arbetsprov och
därigenom klassas som arbetande ras. Konstaterade PtK med förvåning att
polarhundraserna fortsatt inte klassas som arbetande raser. Därtill inte heller
vinthundsraserna trots att där finns internationellt rasspecifikt arbetschampionat.
FCI General Assembly, General Committee
-Protokoll från möte med FCI General Committee, European Section, München,
Tyskland, 2013-04-09.
-Protokoll från möte med FCI General Assembly European Section, Geneva, Schweiz,
2013-09-02.
FCI General Committee
-Protokoll från möte med FCI General Committee, Bukarest, Rumänien,
2013-05-12 samt 15.
FCI Agility Commission
- Rapport över genomförandet av FCI VM i Agility 2013, Johannesburg, Sydafrika,
sammanställd av Wilfried Claes, vice ordförande i FCI Agility Commission. Detta var
första gången som Agility VM arrangerats utanför Europa. Tyvärr deltog endast
ekipage från 8 nationer. I rapporten framförs att i alla delar var detta totalt sett ett
mycket väl genomfört VM. För de tävlande hade arrangören på alla tänkbara sätt gjort
allt för att underlätta vid hundarnas transporter per flyg samt vid nödvändiga
myndighetskontakter vid ankomst och avresa. Vilket enligt rapporten hade fungerat
mycket väl och utan några rapporterade problem.
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson efter närvaro vid möte
med FCI Agility Commission i Luxemburg 2014-01-30--31. Bifogat rapporten förelåg
även kort rapport från deltagande vid det internationella domarseminarium som
commissionen arrangerade efter mötet. 28 domare från 16 nationer deltog. Från
Sverige deltog Nalle Jansson och Åsa Wrede.
- Specifications for the FCI Agility World Championships of the FCI, vilket i några delar
har justerats. Justeringarna har fastställts i februari 2013 av FCI General Committee för
att träda ikraft från 1 maj 2013 .
FCI Flyball Commission
-Inbjudan till det första mötet med FCI Flyball Commission i Bryssel, Belgien
2014-03-16. Av underlaget framgår att man avser att arbeta med regelverk för Flyball.
-Informerade Kjell Svensson att Sverige yrkar på att commissionen ska ha ett bredare
ansvarsområde, omfattande även freestyle och andra tävlingsformer. Vilket är det
intryck som från början gavs då beslut fattades om att upprätta denna kommission.
FCI Commission for Herding Dogs
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn efter närvaro vid
möte med FCI Commission for Herding Dogs, i Talheim, Tyskland, 2013-10-18--20.
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Framgick att stort intresse finns för att ta del av SKKs Policy för djurhantering vid
vallningsträning av hund. Meddelade sekreteraren att kansliet avser att titta på lämplig
form för eventuell översättning av dokumentet. Bifogat rapporten förelåg även
rapport från deltagande vid det domarseminarium som arrangerades av commissionen
i samarbete med en lokal vallhundsgrupp. Från Sverige deltog Katarina Björn samt
Larry Jones, ordförande i Svenska Vallhundsklubben.
FCI Obedience Dogs Commission
- Inbjudan till möte med FCI Obedience Dogs Commission i Bryssel, Belgien,
2014-04-12--13.
FCI Rescue Dogs Commission
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg efter möte med FCI
Rescue Dogs Commission i Turin, Italien, 2014-02-08--09. Leif Sundberg har tidigare
deltagit såsom ersättare för SKKs förutvarande delegat och är nu från och med 2014
ordinarie ledamot. Inom commissionen har Leif Sundberg blivit vald till dess
sekreterare. Bifogat anteckningarna förelåg även en mycket omfattande samt
informativ inbjudan från arrangören av Lag VM i Turin, Italien, 2014-08-20--24.
FCI Commission for Sledge Dogs
- Protokoll från möte med FCI Commission for Sledge Dogs, i Köpenhamn, Danmark,
2013-06-01--02. Konstaterade PtK ånyo att commissionen fortsatt avser att arbeta
med sådant som är nationella regler, och då upp till respektive land att besluta om.
Vilket även har påpekats av både Sveriges och Norges representanter.
FCI Utility Dogs Commission
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Roudnice nad Labem, Tjeckien,
2013-03-09--10, i anslutning till FCI VM i IPO. I samband med avslutningsceremonin av
detta VM överlämnades FCIs fana till delegationen från Sverige, såsom arrangör av
2014 års VM.
- Specifications for the organization of the FCI IPO World Championship for Utility dogs,
vilka justerats i vissa delar och därefter fastställts av FCI General Committee att gälla
från oktober 2013.
- Specifications for the organization of the FCI IPO World Championship for Tracking
dogs, vilka justerats i vissa delar och därefter fastställts av FCI General Committee att
gälla från oktober 2013.
- Specifications for the organization of the FCI IPO European Open for Tracking dogs.
Nytt dokument framtaget med anledning av att även ett europeiskt mästerskap för
spårhundar har införts. Anvisningarna är fastställda av FCI General Committee att gälla
från oktober 2013.
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades.
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§ 10

Protokoll/Information från NKU

NKU/AU
- Snabbrapport från SKKs VD Ulf Uddman efter NKU/AU möte 2013-10-08.
- Snabbrapport från SKKs VD Ulf Uddman efter NKU VD samt AU möte 2014-02-18--19.
Punkt 5. NKU/AU fastställde NKU Agilitykommittées förslag till uppdatering och
revidering av reglerna för Nordiska Mästerskap i Agility. Ännu en gång klargjorde
NKU/AU att NM i lydnad, agility resp freestyle kan genomföras på annan plats och tid
än vid tidpunkten för de stora utställningarna. Vidare har NKU/AU gett klartecken till
att NM i Agility i Danmark får arrangeras 9-10 augusti trots att detta då krockar med
WDS i Finland.
NKU Agilitykommitté
- Protokoll från möte med NKU Agilitykommitté i Danmark 2013-11-30.
- Förslag till reviderade regler för Nordiska Mästerskap i Agility, vilka fastställdes av
NKU/AU, februari 2014.
NKU Lydnadskommitté
- Minnesanteckningar från den svenska ledamoten Thomas Lundin, vid detta möte
ersättare för ordinarie ledamot Inger Svedin, efter möte med NKU Lydnadskommitté i
Lilleström, Norge, 2013-11-16, i anslutning till NordM i Lydnad.
NKU Mästerskap
-Nordiska Mästerskap i Lydnad ska detta år arrangeras i Sverige, vilket kommer att ske
i anslutning till Stockholm Hundmässa den 13-14 december. Informerade sekreteraren
att Norsk Kennel Klub redan har inkommit med information om den norska
domarrepresentanten. Övriga länder kommer inom kort att kontaktas avseende
respektive lands domarrepresentant.

§ 11

FCI IPO VM 2014

2014 är Sverige värdland för FCI IPO VM med Svenska Brukshundklubben som
ansvariga och teknisk arrangör. Såsom övergripande nationell organisation är SKK,
genom kansliet och i samverkan med SKKs ledamot i FCI Utility Dogs Commission, till
viss del delaktiga i det förberedande arbetet, samt senare även i vissa delar under
själva mästerskapet. Datum för mästerskapet är 8-14 september.
Göran Wessman, som ingår i SBKs arbetsgrupp för IPO VM, gav PtK en allmän
information;
Det kan förväntas deltagare från ca 40 nationer med totalt ca 140 tävlingsekipage.
Domarna kommer från Schweiz, Slovenien, Tyskland samt Österrike. Tävlingsort är
Malmö med Malmö Stadium som huvudarena. Spårmarker kommer att vara vid
Övedskloster, Sjöbo.
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SBKs Skåne Distrikt är positiva till arrangemanget och ett flertal lokalklubbar inom
distriktet kommer att vara behjälpliga med bl a träningsplatser för landslagen. En
lokalklubb kommer att ansvara för servering i anslutning till spårmarkerna.
Tidsprogram: Måndag 8/9 - sekretariatet öppnar. Tisdag 9/9 – veterinärbesiktning av
samtliga hundar, träning på stadion påbörjas för respektive lag med 5 min/hund.
Onsdag 10/9 – träning på stadion fortsätter. På eftermiddagen sker domarmöte, sedan
lagledarmöte och därefter visas figuranterna i arbete. Efter detta sker sedan den
officiella invigningen. På kvällen genomförs lottning av startordning. Torsdag – söndag
(11-14/9) – pågår själva tävlingen på Malmö Stadium (lydnad och skyddsarbetet) och
vid Övedskloster (spår). Prisutdelning beräknas till ca kl 16.00 på söndagen.
Tackade PtK för informationen och uttalade stor förväntan på arrangemanget och
glädje över att detta genomförs i Sverige.

§ 12

Svenska Agilityklubben

Informerade Kjell Svensson om nuläget avseende bildandet av Svenska Agilityklubben,
efter det att SKK övertog huvudmannaskapet för agility från och med 2014-01-01.
Ett avvecklingsavtal som gäller under 2014 har träffats mellan SKK och SBK. En
interimsstyrelse, vars ordförande är SKKs Föreningskommittés ordförande Per-Inge
Johansson, ansvarar för det förberedande arbetet inför den nya klubbens bildande.
Under året kommer ansvar och ekonomiska resurser successivt att överföras till den
nya klubben, för att definitivt övergå 2015-01-01 i samband med överföringen av
huvudmannaskapet från SKK. Datum för det första årsmötet är fastställt till den 5 april.
Per-Inge Johansson kommer även därefter fortsätta att vara klubbens ordförande, då
SKKs Centralstyrelse utser ordförande fram till ordinarie årsmöte 2016.
Förelåg för PtKs kännedom protokoll från möte med Svenska Agilityklubbens
interimsstyrelse nr 1/2014, 2014-01-12.
Tog PtK del av informationen samt SAgiKs protokoll, vilket diskuterades i valda delar.

§ 13

Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01—2021-12-31

Informerade sekreteraren om framtagen tidsplan för det kommande arbetet med
regelrevidering inför nästa låsningsperiod, 2017-01-01--2021-12-31.
Inför denna revidering kommer utskick av tidsplanen för revideringsarbetet att
tidigareläggas och skickas ut i juni till de specialklubbar som har huvudmannaskap för
regelverk inom PtKs ansvarsområde, istället för som tidigare skett under hösten. I
samband med utskicket kommer klubbarna även att erhålla en del allmän information
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avseende gången i revideringsarbetet. Inför PtKs arbete med granskning av de olika
regelverken ska klubbarnas underlag därefter vara PtK tillhanda senast 2015-12-31.

§ 14

Regelverk - IPO

Ärende behandlat vid PtK 2/2013, § 37, FCI Utility Dogs Commission /UDC.
Minnesanteckningar från Ionie Oskarsson efter deltagande vid möte med FCI UDC.
Vid mötet diskuterades ett eventuellt förbud att vid tävling vidröra hunden med
softstocken. Frågan skulle därefter behandlas vid FCI UDC kommande möte i Sverige
den 8-9 mars. Inför PtKs ställningstagande uppdrogs sekreteraren att inhämta SBK
Förbundsstyrelses åsikt i frågan.
Förelåg protokollsutdrag från SBK Förbundstyrelses möte 2014-02-28 med FS åsikt i
frågan. Av protokollsutdrag framgår att FS har uttalat ett stöd för att införa förbud att
vid tävling vidröra hunden med softstocken.
Förde PtK en ingående diskussion och är i detta enig med SBK/FS. Varmed beslutades
att PtKs ställningstagande i frågan är att en regeländring införs innebärande att
hunden inte ska få vidröras av softstocken. Detta oavsett klass eller form av
mästerskap.
Uppdrogs till sekreteraren att informera Sveriges delegat i FCI UDC om PtKs beslut
inför commissionens nära förestående möte den 8-9 mars.
I SBK/FS protokollsutdrag framförs även synpunkt på att begäran om yttrande erhållits
med kort framförhållning, vilket sekreteraren naturligtvis beklagar att så har skett.
Förklarades paragrafen omedelbart justerad.

§ 15

Regelverk – Svenska Brukshundklubben

SM Lydnad
Förelåg underlag från Svenska Brukshundklubbens Utskott för Prov och Tävling UG
Lydnad, med ansökan om justering i rådande regelverk för SM Lydnad, vilket ingår i
Regler för Lydnadsprov Elitklass, att gälla från och med 2015-01-01. Av inkommet
underlag framgår att SBKs Förbundsstyrelse har behandlat ansökan samt tillstyrkt
denna.
Tog PtK del av ansökan, av vilken framgår att bakgrund till ansökan är att göra SM i
Lydnad mer rättvist för de tävlande samt intressantare för publiken, därtill möjliggöra
för arrangören att genomföra ett SM med mindre kostnader och resurser.
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Finner PtK att det faktum att även regler för SM i Lydnad ingår i Regler för
Lydnadsprov, vilka är låsta fram till 2016-12-31, nog snarare är av hävd än att det är
nödvändigt. Då förutsättningar för genomförande av SM i Lydnad av olika anledningar
kan förändras, och då kan kräva ändring i SM reglerna är det att föredra att dessa inför
kommande regelrevidering lyfts ur regelverket för lydnadsprov. PtK rekommenderar
Utskottet att ta detta i beaktande inför kommande revideringsarbete.
Konstaterade PtK att de föreslagna justeringarna inte påverkar regelverket för
Lydnadsprov Elitklass, utan är att betrakta såsom redaktionell justering i den del som
avser SM.
Beslöt PtK därmed att bifalla föreslagna justeringar i regler för SM i Lydnad att gälla
från och med 2015-01-01;
att SM arrangeras under tre dagar, kvaltävling döms av två domarpar, samtliga domare
dömer i finaltävlingen, 50 platser till kvaltävlingen istället för 60, arrangören fördelar
momenten i kvaltävlingen mellan de två domarparen, i finaltävlingen lottas
startordningen, den slutliga placeringen avgörs av finaldagens poäng, förändring i
betygssammanställningen avseende domarnas högsta/lägsta betyg.
§ 16

Regelverk – Svenska Brukshundklubben

Konsekvensändring MH-BPH
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse om konsekvensändring i regelverk med anledning av beslut fattat vid Förbundskongressen 2013.
Vid Svenska Brukshundklubbens Förbundskongress 2013 beslutades att för deltagande
vid bruksprov ska genomfört BPH kunna ersätta MH för hund av annan ras än de raser
där SBK har avelsansvar. PtK/VU har därefter fastställt denna förändring i regler för
Bruksprov (inklusive bruksprov patrullhund) att gälla från och med 2013-07-01. Även
SKKs Kommitté för hundars mentalitet/KHM har efter ansökan från SBK bifallit
liknande konsekvensändring för deltagande vid mentaltest/MT.
SBK/FS har nu beslutat att även göra konsekvensändring i övriga av SBKs regelverk där
hund av annan ras än de raser för vilka SBK har ansvar medges att delta. Kvarvarande
regelverk för vilka ansökan avser är IPO-R, Regler för Räddningshundsprov
(Tjänsthundcertifikat) samt Certifikatprov Patrullhund.
Beslöt PtK att bifalla önskad konsekvensändring i Svenska Brukshundklubbens
regelverk för IPO-R, Regler för Räddningshundsprov samt Certifikatprov Patrullhund,
att gälla retroaktivt från och med 2014-01-01; Innebärande att för hund av ras för
vilken SBK inte har avelsansvar kan genomfört BPH, alternativt genomfört BPH med
skott där detta är tillämpligt, ersätta kravet på genomfört MH för att delta.
Förklarades beslutet omedelbart justerat.
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§ 17

Regelverk – Svenska Brukshundklubben

Tjänstehundcertifikat
Förelåg protokollsutdrag från Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelses möte
2014-01-31, omfattande förnyad begäran om undantag från låsningsperiod för regler
för Tjänstehundcertifikat Räddningshund.
Frågan har tidigare behandlats vid PtK 3/2012, § 70, samt vid PtK 1/2013, § 17. PtK har
då framfört att den av SBK tidigare begärda länkningen av regelverket till
särbestämmelserna i utställnings- och championatreglerna inte möjliggör undantag
från låsningsperiod. PtK har även framfört att i det fall SBK i arbetet inför kommande
5-åriga låsningsperiod avser att utesluta tjänstehundcertifikat som alternativ
arbetsmerit ur särbestämmelserna kan frågan om undantag bli aktuell för förnyad
prövning.
Inför PtKs möte har utskrift från SBKs hemsida skett av det nu gällande regelverket.
Denna version av reglerna är daterat 2013-02-19 och på första sidan är angivet ett
antal hänvisningar till införda ändringar, dvs efter att regelverket fastställts för
perioden 2012-01-01--2016-12-31.
PtK vill belysa, att då utbildning till räddningshund omfattar flera steg för både hund
och förare är det de delar som ingår till och med slutprovet, vilket enligt det låsta
regelverket är nivån för att erhålla meriten tjänstehundcertifikat, som är låsta. Delar
därefter berörs inte av meriten tjänstehundcertifikat och är då möjliga att justera.
Detta har kansliet i november framfört via e-mail efter förfrågan från ledamot i FS.
Beslöt PtK därmed att tidigare beslut om avslag på ansökan om undantag från
låsningsperiod kvarstår oförändrat.
Av FS protokollsutdrag framgår att FS har beslutat att om inte PtK godkänner de
begärda ändringarna kommer dessa ändå att genomföras.
PtK har noterat FS beslut och ställer sig något frågande till detta då innebörden i så fall
blir att resultat inte är möjliga att registrera i SKKs register, eftersom regelverket i och
med detta inte är fastställt av SKK. Vilket särskilt kommer att drabba tredje part i de
fall där meriten är en avgörande del för hundens möjlighet att erhålla certifikat vid
utställning alt utställningschampionat.

§ 18

Regelverk – Svenska Rasklubben för Perro de agua espanõl

Förelåg ansökan från SPDAEK om att rasen ska kunna få genomföra Vallanlagsprov för
bearded collie med officiell resultatregistrering.
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I sin ansökan framför SPDAEK att även om rasen tillhör grupp 8 framgår av
rasstandarden under rubriken Användningsområde; ”Sällskapshund. I rasens hemland
även använd som vall-, jakt- och vattenhund.” Vidare att det i hemlandet Spanien
arrangeras vallhundsprov på framförallt getter, men även får och kor. I Sverige har
några hundar inofficiellt genomfört SBCs Vallanlagsprov. Inom SPDAEK finns intresse
för vallanlagsprov och man anser att detta skulle underlätta för uppfödarna att göra
utvärderingar av sina kullar i arbetet att bevara rasens ursprungliga beteenden.
Tog PtK del av ansökan samt bifogad dokumentation. Beslöt PtK att bordlägga
SPDAEKs ansökan, samt att uppdra till Katarina Björn att inom FCI Herding Commission
inhämta information från övriga ledamöter om och i vilken omfattning rasen används i
vallhundssammanhang.

§ 19

Domaretiska regler för prov- och tävlingsdomare

Idag finns ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler”. Detta
regelverk omfattar även prov-/tävlingsdomare samt beskrivare, vilket inte alltid har
uppfattats helt och hållet. Ett förslag har därför tagits fram med utgång från nuvarande
regelverk, men som tydligare är riktat till prov-/tävlingsdomare samt beskrivare.
Tog PtK del av framtaget förslag till ”SKKs domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare
samt beskrivare”. Informerade Kjell Svensson att SKKs Jakthundskommitté har tagit del
av förslaget och uttalat sig positiva. Vidare att om möjligt kommer dokumentet att
föreläggas SKKs Centralstyrelse, för beslut om slutligt fastställande vid CS möte i april.
Fann PtK dokumentet mycket välarbetat och beslutade att stödja att detta föreläggs
SKK/CS för fastställande.
Förklarades paragrafen för omedelbar justerad.

§ 20

Intresseföreningen Kroppsvallarna

SKKs Föreningskommitté har samverkat med Intresseföreningen Kroppsvallarna/IKV
avseende formerna för bildandet av en verksamhetsklubb för kroppsvallande raser.
PtK har med anledning av detta bjudit in representanter för IKV för information om
verksamheten samt avseende klubbens önskemål om provregelverk. PtK har i tidigare
beslut uttalat att frågan avseende ansvar för, samt fastställande av regelverk
behandlas då formerna för en verksamhetsklubb är klart. Inför mötet har PtK erhållit
det regelverk som IKV har bedrivit inofficiell provverksamhet utefter.
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Hälsade PtK Karin Pettersson samt Ankie Hermansson, ordförande respektive
regelansvarig inom IKV, välkomna till mötet. Delgavs PtK en intressant och ingående
information om den verksamhet som IKV bedriver och om det regelverk, med ursprung
ur amerikansk provverksamhet, som används inom klubben. Belyste PtK i detta
sammanhang att det föreslagna regelverket inte möjliggör deltagande vid prov och
tävlingar i andra länder. Katarina Björn informerade om arbetet inom FCI Herding
Commission och de FCI regelverk inom vallning som commissionen arbetat fram, och
som möjliggör deltagande i andra länder.
IKV föreslogs att mer ingående ta del av FCIs regelverk för att sedan återkomma till PtK
med information om hur man ser på dessa regler gentemot tidigare regelförslag, vilket
representanterna var positiva till att göra.
Tackades Karin Pettersson och Ankie Hermansson för deras närvaro vid PtKs möte
samt för den intressanta information som delgetts kommittén.

§ 21

Domarfrågor – Domare som dömt vid inofficiell tävling under period för
avstängning

Förelåg underlag från Svenska Brukshundklubbens med anledning av att det uppdagats
att agilitydomare dömt vid inofficiell agilitytävling under period för avstängning, Solna
Sundbyberg BK 2013-10-06.
Berörd domare har tidigare varit föremål för ärende behandlat av SBK, med
avauktorisation som följd. Därefter har vederbörande inkommit till SKK med en
överklagan av SBKs beslut.
PtK har vid möte 1/2013 (§ 16), 2013-04-10, behandlat överklagan och då konstaterat
att SBKs beslut om avauktorisation inte primärt grundar sig på utövandet av den
praktiska domargärningen, utan handlar om en förtroendefråga utifrån att en domare
inom SKK organisationen i alla sammanhang har en framskjuten förtroendepost.
Utifrån tillgängligt underlag gjorde PtK bedömningen att avauktorisation är en alltför
långtgående disciplinär åtgärd, utan att denna kan stanna vid en tidsbestämd
avstängning. PtK beslöt därmed att ändra SBKs beslut om påföljd från avauktorisation
till en tidsbestämd avstängning om 24 månader, att gälla från och med 2012-03-02 till
och med 2014-03-02.
Med anledning av inkommet underlag från SBK har chefen för SKKs Tävlingsavdelning
via skrivelse daterad 2013-12-13 ombett domaren att inkomma med en kommentar
angående utfört domaruppdrag 2013-10-06, vilket skett under period för avstängning i
strid mot SKKs domaretiska regler omfattande samtliga domarkategorier, ”Avstängd
domare får inte tjänstgöra på utställningar och prov oavsett om de stambokförs eller
ej”.

SKK/PtK nr 1/2014
2014-03-05
Sida 15/21

Domaren har därefter inkommit med en kommentar, daterad 2013-12-17, angående
utfört domaruppdrag. Förelåg även underlag, daterat 2013-12-19, från tjänstgörande
tävlingsledare vid tävlingen 2013-10-06.
Tog PtK del av i ärendet föreliggande handlingar varmed PtK förde en ingående
diskussion.
PtK ser mycket allvarligt på överträdelser av rådande domaretiska regler, oavsett i
vilken form detta sker.
PtK ser domarens agerande som mycket allvarligt och anser att detta innebär en stor
belastning på SKKs förtroende för domaren ifråga.
Med hänvisning till att PtKs tidigare beslut, om den avstängning som nu är avslutad
(2014-03-02), var baserat på brist i förtroendet för aktuell domare och att den nu
genomförda överträdelsen av domaretiska regler ytterligare belastar förtroendet,
finner PtK att skäl föreligger till förnyad avstängning.
Beslöt PtK därmed att som påföljd avstänga Mija Jansson för en period om 6 månader,
att gälla från och med 2014-03-05 till och med 2014-09-05.
Förklarades beslutet omedelbart justerat.
För att återfå sin auktorisation ska domaren efter utgång av perioden för avstängning
agera enligt följande:
 Skriftligt meddela SKK/PtK.
 Vid en inofficiell eller officiell tävling döma minst två inofficiella klasser med
minst 75 starter fördelat på minst 25 ekipage i agilityklass och minst 25 ekipage
i hoppklass.
 Klasserna ska motsvara officiella klasser avseende bedömning, hinder och
banläggning.
 En auktoriserad domare ska kontrollera domararbetet samt därefter skriftligt
intyga att vederbörande dömt och i övrigt utfört sin domaruppgift på ett
professionellt sätt.
 Intyget ska innehålla uppgifter om återauktoriserad domare, kontrollerande
domare, tävlingsdatum, plats, arrangör, klasser samt antalet starter per klass.
 Intyget skickas till SKK/PtK.
§ 22

Domarfrågor – Internationella domare

a) Agilitydomare
Förelåg för PtKs kännedom uppdaterad förteckning över agilitydomare med
auktorisation som internationell agilitydomare, gällande från och med 2014-01-01.
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Förteckningen, som upptar 11 domare, har även skickats till FCI Agility Commission,
som årligen efterfrågar denna information från de olika länderna.
b) World Agility Open
Informerade Kjell Svensson om svensk internationell agilitydomare som åtagit sig att
döma vid World Agility Open Championships, 2014-05-16--18, vilket även framgår av
arrangemangets hemsida. PtK har vid tidigare möten diskuterat WAO och dess form av
privat arrangemang. Aktuell domare har tidigare vid ett antal tillfällen informerats om
SKKs syn på domaruppdrag vid WAO, i anslutning till dennes frågor om att döma vid
tävlingen.
Förelåg för PtKs kännedom den skrivelse som genom SKKs kansli har skickats till berörd
domare. Återkoppling från domaren har inte skett, däremot har arrangören av WAO
skickat ett mail med hänvisning till skrivelsen. Kansliet har meddelat att detta är ett
ärende som berör aktuell domare och SKK.
Diskuterade PtK situationen och ställer sig starkt frågande till domarens agerande att
än dock åta sig uppdraget.
c) IPO-R domare
Förelåg underlag från Svenska Brukshundklubben angående utökning av den nationella
förteckningen över IPO-R domare. Avser domare behöriga att döma IPO-R prov där
svenska ekipage kan kvalificera sig för att bli aktuella att delta i landslag/individuellt vid
FCI IPO-R World Championships. SBK önskar tillföra Bo Gustafsson, Väröbacka, till den
nationella förteckningen.
Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan om att Bo Gustafsson, Väröbacka, tillförs Sveriges
nationella förteckning över ”Internationella FCI IPO-R domare”. Innebärande att den
nationella förteckningen därmed omfattar Birger Andersson, Sylvia Axell, Gunnel
Crona, Bo Gustafsson, Leif Sundberg samt Susanna Sundell.
Uppdrogs till sekreteraren att informera FCI RDC om PtKs beslut om ytterligare namn
på Sveriges förteckning.

§ 23

Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens

a) Bidragsberättigad domarkonferens för agilitydomare 2016
Vid PtK nr 2/2014, § 48, behandlad ansökan från SBK om bidragsberättigad
domarkonferens för agilitydomare 2016. PtK beslöt att bordlägga ansökan i avvaktan
på att organisationsfrågor avseende framtida verksamhet har klarnat.
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Interimsstyrelsen för Svenska Agilityklubben under bildande har nu inkommit med en
ansökan om bidragsberättigad konferens för agilitydomare 2016. Bifogat ansökan
förelåg även en preliminär budget.
Beslöt PK att bifalla Interimsstyrelsen för Svenska Agilityklubbens ansökan om att få
genomföra bidragsberättigad konferens för agilitydomare 2016-11-26--27.
Bidragsnivån är 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr.
Förklarades beslutet omedelbart justerat.
b) Information om ansökan för år 2017
Informerade sekreteraren att utskick med information avseende ansökan om
bidragsberättigad konferens 2017 har skett till samtliga specialklubbar med ansvar för
egna provregler/-bestämmelser. Under våren kommer även en påminnelse att skickas
ut. Ansökan med en preliminär budget ska vara PtK tillhanda senast 2014-07-01.

§ 24

Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens

Förelåg redovisning från SKKs Freestylekommitté efter genomförd konferens för
freestyledomare 2013-10-26--27. Konferensen är efter särskilt anslag från SKK/CS
genomförd i närtid till övergången av regelansvaret till Svenska Hundfreestyleklubben
2014-01-01, nybildad verksamhetsklubb inom SKK organisationen. Under konferensen
har deltagarna även arbetat med översyn och justering av dokumentet
Bedömningsanvisningar för freestyledomare.
Tog PtK del av rapport från konferensen samt de justerade bedömningsanvisningarna
och finner detta välarbetat och utförligt. Konstaterades även att konferensen har haft
en mycket god uppslutning med i stort sett samtliga auktoriserade domare
närvarande. Förelåg även ekonomisk redovisning.
Beslöt PtK att godkänna erhållen redovisning efter genomförd konferens för
freestyledomare 2013-10-26--27, för gängse utbetalning av ekonomiskt bidrag, med
max 75% av redovisad kostnad, dock högst 75.000:-.

§ 25

Information

Information från ordföranden
Informerade ordföranden att ordföranden i SKKs Utbildningskommitté skickat en
förfrågan till samtliga kommittéers ordförande avseende utbildningar. SKK/UK arbetar
med former för distansutbildningar och önskar därför information om övriga
kommittéers eventuella utbildningar som skulle passa att lägga in i denna form.
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Detta är inte aktuellt för PtK, då det inom PtKs delegering inte ingår ansvar för någon
form av utbildning.
Information från ledamöterna
Förfrågan från Nalle Jansson om deltagande från PtK vid Svenska Agilityklubbens
årsmöte i april. Uppdrogs till Nalle Jansson att närvara vid SAgiKs årsmöte.
Informerade Ylwa Malmberg att Svenska Polarhundklubben nu har kommit långt i sin
planering av en utbildning för domare vid meriteringsprov samt mästerskap.
Målsättningen är att det ska finnas auktoriserade domare klara att tjänstgöra då
kommande säsong startar.
Information från SKKs kansli
Informerade Kjell Svensson, chef tävlings-/utbildningsavdelningen;
-att arbetet med dokumentet SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av
hund är klart och policyn är fastställd av SKK/CS 2013-11-14. Policyn har lagts ut på
SKKs webbplats, där denna även finns i två olika format som pdf för klubbar och andra
intresserade att spara ner. Spridning har även skett via riktade e-mailutskick.
Informerades att det arbete som nu kvarstår är att säkerställa att även utbildning i
djurskyddsfrågor sker inom samtliga klubbar med vallningsverksamhet. Inom Svenska
Vallhundsklubben ingår detta sedan tidigare i klubbens instruktörsutbildning.
-om artikel i Göteborgs-Postens nätupplaga angående svensk nätbutiks försäljning av
de i Sverige förbjudna produkterna elhalsband och ”osynlig hundgård”. För PtKs
kännedom förelåg artikeln i sin helhet. Av underlaget framgår att Konsumentverket nu
granskar marknadsföringen av produkterna. Nätbutikens innehavare har tidigare fått
påpekanden och har då gjort mindre justeringar i marknadsföringen. Konsumentverket
tycker inte att dessa är tillräckliga för att risken att konsumenter köper och använder
produkterna har neutraliserats.
-att det mål om 90 % som Kennelfullmäktige satt upp för elektronisk
resultatregistrering perioden 2012-2013 har uppnåtts. Enligt statistik över
resultatregistrering av samtliga prov-/tävlingsformer inom PtKs delegeringsområde
uppgick den elektroniska registreringen till 95,5 %.
Uttryckte PtK sin uppskattning till att det uppsatta målet har passerats och med
marginal.
-att Jordbruksverket översyn av Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling
med djur (Saknr L 17) är klar och föreskriften är fastställd att gälla från och med 201401-01. Vissa lättnader har skett avseende kravet om veterinär närvaro vid mästerskap.
Dessvärre har inte SJV hörsammat de argument som SKK framfört i remissvaret
avseende tävling med räddningshund, utan SJV kvarstod vid sitt förslag och beslutade
att höja klassningen till hög risk. Vilket då innebär veterinär närvaro vid mästerskap
samt IPO-R prov. Förelåg föreskriften i sin helhet för PtKs kännedom.
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-att ändring skett i Jordbruksverkets föreskrifter om operativa ingrepp (Saknr L 41).
Den del som i första hand berör SKK-organisationen är avlägsnandet av sporrar. I
tidigare föreskrifter tilläts att veterinär avlägsnar sporrar på hund utan
veterinärmedicinsk indikation. I föreskrifterna gällande från och med 2014-01-01 är
detta inte längre tillåtet. I och med detta är det inte längre tillåtet att veterinär
avlägsnar sporrar i förebyggande syfte, utan veterinär måste hädanefter konstatera att
sporrarna bör avlägsnas av medicinska skäl. I remissvaret till SJV har SKK pekat på
riskerna för att hängande sporrar kommer att leda till skador och därmed då
djurskyddsproblem.
-att SKK har anpassat sin utformning av Working Class Certificate (WCC) till FCIs mall.
WCC omfattar numera även information om i vilken provform arbetsmeriten har
erhållits, pris/poäng, plats samt domare.
-att rasansvar för rasen chodsky pes har överförts till Svenska Brukshundklubben.
Rasen kan omgående delta i SBKs prov-/tävlingsverksamhet, samt från och med
2015-01-01 även delta vid SBKs utställningar.
Information från sekreteraren.
Förelåg för PtKs kännedom protokoll från sammanträde med SKKs länsklubbars
fullmäktige 2013-09-27 samt protokoll från sammanträde med SKKs fullmäktige
2013-28--29.
§ 26

Beteckning

a) Assistanshund
Förelåg underlag med information från Assistanshundsrådet om beslut som rådet
fattat vid sitt möte 2013-11-14. Assistanshundsrådet har beslutat att
examinerade/godkända assistanshundar ska kunna införas i SKKs Hunddata med
särskild beteckning, i likhet med hanteringen för bl a polishund, väktarhund.
Av underlaget framgår att beslutet även omfattar hund som inte är registrerad i SKKs
stambok, dvs oregistrerad hund/blandras, vilken då kommer att tillföras TAVLIC
nummer (tävlingslicens) innan inrapportering.
PtK har tidigare (PtK 2/2011 § 59) fattat beslut om synliggörande av samhällsnyttiga
hundar genom att en beteckning införs i SKKs register, vilket idag omfattar fyra
hundtyper; polishund, väktarhund, tullhund, ledarhund.
Den huvudsakliga bakgrunden till PtKs beslut är att synliggöra samhällsnyttiga hundar
som individer kopplat till uppfödarens gärning som uppfödare, varför PtKs beslut avser
endast registrerad/registreringsberättigad hund. PtKs beslut omfattar även att
beteckning inte är avsedd att ha någon länkning till meriteringssystem inom
utställnings- och championatreglerna.
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Beroende på typ av utbildning samt användningsområde deltar inte en del av dessa
hundar i övrig utställning-/prov-/tävlingsverksamhet, utan tjänstgör på ett utmärkt sätt
som samhällsnyttig hund inom polismyndighet, väktarbolag mm. Vilket gör att olika
resultat för hunden, och därigenom resultatet av uppfödarens gärning, inte syns i SKK
Hunddata.
PtK ser mycket positivt på att en beteckning även införs för Assistanshund utifrån
synliggörandet av samhällsnyttiga hundar som individer. Däremot är PtKs bestämda
åsikt att en beteckning i detta avseende fortsatt ska vara kopplad till att synliggöra
uppfödares gärning och avelsarbete inom sin ras. Att enbart omfatta registrerade
hundar, inte oregistrerad hund med TAVLIC nummer.
Beslöt PtK uppmärksamma Assistanshundsrådet på bakomliggande syfte, samt att i
detta sammanhang bör samma princip följas som för övriga samhällsnyttiga hundars
beteckningar.
b) Beteckning Väktarhund(VH)
Förelåg från kansliet hänskjutet ärende för PtKs principiella ställningstagande;
Kansliet har från bevakningsbolag med hund i bevakningstjänst erhållit inrapportering
av godkänd väktarhund som är i aktiv tjänst, och där samtliga förutsättningar för
beteckningen VH är uppfyllda.
Vid sekreterarens rutinkontroll i SKKs register framgår att hunden vid tidigare
deltagande vid provverksamhet inom SKK-organisationen har varit föremål för rapport
om oacceptabelt beteende. Ägaren fullföljde inte utredningen, varför hundens
avstängning från all verksamhet samt avel under utredningen övergick till permanent
avstängning. I de fall då detta sker har ägaren möjlighet att begära att utredningen
återupptas, vilket inte har skett i detta fall.
Tog PtK del av tillgängliga handlingar. Konstaterar PtK att även om hunden inte medges
delta vid verksamhet inom SKK-organisationen behöver det i sig inte betyda att det
inte är en lämplig individ inom sitt specifika arbetsområde. Avgörande för detta är den
kontroll väktarhund med förare genomgår en gång årligen via besiktningsman inom
polismyndighet. Däremot anser inte PtK att en hund ska kunna tillföras en beteckning i
SKKs register i en situation med omständigheter som dessa.
Beslöt PtK därmed att beteckning inte kan tillföras hund vilken med anledning av
rapport om oacceptabelt beteende är belagd med utställning-/prov-/tävling-/
avelsspärr i SKKs register.

SKK/PtK nr 1/2014
2014-03-05
Sida 21/21

§ 27

Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat

Beslöt PtK att inga ärenden undantas innan protokollet är justerat.

§ 28

Nästa möte

Beslöt PtK att avhålla nästa möte under september månad. Uppdrogs till sekreteraren
att återkomma med förslag på datum.

§ 29

Mötets avslutande

Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg,
varefter mötet förklarades för avslutat.

Justeras:

Bengt Pettersson
Ordförande

Vid protokollet:

Katarina Björn

Brith Andersson

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

