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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 
tävlingskommitté /PtK, på SKKs kansli, Spånga, 2017-03-08. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter:  Bengt Pettersson (ordf), Katarina Björn, Ylwa Malmberg,  
Thomas Lundin, Göran Wessman, Nalle Jansson 

 
Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli  
 
Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 

§ 1  Sammanträdet öppnas 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till årets första möte samt förklarade 
därefter mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justerare 
Utsågs Ylwa Malmberg att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Fastställdes föreslagen dagordning.  
 
§ 4 Kennelfullmäktige 2017 
Förelåg tidsplan för SKKs centrala kommittéer avseende underlag inför KF 2017. 
 
a) Arbetsgrupp – Förslag mottagare av Hamiltonplaketten. Förfrågan om representant 
för PtK till arbetsgruppen för förslag till mottagare av Hamiltonplaketten. 
Beslöt PtK anmäla Ylwa Malmberg.  
 
b) Delegeringsordning – redovisning 
Förelåg den av SKKs centralstyrelse fastställda delegeringsordningen för PtK perioden 
2016-2017, vilken genomgicks och diskuterades utifrån redovisning av angivna 
uppdrag. Konstaterades att prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-
uppdrag 2015 är utförda, utöver detta är det vissa uppdrag inom ordinarie 
arbetsuppgifter som är fortlöpande. Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa PtKs 
redovisning.  
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c) Budget – förslag till verksamhetsplan 
Fördes en ingående diskussion avseende förslag till budget för perioden 2018-2019 
samt förslag till verksamhetsplan inom kommitténs ansvarsområde, för att utifrån 
detta lämna PtKs förslag till budget. Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa PtKs 
förslag till budget. 
 
Funktionärsstipendium 
I sammanhanget fördes en ingående diskussion avseende det funktionärsstipendium 
som CS skapat i syfte att uppmärksamma engagerade funktionärer inom SKK-
organisationen. Sammantaget konstateras att för PtKs del har inte stipendiet fått det 
genomslag i organisationen som var tänkt. Detta trots idoga försök att på olika sätt 
uppmärksamma på stipendiet. Det har varit ett mycket lågt intresse från klubbarna att 
nominera funktionärer, med endast ett fåtal ansökningar, varför PtK har önskemål om 
att stipendiet för PtKs del utgår. 
 
Beslöt PtK därför föreslå CS att SKKs stipendium för funktionärer inom PtKs 
ansvarsområde utgår från och med 2018.  
 
§ 5 Föregående protokoll 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 3/2016, 2016-09-21. 
Protokollet kommenterades i valda delar och lades därefter med godkännande till 
handlingarna. 
 
§ 6 Redovisning av VU beslut /beslut per capsulam 
VU beslut samt beslut per capsulam redovisas vid berörda punkter  
 
§ 7 Protokollsutdrag 
SKKs Centralstyrelse sammanträde 2016-09-08. 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; § 104, 108, 129, 131 samt 137. 
 
Tog PtK del av underlagen, vilka diskuterades i valda delar och lades därmed till 
handlingarna. 
 
§ 8 Information från FCI 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
FCI Circular 
- FCI Cirkular. FCI Championships 2017. Uppdaterat kalendarium över samtliga VM, EM 
samt Europa Cup 2017, med datum samt information om webbadress till hemsida.  
- FCI Cirkular. Main Decisions från FCI General Committées möte 30-31 oktober 2016. 
 
FCI Protokoll 
Protokoll från möte med FCI General Assembly/FCI Europe Section, 29 augusti 2016.  
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FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission i Zaragoza, Spanien, 2016-09-26--27.  
Mötet genomfördes i anslutning till att VM i agility har genomförts på samma ort.  
Förelåg även minnesanteckningar för detta möte från den svenska delegaten 
Nalle Jansson. 
 
Av protokollet framgår förslag vidarebefordrat från Sverige, avseende regeländring 
med borttagande av den exteriöra meriten i det internationella agilitychampionatet, 
vilket dessförinnan inte har behandlats av PtK. PtK vill betona att vid eventuella förslag 
från klubb med regelansvar på regeländring av detta slag, ska detta först ha behandlats 
via PtK. Därtill kan det i vissa frågor även vara så att SKKs centralstyrelse ska ta del för 
ett ställningstagande, innan fråga kan lyftas internationellt. 
 
- Inbjudan till möte i Liberec, Tjeckien, 2017-02-04--05.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson, efter närvaro vid 
detta möte. 
Konstaterade PtK att commissionen nu slutfört arbetet med revidering av 
agilityreglerna. Regelförslaget kommer att behandlas av FCI General Committé vid dess 
möte i april, samt vid godkännande träda ikraft från och med 2018-01-01. 
 
FCI Herding Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Herding Dogs Commission i Bergamo, Italien,  
2016-06-09--11. Av punkt 4 framgår kommissionens kommentar till PtKs skrivelse 
angående listan över raser med rätt att delta. Anges att vid sammanställning av listan 
har detta skett utifrån vad som är angivet i rasstandards avseende historik samt 
användning. Därtill med hänsyn till om någon hund av angivna raser används inom 
vallning någonstans i världen.  
 
Diskuterade PtK protokollets skrivning i denna fråga. Uppdrogs till ordföranden att i 
samverkan med kansliet sammanställa en uppföljning av föregående skrivelse till 
Herding Dogs Commission. 
 
Av punkt 4 framgår även önskemål från ledamot att inrätta en sektion inom 
kommissionen för boskapsvaktande hundar inom grupp 1 och 2. Informerades även 
om hur arbetet med en test av dessa hundar har utvecklats under de senaste åren. 
Inom flera länder i Europa används boskapsvaktande hundar frekvent. Kommissionen 
avser att föreslå att FCI skapar en sektion för boskapsvaktande hundar.  
 
Tog PtK med stort intresse del av kommissionens uttalade inriktning för denna 
hundtyp. För Sveriges del har det sedan början av 2000-talet en organisation för 
boskapsvaktande hund via Viltskadecenter, i samverkan med Jordbruksverket samt 
berörda länsstyrelser. Utifrån den allemansrätt som råder i Sverige är det inte fritt för 
djurägare att ha boskapsvaktande hund, utan detta regleras genom dispensförfarande 
via berörd länsstyrelse. 
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FCI Obedience Commission 
- FCI Cirkular 5/2017. Rules and Guidelines for Obedience trials for classes 1, 2 & 3. 
Ett antal mindre justeringar/förtydliganden i det reviderade regelverket har skett, 
varefter ny version av reglerna fastställdes av FCI General Committé vid februarimötet.  
- Inbjudan till möte i Uetliberg, Schweiz, 2017-05-20--21. Av dagordningen framgår 
olika punkter avseende VM i lydnad. Informerade Thomas Lundin att reglerna avses att 
ses över då fler och fler länder deltar med tävlande, vilket ger en stor ökning av antalet 
deltagare. Detta i sig påverkar tidsplan för mästerskapet, antal hundar domarna har att 
döma, mm.  
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission i Craiova, Rumänien,  
2016-08-28. 
- Inbjudan till möte i Helsingfors, Finland, 2017-02-25--26. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg, efter deltagande vid 
möte i Helsingfors, Finland, 2017-02-25--26. Av anteckningarna framgår att arbetet 
med de nya reglerna för IPO-R fortgår. När regelpaketet har fastställts av FCI och IRO 
kommer även reglerna för Lagtävling att uppdateras. Framgår även att nästa års Lag-
VM kommer att arrangeras av Tjeckien den 16-19 augusti. 
 
FCI Sight Hound Commission 
- FCI Cirkular 51/2016. FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure 
Coursing events.  Viss ändring har skett i reglerna för de internationella championaten, 
samt deltagande i bruksklass för grupp 10, vilka därefter godkänts av FCI General 
Committée att gälla från 2017-01-01. Analogt med detta kommer även en justering av 
Regulations for the FCI International Championships att ske. 
- Protokoll från möte med FCI Sighthound Racing Commission i Vyhne, Slovakien, 2016-
06-16. Mötet genomfördes i anslutning till EM i Lure Coursing.  
 
FCI Utility Dogs Commission 
- FCI Cirkular 47/2016. Specifikations for the FCI IPO World Championship for Utility 
Dogs. FCI General Commitée har vid möte i oktober 2016 beslutat att stocken endast 
får användas i syfte att hota hunden, inte vidröra hunden. Denna justering har införts i 
reglerna för IPO VM och gäller från och med 2017-01-01. 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Sempeter pri Gorici, Slovenien,  
2016-09-19. 
- Inbjudan till möte i Meppen, Tyskland, 2017-03-11--12. 
- RSV2000. Information om att den lokala RSV2000 klubben i Tyskland från 2017-02-13 
inte längre är en erkänd klubb inom den tyska kennelklubbens (VDH) organisation.  
Informerade sekreteraren att denna information, samt konsekvens av detta, har på 
uppdrag av SKKs VD meddelats SBK.  
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Mondioring 
- FCI Cirkular 46/2016. International Rules of Mondioring competitions, vilka efter 
revidering har fastställts av FCI General Committée vid möte i oktober 2016. 
- FCI Cirkular 48/2016. Specifikations for the Mondioring World Championship & 
International Selection of decoys 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission Section Mondioring i Herve, 
Belgien, 2016-09-28, i anslutning till FCI Mondioring VM. 
- Minnesanteckningar från mondioring/MR sektionens svenska delegat Emma 
Svensson, efter deltagande vid mötet i Herve. 
- Inbjudan till möte med MR sektionen i Bilbao, Spanien, 2017-02-18. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson, efter deltagande 
vid mötet i Bilbao. 
- Rapport från Ionie Oskarson efter att som representant för SKK ha besökt FCI 
Mondioring VM i Herve.  Då MR erkänts av SKK för en provperiod var syftet med 
besöket att följa ett VM och se hur sporten fungerar och uppfattas samt utövas 
internationellt. MR sektionens ordförande Bernhard Roser uttryckte sin uppskattning 
över att SKK valt ett ha representant vid mästerskapet samt över att MR nu har 
antagits som officiell provform i Sverige. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Informerade sekreteraren att där så ska ske har underlag för kännedom 
och eventuell åtgärd vidarebefordrats till berörd specialklubb.  
 
§ 9 Protokoll/Information från NKU 
NKU/AU 
- Protokoll från möte med NKU/AU, 2016-10-12 samt 2017-02-23. I det senare 
protokollet, punkt 15, har AU tagit del av SKKs skrivelse angående NKU Agility 
kommitténs regelarbete, samt i punkt 16 anges att agilitykommittén anmodas att 
senast 2017-05-01 ha färdigställt regelverket för Nordiskt Mästerskap i Agility.  
 
NKU Agility 
- Protokoll från möte med NKU Agility kommitté i Zaragoza, Spanien, 2016-09-25. 
Mötet genomfördes i anslutning till VM i Agility, där de nordiska representanterna 
fanns på plats. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson, efter närvaro vid 
mötet i Zaragoza.  
 
Förelåg för PtKs kännedom den inbjudan till Nordiskt Mästerskap i Agility 2017, i 
Sverige den 12-13 augusti, som via SKKs kansli har skickats ut till de nordiska länderna.  
 
Förelåg även för PtKs kännedom information från Finska Kennelklubben om ändring av 
arrangörsland för mästerskapet 2018 och 2019. Förändring har skett innebärande att 
Finland är arrangör 2018 och Danmark 2019. 
 



  

SKK/PtK nr 1/2017 
2017-03-08 

Sida 6/18 
 
 

 
NKU Lydnad 
- Protokoll från möte med NKU Lydnadskommitté i Stockholm, Sverige, 2014-12-12-13. 
- Protokoll från möte med NKU Lydnadskommitté i Helsingfors, Finland, 2015-12-29. 
- Protokoll från möte med NKU Lydnadskommitté i Helsingfors, Finland,2016-12-09-10.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Thomas Lundin, efter närvaro vid 
mötet 2016-12-09--10. 
 
NKU Freestyle/HtM 
- Inbjudan till Nordiskt Mästerskap i Heelwork to Music i Viborg, Danmark,  
2017-09-29--10-01. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Informerade sekreteraren att där så ska ske har underlag för kännedom 
och eventuell åtgärd vidarebefordrats till berörd specialklubb.  
 
§ 10 Klubbfrågor 
Olyckshändelse vid Timrå BK. 
Förelåg underlag från Timrå BK ställt till Svenska Brukshundklubben, Svenska 
Agilityklubben samt PtK. Timrå BK informerar om utgången i ersättningsfrågan efter 
olyckshändelsen 2016-06-11. Klubbens försäkringsbolag har, efter att ha utrett 
ansvarsfrågan, fastställt att ansvarsförsäkringen träder in och hundägaren har nu fått 
ersättning.  
 
Timrå BK framför även några frågeställningar avseende hundägarens respektive 
arrangörens ansvar, vilka hänvisas till SAgiK att besvara. 
 
Framfördes även hur det skulle vara möjligt att säkerställa att deltagare har tagit del av 
rådande regelverk/anvisningar innan deltagande. Generellt rekommenderar PtK att 
inrätta en obligatorisk kryssruta ”Jag har tagit del av gällande regler och anvisningar”, 
oavsett vilken typ av prov/tävling/beskrivning deltagande avser.  Kryssrutan ska då inte 
vara förvald, utan programmet för anmälan ska kräva att rutan fylls i innan anmälaren 
kan gå vidare i anmälningsförfarandet. Detta i likhet med vad som förekommer på 
SKKs internetanmälan till utställning.  
 
§ 11 Regelverk – nya regler 
Regelverk – Svenska Kroppsvallarklubben.  
Inför PtKs föregående möte (nr 3/2016) har SvKV inkommit med underlag till tre 
regelverk, baserat utifrån FCIs förekommande regler för Herding dogs Traditional Style 
inklusive anlagsprov.  

 
Informerade sekreteraren om det fortsatta arbete som kansliet i samverkan med 
Katarina Björn därefter har gjort, avseende bearbetning av den nationella 
anpassningen i regelverkens innehåll och uppställning samt provspecifik nomenklatur.  
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I detta arbete har förekommande rasförteckning avskilts, och behandlats separat 
utifrån tidigare uppdrag. 
 
Regelverk; 
Tog PtK del av bearbetad nationell version av regelverken för Vallanlagsprov - NHAT, 
Vallhundsprov Herding Working Test-Traditional Style samt Vallhundsprov Traditional 
Style.  
 
Beslöt PtK att innan slutligt fastställande av de tre regelverken översända de 
bearbetade underlagen till SvKV, för klubben att ta del och återkomma till PtK med 
eventuella frågor. Varefter PtK avser fatta beslut per capsulam, med inriktning att 
regelverken fastställs från och med 2017-07-01, för att träda ikraft från och med 
 2018-01-01. 
 
Rasförteckning; 
PtK har tidigare framfört synpunkter till FCI Herding Dogs Commission/HDC avseende 
den förteckning över raser, vilka enligt FCIs förekommande regelverk har rätt att delta 
samt tilldelas CACITR. Utifrån framförda synpunkter har PtK vid föregående möte 
beslutat att nationellt inte medge samtliga av de raser som är angivna på FCI HDCs 
rasförteckning rätt att under provperioden delta vid SvKVs prov-/testverksamhet. 
Detta bland annat utifrån rastyp samt att det i detta sammanhang ingår annat djurslag 
vilket i sig ställer krav avseende djurskyddsaspekten. Efter provperiodens utgång kan 
sedan en utvärdering ske och eventuellt annat beslut fattas. 
 
Redovisade Katarina Björn erhållet uppdrag, att i samverkan med kansliet se över 
rasförteckningen. Presenterades förslag till raser vilka under provperioden föreslås 
kunna medges rätt att delta vid prov/test inom SvKVs verksamhet. Förutsättning för 
detta är då att respektive ras specialklubb ger sitt godkännande.  
 
Beslöt PtK att fastställa presenterat förslag till rasförteckning. Vidare att förutsättning 
för att föreslagen ras ska kvarstå på förteckningen är att berörd specialklubb ger sitt 
godkännande. Varefter PtK avser fatta beslut per capsulam, med inriktning att 
rasförteckningen fastställs från och med 2017-07-01, för att träda ikraft från och med 
2018-01-01. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva berörda specialklubbar för deras yttrande om 
bifall eller inte, samt att översända förteckningen till SvKV för kännedom. Vidare 
uppdrogs till sekreteraren att utifrån tidigare bordlagd ansökan (PtK 3/2017 § 95 b, 2) 
från Svenska Brukshundklubben, informera klubben vilka raser inom deras ansvar som 
under provperioden medges deltagande.  
 
Förklarades punkten omedelbart justerad. 
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§ 12 Regelverk – Särbestämmelser/Championatregler 

a) Svenska Vinthundklubben. 
FCI General Committée har fastställt ändringar i reglerna för internationellt 
championat samt för deltagande i bruksklass för grupp 10, att gälla med mycket kort 
varsel. FCI meddelade detta endast några veckor före att dessa trädde ikraft vid 
årsskiftet. Detta innebar att det inte fanns möjlighet att få med ändringarna i SKKs nya 
Utställnings- och championatregler, som redan var tryckta vid det tillfället.  
 
Korrigering av reglerna utifrån FCIs ändringar har sammanställts av tävlingschefen, 
i samverkan med den svenska FCI ledamoten i berörd FCI kommission.  
 
Beslöt PtK att fastställa den nationella anpassningen av de nya reglerna för 
internationellt championat samt deltagande i bruksklass för grupp 10, att gälla med 
omedelbar verkan. Uppdrogs till kansliet att uppdatera detta på webbversionen av 
utställnings- och championatreglerna.  
 
Förklarades beslutet omedelbart justerat. 
 
Diskuterade PtK FCIs återkommande tendens att efter ändring i regelverk fastställa 
dessa att gälla med mycket kort tidsintervall från beslut till ikraftträdande. Detta 
försvårar avsevärt för länderna att i tid hinna korrigera nationella översättningar samt 
att applicera och nå ut med information inom organisationen. PtK ser ingen anledning 
till att inte FCI kan besluta om framförhållning om 6 månader från beslut till att träda 
ikraft. 
 
Beslöt PtK därför att föreslå CS att till General Committée lyfta problematiken med 
FCIs nuvarande hantering, samt att då förorda 6 månaders framförhållning innan 
ikraftträdande. 
 

b) Svenska Agilityklubben 
Förtydligande avseende övergångsregler för Agility championat.   
Med anledning av den regeländring som har trätt ikraft från och med 2017-01-01, att 
krav på godkänd testikelstatus har tagits bort för att erhålla championat i de allmänna 
hundsporterna, har övergångsregler fastställts för redan befintliga championat. SAgiK 
har nu inkommit med två följdfrågor avseende Svenskt agilitychampionat (SE AgCh) 
samt Svenskt agilitychampionat hopp (SE Ag(hopp)Ch);  
 
 1. Stämmer det att hund som tidigare har 3 certifikatresultat men saknar testikelintyg endast 
behöver nolla ett lopp i klass 3, inte ta ytterligare ett certifikat? 
 2. Hur fungerar övergångsreglerna för de hundar som hunnit ta 1 eller 2 certifikatresultat, 
måste de ta 3 nya cert eller kan de kombinera certifikatresultat och cert när de sedan ska 
ansöka om championat?    
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VU i SKKs Prov och tävlingskommitté/PtK har tagit del av SAgiKs följdfrågor och gör 
följande förtydligande; 
   
Fråga 1.  Ja, det är korrekt. Det resultatet ska vara erhållet efter 2016-12-31. 
Fråga 2.  Nej, dessa hundar kan med resultat erhållet efter 2016-12-31 antingen: kombinera 2 
certifikatresultat med 1 certifikat eller kombinera 1 certifikatresultat med 2 certifikat. 

 
Beslöt PtK fastställa VUs förtydligande. 
 
§ 13 Regelverk – Svenska Nose Work Klubben 
Förelåg ansökan från Svenska Nose Work Klubben med begäran om att det ska vara 
tillåtet att använda skor på hunden vid prov/tävling inom Nose Work. I sin begäran 
hänvisar SNWK till att hundskor är vanligt förekommande inom specialsök och används 
ofta i miljöer där det finns risk för att skada tassar respektive tappa fotfäste.  
Bifogat begäran förelåg även exempel på den typ av hundskor som avses. 

 

Informerade sekreteraren att kansliet tidigare kontakts av Dansk Kennel Klub med 
fråga om Sveriges syn på användande av hundskor vid exempelvis Nose Work. Utifrån 
DKKs dopingreglemente är detta inte tillåtet i Danmark, vilket kansliet informerat är 
detsamma i Sverige utifrån det svenska dopingreglementet om inte enskild individ har 
beviljad dispens med anledning av eventuell tidigare skada, vilket är mycket restriktivt. 

 

Diskuterade PtK SNWKs begäran, samt de skäl som klubben anför. SNWK hänvisar även 
till regelverket, där det under ”Hundens utrustning” anges att ”All utrustning som är till 
för hundens säkerhet är tillåten”. Enligt PtKs förmenande är inte detta att hänföra till 
tillåtet att använda hundskor, utan tolkats av PtK att avse typ av sele/halsband/koppel/ 
lina. Formuleringen får förtydliggas i anslutning till den 3-åriga provperiodens utgång. 

 

PtK vill betona att Nose Work är en allmän hundsport, som alla klubbar inom SKKs 
organisation har rätt att arrangera. Avsikt och inriktning vid införande av Nose Work 
som officiell hundsport är inte att vara ett funktionsprov där svåra miljöer ska ingå.  
Det är därmed arrangörens ansvar att utforma prov/tävlingar så att dessa genomförs i 
miljöer som är säkra för deltagande hundar. 

 

Beslöt PtK därmed att avslå SNWKs begäran att tillåta användning av hundskor vid 
prov/tävling inom Nose Work, detta oavsett typ av hundsko/tasskydd.  

 

SNWK uppmanas att brett säkerställa att arrangörer, funktionärer samt deltagare blir 
uppmärksammade på att användning av någon form av hundsko/tasskydd inte är 
tillåtet.  

 

Förklarades punkten omedelbart justerad. 
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§ 14 Regelverk – Övriga regelfrågor 

a) Svenska Agilityklubben. 
Vid föregående möte har PtK med anledning av notering i protokoll från möte med 
NKU Agilitykommitté gjort tydliggörande (§ 92) avseende kvalificeringsresultat för 
uppflyttning och så kallade ”blandade pinnar”. SAgiK har därefter meddelat att det 
förekommer att tävlande från andra nordiska länder hävdar att de svenska 
tävlingsledarna ska fylla i deras tävlingsböcker enligt de regler som råder för 
kvalificeringsresultat för uppflyttning i den tävlandes hemland. 
  
Uttryckte PtK sin förvåning över att tävlande från annat land anser sig ha rätt att hävda 
detta. De tävlar i Sverige och deltar då helt och hållet enligt det svenska regelverket. 
Det resultat som sedan förs in i den tävlandes tävlingsbok är enligt de regler som råder 
i Sverige och inget annat. Betonar PtK att all annan hantering av erhållet resultat inte 
är korrekt och ska inte förekomma. 
 

b) Svenska Brukshundklubben 
Förelåg för PtKs kännedom information från SBK; 
Rapportering av gruppmoment.  
Information som via SKKs kansli har vidarebefordrats till samtliga klubbar inom SKK-
organisationen. 
Inom SBK finns sedan tidigare regler för rapportering av störande hund vid 
gruppmoment, vilket inte är att förväxla med rapport om hund som visat oacceptabelt 
beteende.  SBK har nu infört att det också ska inrapporteras av vilken anledning en 
hund har erhållit betyg 0 på ett gruppmoment. I den information som skickats ut finns 
arrangörens respektive domarens skyldigheter avseende detta tydligt definierade.  
 
Särskilda bedömningsanvisningar för lydnadstävlingar, version 5. 
Bedömningsanvisningarna för domare vid lydnadstävling är ett levande dokument och 
finns tillgängliga via SBKs webbplats.  
 
Bestämmelser för licens vid tävlande med skyddshundar. 
2016 har SBK genomfört en översyn av reglerna för licensförfarande. SBK har därefter 
sammanställt en utmärkt information. Uttryckte PtK sin uppskattning över att det nu 
har införts centralt registrering över utfärdade licenser. Distriktsgrupperna hanterar 
samt beslutar, men ska därefter även skicka kopia till SBKs kansli. 
 
Tog Ptk del av underlagen, vilka diskuterades i valda delar och lades därefter till 
handlingarna. 
 
§ 15 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Svenska Brukshundklubben 
a) Tjänstehundcertifikat – Redovisning av VU beslut. 

Svenska Brukshundklubben har till Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté 
/PtK inkommit med slutligt korrigerad version av de separata regelverken för 
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Certifikatprov Patrullhund, Räddningshund samt Sjöräddningshund. Smärre 
korrigeringar i de särskilda reglerna har skett i enlighet med PtKs allmänna principer.   
 
Beslöt PtK/VU att fastställa de separata regelverken för Patrullhund, Räddningshund 
samt Sjöräddningshund att träda ikraft från och med 2017-01-01.    
 
Regelverken för utbildning av tjänstehund är undantagna låsningsperiod från och med 
2017-01-01 (SKK/CS 1/2015). VU vill dock uppmärksamma på att undantag från 
låsningsperiod inte omfattar de obligatoriska allmänna regler för utställningar, prov, 
tävlingar och beskrivningar fastställda av SKKs Centralstyrelse samt vissa delar av de 
särskilda reglerna. Dessa kvarstår att följa ordinarie låsningsperiod, innebärande att 
regelunderlag ska inkomma för sedvanlig granskning.   
 
Viss reservation från undantag om låsningsperiod har regelverket för den nya 
provformen Sjöräddningshund, som är fastställt (PtK 1/2016 § 76) för en provperiod 
om 3 år. Från och med 2017-01-01 är titeln TJH även införd för stambokförd hund med 
godkänt prov till Sjöräddningshund (PtK 1/2016 § 76).   
 
VU vill även framföra att vid eventuell ändring i regelverk är praxis 6 månaders 
framförhållning innan gjord ändring träder ikraft. Detta för att säkerställa att 
information når ut till alla parter inom organisationen innan och att korrekt 
regelversion är i omlopp. Underlaget ska även delges PtK för information samt 
eventuell kommentar. 
 
Beslöt PtK att bekräfta VUs beslut. 
 

b) Mondioring – Redovisning av VU beslut. 
Nationell anpassning av regler för Mondioring.   
SKKs Prov och tävlingskommitté/PtK har tidigare (PtK 2/2016 resp 3/2016) fastställt 
regler för Mondioring att gälla från och med 2017-01-01, via nationell anpassning av 
FCI International Rules of Mondioring Competition.   
 
FCI har därefter via Cirkular 2016-11-18 distribuerat en i vissa delar reviderad version 
av regelverket att gälla per omgående.    
 
Regelverkat har vidarebefordrats till Svenska Brukshundklubben och PtK har då 
överlämnat till SBK att kontrollera på vilket sätt FCIs revidering eventuellt påverkar den 
fastställda nationella anpassningen av regelverket.   
 
Svenska Brukshundklubben har nu, utifrån FCIs revidering, inkommit med uppdaterad 
version av regelverkets nationella anpassning, vilken har granskats av VU i SKK/PtK.  VU 
har då konstaterat att FCIs revidering endast föranlett smärre justering av regelverket.   
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Beslöt PtK/VU att fastställa den uppdaterade versionen av det nationella regelverket 
för Mondioring att gälla för en provperiod om 2 år från och med 2017-01-01.    
 
Beslöt PtK att bekräfta VUs beslut. 
 

c) Dragprov  Nordisk stil – Meriteringsregler. 
Förelåg ny version av regelunderlaget för Dragprov Nordisk stil, i vilket avsnittet för 
lydnadsprov nu är korrigerat.  
 
Beslöt PtK att fastställa den korrigerade texten för avsnittet lydnadsprov. 
------------------------ 
I anslutning till mötets avslutande förelåg information via mail från SBKs kansli, att de i 
regelverket angivna klasserna inte är aktuella då dessa enligt Svenska Draghundsportförbundet 
inte längre förekommer inom meritering. I och med detta kan då inte regelverket fastställas i 
sin helhet. SBK uppmanas att snarast inkomma med komplett regelverk. 

------------------------- 
 
§ 16 Regler för SKKs Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris 
Den regelrevidering som nu har genomförts föranleder att även en översyn sker av 
reglerna för SKKs Bruksavelspris/BAP och Bruksuppfödarpris/BUP i de delar som är 
inom PtKs ansvarsområde.  
 
Presenterade Kjell Svensson ett förslag till ändringar av reglerna, där det som ändras är 
rena konsekvenser av de förändringar som skett i de nya reglerna. 
 
Fann PtK förslaget utmärkt och beslöt att fastställa detta. 
 
§ 17 Uppföljning av genomförd regelrevidering 
SKKs centralstyrelse har uttalat att en uppföljning ska ske av processen för den 
regelrevidering som har genomförts och nu är avslutad. I den rapport som SKKs 
organisationsutredning publicerat finns även ett antal punkter som berör framtida 
regelrevideringar. 
 
PtK har påbörjat arbetet med utvärdering av revideringsprocessen inom kommitténs 
ansvarsområde. Initialt har två möten skett med representanter för de tre klubbar som 
har regelansvar för allmänna hundsporter, 2016-11-17 samt 2017-04-02, förelåg även 
minnesanteckningar. Vid båda tillfällena deltog PtKs ordförande, tävlingschefen samt 
PtKs sekreterare. Vid det senare mötet var huvudsyftet att konkretisera vad 
ordalydelsen ”involveras på lämpligt sätt” i huvudavtalet för allmänna hundsporter 
innefattar.  
 
Klubbarna har uttryckt önskemål om visst stöd även under klubbarnas egen 
revideringsprocess, innan underlaget ska vara inlämnat till SKK. PtK avser därför att 
fördela arbetet så att ledamot utöver att vara granskare, även är kontaktperson under 
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det att klubbarnas hela revideringsarbete pågår. Ledamöterna kommer därför att utses 
som kontaktperson i ett tidigt skede inför kommande revideringsprocess. Detta berör 
inte enbart de allmänna hundsporterna utan innefattar samtliga klubbar med 
regelansvar inom PtKs ansvarsområde. Konstaterades även att ett sådant upplägg 
under regelprocessen också underlättar för sekreteraren. 
 
Diskuterades även att underlätta för klubbarna genom att utforma en form av 
arbetsbeskrivning. Uppdrogs därmed till ledamöterna att gemensamt skissa på en 
sådan, för att sedan presentera ett grundförslag vid PtKs nästa möte. 
 
§ 18 Domarfrågor 

1. Agility 
Överklagan från domare. 
Förelåg skrivelse från agilitydomare med överklagan över avstängning som domare 
beslutad av Svenska Agilityklubben. 
 
Informerade sekreteraren att överklagan har skickats till SAgiK för deras yttrande. 
Bordlades ärendet därmed i avvaktan på svar från SAgiK. 
 

2. Mondioring – Domare Socialitetstest  
Förelåg frågeställning från Svenska Brukshundklubben UG Mondioring/UG MR 
angående möjlighet att anlita utländska domare att döma det svenska Socialitetstest 
Mondioring /STMR. Förfrågan avser främst under den 2-åriga provperioden, då 
utbildning av fler svenska domare förväntas ske under 2018. 

 
Bakgrund till förfrågan är att SBK i dagsläget endast har en svensk domare auktoriserad 
och behörig att döma STMR, samt övriga grupper inom MR.  I vanliga fall kan utländska 
domare efter gängse behörighetsförfrågan anlitas att döma prov där FCI har 
regelansvar. Till skillnad för inom IPO, där det obligatoriska behörighetsprovet/BH är 
fastställt och ingår i FCIs regelverk för IPO, är inom MR inte reglerna för det 
obligatoriska socialitetstestet fastställt av och inom FCIs ansvar, utan är historiskt 
nationellt utformade. Vilket gör att dessa kan skilja något i sin utformning mellan 
medlemsländerna.  

 
För att delta inom MR är grundkrav att hunden först har genomfört STMR. Då sporten 
från och med 2017-01-01 har fått officiell status är ett antal STMR prov planerade, 
utöver övriga grupper inom MR.  För att möjliggöra dessa finns nu önskemål om att 
även kunna anlita utländsk domare att döma det svenska STMR.   

 
Tog PtK del av erhållet underlag, vilket även omfattade redogörelse för i vilket 
avseende skillnad finns mellan det svenska STMR och några andra länders regelverk.  

 
Diskuterade PtK ingående SBKs förfrågan. PtK har förståelse för den initiala situationen 
avseende tillgång till domare. För sportens utveckling i Sverige ser PtK ett stort värde i 
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att de utländska domare som kan bli aktuella att döma i Sverige kommer från länder 
där MR allmänt har en gedigen bakgrund och är starkt etablerat. Utifrån detta finner 
PtK det önskvärt att UG MR under provperioden är allmänt involverade i arrangörernas 
tillsättning vid önskemål om domare från andra länder, att döma det svenska STMR 
samt övriga grupper inom MR. Innebärande att arrangerade klubb inför tillsättning av 
domare från annat land för en dialog med UG MR. 

 
Vidare konstaterar PtK att paritet i detta är även de tillfällen där arrangör har 
önskemål om att anlita figurant från annat land, då det i dagsläget endast finns tre 
auktoriserade svenska MR figuranter. 

 
Fastställde PtK därmed att inför det att utländsk domare respektive figurant avses att 
anlitas, ska initialt en dialog föras med UG MR. Därefter informeras SBKs kansli, som 
meddelar SKKs kansli namn samt nationalitet för den obligatoriska behörighets-
förfrågan till hemlandets kennelklubb. Avser förfrågan att döma STMR ska domaren 
först ha delgetts det svenska regelverket och ansett sig villig att döma enligt detta.  
Att säkerställa att detta sker är inom UG MRs ansvar. 

 
Förklarades punkten omedelbart justerad. 
 
 § 19 Bidragsberättigad domarkonferens  

1. Konferenser 2016.  
Genomförda konferenser– redovisning av VU beslut. 

a) Lydnad - Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens.  
Svenska Brukshundklubben har till Svenska Kennelklubben inkommit med redovisning 
av genomförd bidragsberättigad konferens för domare vid lydnadsprov.    
VU i Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté/PtK har granskat erhållen 
redovisning, bestående av deltagarförteckning, protokoll med bilagor samt ekonomisk 
rapport, från genomförd konferens för domare vid lydnadsprov i Upplands Väsby 
2016-09-24--25. 
    
PtK finner SBKs redovisning av konferensen mycket informativ och tydlig, vilket är av 
stor betydelse vid eventuella senare frågor och diskussioner, samt för de domare som 
varit förhindrade att närvara. 
     
Beslöt PtK/VU att godkänna erhållen redovisning för utbetalning av ekonomiskt bidrag 
enligt rådande regler för bidragsberättigad konferens, med max 75 % av kostnaden, 
dock högst 75.000:-.   
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 

b) Agility - Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens.   
Svenska Agilityklubben har till Svenska Kennelklubben inkommit med redovisning av 
genomförd bidragsberättigad konferens för agilitydomare.  
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 VU i Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté/PtK har granskat erhållen 
redovisning från genomförd konferens för agilitydomare i Upplands Väsby,  
2016-11-25--27, bestående av konferensprotokoll med bilagor samt ekonomisk 
rapport.   
 
PtK finner SAgiKs redovisning av konferensen utmärkt, är mycket informativ och tydlig, 
vilket är av stor betydelse vid eventuella senare frågor och diskussioner, samt för de 
domare som varit förhindrade att närvara.  Noterade PtK med uppskattning att 
majoriteten av klubbens domare deltog, 54 av 67.  
  
Beslöt PtK/VU att godkänna erhållen redovisning för utbetalning av ekonomiskt bidrag 
enligt rådande regler för bidragsberättigad konferens, med max 75 % av kostnaden, 
dock högst 75.000:-.    
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 

2. Konferenser 2017. 
a) Ansökan om ändring av datum för beviljad konferens.   

VU i Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté/PtK har behandlat ansökan 
från Svenska Brukshundklubben om att få ändra datum för beviljad bidragsberättigad 
konferens för IPO domare (PtK 2/2014 resp 1/2015).   
 
SBK ansöker om att få ändra datum för konferensen till 2017-11-17--19, istället för 
januari 2017. I ansökan framförs att FCIs revidering av reglerna för IPO som ska gälla 
från 2018 ännu inte är klart, varför man önskar senarelägga konferensen till datum då 
FCIs regler kan förväntas vara fastställda. 
   
Beslöt PtK/VU att, mot bakgrund av anfört skäl, bifalla SBKs ansökan om att få ändra 
datum för beviljad bidragsberättigad konferens för IPO domare, från januari 2017 till 
2017-11-17--19.    
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 

b) Redovisning av genomförd bidragsberättigad domarkonferens.  
b.1)   Rallylydnad 

Förelåg redovisning från Svenska Brukshundklubben efter genomförd konferens för 
domare i Rallylydnad 2017-01-14--15.  

 
Tog PtK del av protokoll från konferensen samt den ekonomiska redovisningen. Av 
deltagarförteckningen framgick att 60 domare deltagit vid konferensen. 

 
Av protokollet framgår att konferensen utförligt har behandlat det regelverk som efter 
genomförd regelrevidering har fastställts, avseende övergripande allmänna regler 
samt specifika särskilda regler för rallylydnad, gällande från och med 2017-01-01.  
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PtK finner SBKs redovisning av konferensen utmärkt. Ett utförligt protokoll är av stor 
betydelse vid eventuella senare frågor och diskussioner samt även för domare som 
inte varit närvarande.  
  
Beslöt PtK att godkänna erhållen redovisning för gängse utbetalning av ekonomiskt 
bidrag, med max 75 % av redovisad kostnad, dock högst 75.000:-. 
 
Förklarades beslutet omedelbart justerat. 

 
 

b.2)   Bruksprov 
Förelåg redovisning från Svenska Brukshundklubben efter genomförd konferens för 
domare vid Bruksprov 2017-01-14--15.  
 
Tog PtK del av protokoll från konferensen samt den ekonomiska redovisningen. Av 
deltagarförteckningen framgick att 42 domare respresenterande samtliga SBKs distrikt 
deltagit vid konferensen. 
 
Av protokollet framgår att konferensen utförligt har behandlat det regelverk som efter 
den genomförda regelrevideringen fastställts, avseende övergripande allmänna regler 
samt specifika särskilda regler för bruksprov, och som trätt ikraft från och med 
2017-01-01. Därtill har information skett avseende provspecifika relaterade områden.  
 
PtK finner SBKs redovisning av konferensen utmärkt. Ett utförligt protokoll är av stor 
betydelse vid eventuella senare frågor och diskussioner samt även för domare som 
inte varit närvarande.   
 
Beslöt PtK att godkänna erhållen redovisning för gängse utbetalning av ekonomiskt 
bidrag, med max 75 % av redovisad kostnad, dock högst 75.000:-. 
 
Förklarades beslutet omedelbart justerat. 
 
 

3. Övrigt 
Förelåg för PtKs kännedom den information som sekreteraren har skickat ut till 
berörda klubbar om att ansöka om bidragsberättigad domarkonferens 2019.  
Ansökan, som även ska omfatta en preliminär budget ska vara PtK tillhanda senast 
2017-07-01. Betonar PtK att i ansökan ska även planerat datum framgå. 
 
Informerade sekreteraren att även en påminnelse kommer att skickas ut i 
månadsskiftet maj/juni. 
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§ 20 Information 
SKKs kansli: 
Informerade Kjell Svensson om; 
- det fortsatta arbetet med SKKs organisationsutredning. Organisationsutredningen i 
sin helhet förelåg för PtKs kännedom och att ta del av. 
 
- framtagen statistik för prov och tävlingar 2011-2016 för prov-/tävlingsformer inom 
PtKs ansvarsområde. Konstaterades att det är inom rallylydnad som den största 
ökningen i antal starter finns.  
 
- kansliets stundande flytt till de nya lokalerna i Rotebro, där personalen kommer att 
vara på plats från den 4 september.  
 
- att NKU skapat en specifik webbplats för NKU relaterad information, såsom t ex 
regelverk för nordiska mästerskap, olika beslut. 
 
 
§ 21 Övriga frågor 
SKKs Policy för vallningsträning av hund. 
Förelåg för PtKs kännedom skrivelse från ordföranden för organisationen Compassion 
in World Farming/CIWF, Sverige, angående alternativ för att kontrollera att SKKs policy 
för vallningsträning av hund efterlevs av hundägare. Förelåg även yttrande över 
skrivelsen från Svenska Vallhundsklubben. 
 
Tog PtK del av de båda underlagen. Konstaterades att skriftställaren nu representerar 
CIWF, vilket inte är en av de organisationer/klubbar som ingick i arbetsgruppen för 
framtagning av policyn.  
 
I sitt yttrande belyser SVaK det omfattande arbete som på alla nivåer ständigt pågår 
med säkerställande av den djurskyddspolicy som klubben har utöver SKKs policy. 
  
Uppdrog PtK till Kjell Svensson att formulera ett förslag till svar. 
Avseende fortsatt arbete rörande SKKs policy är PtKs inställning att detta sker i 
samarbete med ursprungliga parter. 
 
 
§ 22 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
Beslöt PtK att inga ärenden undantas innan protokollet är justerat. 
 
 

§ 23 Nästa möte 
Datum för nästa möte är sedan tidigare beslutat till onsdag 2017-09-13.  
Plats för mötet kommer då att vara SKKs lokaler i Rotebro. 
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§ 24 Mötets avslutande 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
 
Justeras:   
 
 
Bengt Pettersson         Ylwa Malmberg 
Ordförande 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
Brith Andersson 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


