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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 
tävlingskommitté /PtK, på SKKs kansli, Sollentuna, 2018-03-22. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter:  Agneta Ståhle (ordf), Ylwa Malmberg, Göran Wessman, 
Jonny Hedberg, Dennis Sörensen, Ann Awes, Beatrice Palm 
(§§ 9 - 24) 

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

§ 1  Sammanträdet öppnas 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till möte, vilket är det första mötet med 
denna PtK kommitté, varefter ledamöterna gav en kort personlig presentation. 
Förklarades mötet därefter öppnat.  
 
 
§ 2 Val av justerare 
Utsågs Jonny Hedberg att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Fastställdes föreslagen dagordning.  
 
 
§ 4  Kommittédokument 
a)  Lathund för ledamöter 
Ledamöterna tog del av dokumentet Lathund för ledamöter i SKK Centralstyrelses 
kommittéer och arbetsgrupper. Valda delar diskuterades och belystes utifrån rollen 
som kommittéledamot i en central kommitté. 
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b)  Delegeringsordning 2018-2019 
Förelåg den av SKK/CS slutligen fastställda delegeringsordningen för PtK perioden 
2018-2019.  
 PtK tog nogsamt del av dokumentet. Diskuterades samt förtydligades olika delar, 
utifrån angivna uppgifter samt prioriterade områden ur verksamhetsplanen. 
 
Av delegeringsordningen framgår att i uppgifterna ingår också att följa utveckling och 
verksamhet inom olika prov-/tävlingsformer. Då ledamöterna är välkomna att i eget 
intresse besöka olika prov-/tävlingar förelåg information från sekreteraren om datum 
och plats för arrangemang inom några av de rasspecifika prov-/tävlingsformer som är 
inom PtKs ansvarsområde.  
 
c)  Budget 2018-2019 
Förelåg den budget vilken fastställts för PtK att verka utifrån under perioden 2018-
2019. Budgeten gicks igenom och diskuterades i valda delar.  
 
 
§ 5 Föregående protokoll 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 2/2017, 2017-09-13. 
Protokollet kommenterades i valda delar och lades därefter med godkännande till 
handlingarna. 
 
 
§ 6 Redovisning av VU beslut/beslut per capsulam 
Redovisning av beslut per capsulam: 2017-09-28. 
Uttalande avseende pilotprojekt privata hundhallar. 
Ärende behandlat per capsulam av Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté 
/PtK. 
Bakgrund: 
Under 2017 har pilotprojekt genomförts avseende privata hundhallars möjlighet att 
arrangera agilitytävlingar. Svenska Agilityklubben /SAgiK har, såsom huvudman för 
sporten, delegerats rätt att teckna avtal med ägare till privat drivna inomhushallar. 
Under året har avtal ingåtts med fyra privata hallinnehavare, i landet geografiskt 
spridda från söder till norr, varav tre har genomfört tävlingar. Att ta ställning till nu är 
om projektet ska permanentas, med fortsatt delegering till SAgiK att teckna avtal. 
 
SAgiK har inkommit med en redovisning över genomförd verksamhet under 2017, samt 
framför önskemål om att projektet permanentas. Förelåg även komplettering till 
SAgiKs redovisning, sammanställd av SKKs kansli. 
 
PtKs sammanfattning samt beslut: 
Av tillgängliga handlingar finner PtK att: 

- pilotprojektet har pågått under en kort period, vilket i sig ger en viss 
begränsning av erfarenheter att utvärdera  
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- utifrån tillgänglig information tycks pilotverksamheten fungerat bra för 

arrangörer, funktionärer och tävlande  
- inga klagomål kopplade till pilotprojektet har inkommit till PtK  
- en av de kontrakterade privata hallarna har valt att inte genomföra någon 

tävlingsverksamhet  
I sin redovisning betonar SAgiK vikten av att ansvarig hallinnehavare, eller annan 
person som är med och driver verksamheten, är utbildad tävlingsledare i syftet 
kvalitetssäkring.  
 
Beslutar PtK uttala att: 

- utifrån tillgänglig information ser PtK inga hinder för att pilotprojektet 
permanentas  

- PtK stödjer SAgiK avseende vikten av att auktoriserad tävlingsledare är knuten 
till hallinnehavares tävlingsverksamhet, och föreslår CS att ange detta som ett 
krav om beslut fattas att permanenta pilotprojektet 

 
Övriga VU beslut samt beslut per capsulam redovisas vid berörda punkter  
 
 
§ 7 Resultatrapport 
Förelåg resultatrapport till och med december 2017 samt budget för 2018, vilka 
genomgicks samt diskuterades i vissa delar.  
 
 
§ 8 Protokollsutdrag 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
a) SKKs Centralstyrelse sammanträde 2017-09-29. 
§ 113 Ansökan om bidrag från SAgiK till VM 2018. 
CS har beslutat avslå Svenska Agilityklubbens ansökan om ekonomiskt bidrag (50 000 
kr) för att bl a täcka vissa kostnader för officiella representanter och påmint att som 
arrangör av VM har klubben att uppfylla de krav som finns i FCI Specifications for the 
Agility World Championship.  
 
b) SKKs Föreningskommitté 2018-01-23. 
§ 11 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
FK har behandlat ärende rörande en avtalsansluten verksamhetsklubb som rapporterar 
om problem med jäv i styrelsen. FK har uttalat att majoriteten av ledamöterna i 
styrelsen för en verksamhetsklubb eller avtalsansluten verksamhetsklubb inte bör ha 
några ekonomiska intressen i den verksamhet som klubben ansvarar för. Detta för att 
tillförsäkra att eventuell jävsproblematik inte hindrar styrelsens beslutsmässighet i 
ekonomiska frågor. 
 
Tog PtK del av protokollsutdragen, vilka diskuterades i valda delar och lades därefter 
till handlingarna. 
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§ 9 Information från FCI 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
FCI Protokoll 
Protokoll från möte med FCI General Assembly/FCI Europe Section, 28 augusti 2017.  
Protokoll från möte med FCI General Assembly, 6-7 november 2017.  
Protokoll från möte med FCI General Committé, 22 augusti 2017.  
Protokoll från möte med FCI General Committé/FCI Europe Section, 28 augusti 2017.  
Protokoll från möte med FCI General Committé/FCI Europe Section, 7 december 2017.  
 
FCI Cirkular 
FCI Cirkular 13/2018. Termination of the agreement between the FCI and the 
Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV). Information om vilka 
förutsättningar som från och med 10 maj 2018 gäller för domare, samt vid utfärdande 
av registreringsbevis för tysk schäferhund, efter det att tidigare avtal mellan FCI och 
WUSV har upphört. 
 
FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission i Liberec, Tjeckien, 2017-10-09.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Dennis Lynge Sörensen, efter 
deltagande vid möte i Stockholm 2018-02-03--04.  
 
FCI Dog Dancing Commission 
- Protokoll från möte med FCI Dog Dancing Commission i Köpenhamn, Danmark,  
2017-07-14--15.  
- Protokoll från möte On Line med FCI Dog Dancing Commission,   
2018-01-29--31.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Kerstin Eklund, efter deltagande vid 
mötet On Line.  
 
FCI Herding Dogs Commission 
- Inbjudan till möte i Vantaa, Finland, 2018-06-15--17.  
- FCI Cirkular 63/2017. Regulations for the organization of FCI International Herding 
events. FCI General Committé har vid sitt möte i augusti 2017 fastställt följande regler 
att gälla från och med 2018-01-01:  General conditions for the organization of the 
International Herding events (NHAT-HWT-IHT), FCI Rules for Natural Herding Aptitude 
tests (FCI NHAT), FCI Rules for Herding Working Tests Collecting Style, for border collie 
exclusive (FCI HWT CS), FCI Rules for Herding Working Tests Traditional Style, excluding 
border collie (FCI HWT TS), FCI Rules for International Herding Trials Collecting Style, 
for border collie exclusive (FCI IHT CS), FCI Rules for International Herding Trials 
Traditional Style, excluding border collie (FCI IHT TS), FCI Specifications for the 
organization of the FCI Traditional Style (TS) Herding European Championships (FCI HEC 
TS), FCI Regulations for awarding the CACITR at FCI International Herding Trials. 
 
Konstaterade PtK att listan över de raser som tillåts att delta nu har utökats ytterligare. 
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Diskuterade PtK ånyo raslistan och att någon märkbar förändring av commissionens 
inställning i denna fråga inte kan ses. PtK avser därför uppdra till den svenska 
delegaten Katarina Björn att ännu en gång påtala Sveriges syn på raslistan.  
 
FCI Obedience Commission 
FCI Obedience Commission arbetar med revidering av reglerna för FCI Obedience 
Class, som ska gälla från och med 2021. Förelåg det svenska förslag på revidering som 
efter PtKs godkännande har skickats till FCI Obedience Commission. Underlaget är 
framtaget av Svenska Brukshundklubben.  
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission i Zatec, Tjeckien,  
2018-02-17--18. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg, efter deltagande vid 
mötet i Zatec. Noterades att Frans Jansen avsagt sig omval på posten som ordförande 
och att José Buggenhout från Belgien valdes till ny ordförande. 
 
FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Rheine, Tyskland,  
2017-09-18. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson, efter deltagande vid 
mötet i Rheine.  
- Inbjudan till möte i Lignano Sabadorrio, Italien, 2018-03-10--11.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson, efter deltagande vid 
mötet i Italien. Noterades att Frans Jansen omvaldes som ordförande för 
commissionen.  
 
Mondioring 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission Section Mondioring i Gorliz, 
Spanien, 2017-10-04. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson, efter deltagande 
vid mötet i Spanien.  
- Inbjudan till möte i Vendenheim, Frankrike, 2018-02-23.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson, efter deltagande 
vid mötet i Frankrike.  
- FCI Cirkular 58/2017. FCI Regulations for Mondioring Judges, fastställda av FCI 
General Committé i augusti 2017 och gäller från och med 2018-01-01. 
 
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 löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb.  
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§ 10 Protokoll/Information från NKU 
NKU/AU 
- Protokoll från möte med NKU/AU 2017-10-26 i Helsingfors, Finland. 
Punkt 6. The Regulations for arranging Nordic Agility Championships. NKUs 
Agilitykommitté har gjort en översyn av regelverket. Med några mindre grammatiska 
korrigeringar fastställde NKU/AU förslaget. 
Punkt 7. DKK/Rally Obedience within the NKU. Finska Kennelklubben har på uppdrag av 
NKU lämnat förslag till FCI General Assembly om att bilda en FCI commission för 
Rallylydnad. Förslag från Danska Kennelklubben att även bilda en kommitté för 
Rallylydnad inom NKU, vilket NKU/AU beslutade ska ske. 
Punkt 18. FKK/Nordic Championships. I vissa fall kräver de nordiska mästerskapen stor 
yta från de hallar där arrangörslandets Winner Show arrangeras. Därigenom blir 
mästerskapet kostsamt för berörd kennelklubb. Behöver mästerskapet arrangeras 
samtidigt med Winner Show, alternativ som ger en lägre kostnad, lokal klubb som 
arrangör. NKU/AU beslutade att det är upp till respektive land att bestämma. 
 
- Protokoll från möte med NKU/AU 2018-02-15 i Stockholm. 
Punkt 14. Återskapande av NKU Junior Handling kommitté. NKU/AU beslöt att 
återskapa kommittén men som NKU Youth Committé, där varje land nominerar en 
ledamot att kommittén fokuserar på olika ungdoms relaterade aktiviteter.  
 
NKU Agility 
- Protokoll från möte med NKU Agility kommitté 2017-10-07 i Liberec, Tjeckien. 
- Inbjudan till möte med NKU Agility kommitté i Stockholm, 2018-02-04, i anslutning till 
att möte med FCI Agility Commission avslutats. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Dennis Lynge Sörensen efter 
deltagande vid mötet i Stockholm. 
- Inbjudan till Nordiskt Mästerskap i Agility. Plats och datum för mästerskapet är 2018-
08-11--12 i Vantaa, Finland, med Finnish Agility Association som teknisk arrangör. 
 
NKU Lydnad 
- Inbjudan till Nordiskt Mästerskap i Lydnad. 2018 är Sverige värdland för mästerskapet 
med Svenska Brukshundklubben som faktisk arrangör. Mästerskapet kommer att 
genomföras i Värnamo Hundhall den 30/11 – 2/12 med 19/10 som sista datum för 
anmälan. En första information om datum, plats samt sista datum för anmälan har 
skickats ut till de nordiska länderna samt till ordföranden i NKU Lydnadskommitté. 
Samtidigt har länderna ombetts att meddela respektive lands domare.  
 
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 löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb.  
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§ 11 Klubbfrågor 

a) Svenska Agilityklubben 
Förelåg information om beslut i ärende handlagt av SAgiK. Ärendet avser 
tävlingsledare vilka brutit mot SAgiKs regler kring under vilka omständigheter det är 
tillåtet att tävlingsleda och tävla samma dag.  
 

b) Svenska Vinthundsklubben 
Förelåg information från SvVK Provkommitté för Lure Coursing/PKLC angående 
resultatregistrering av internationellt Lure Coursing prov, där slutredovisning inte var 
komplett. Mot bakgrund av den utredning PKLC har utfört har bedömts att resultaten 
från det aktuella provet är tillförlitliga och att resultatregistrering därmed kunde ske.  
 

Tog PtK del av underlagen, varefter dessa lades till handlingarna. 
 
 
§ 12 Regelverk  - Tävla inom Norden 
Frågeställning inkommen till kansliet angående vilken klass deltagande ska ske vid 
deltagande vid tävling i Rallylydnad inom de nordiska länderna. Framgick att vid 
deltagande i Sverige krävs att utlandsägda hundar börjar i nybörjarklass, oavsett i 
vilken klass hunden tävlar i hemlandet.  
 

Informerade Kjell Svensson, chef SKKs tävlingsavdelning, om rådande praxis avseende 
agility samt lydnad, där deltagande sker i motsvarande klass som i hemlandet, vilket då 
även bör kunna gälla vid deltagande i rallylydnad i Sverige.  
 

Informerade Beatrice Palm att de nordiska ländernas regler för rallylydnad skiljer sig i 
vissa delar. Uppdrogs till Beatrice att lyfta denna fråga vid kommande möte med NKUs 
nybildade kommitté för rallylydnad, med inriktning rådande praxis för agility och 
lydnad.   
 
 
§ 13 Regelverk – Svenska Agilityklubben 
Förelåg för PtKs kännedom utskick från SAgiK till domare och tävlingsledare. I utskicket 
har informerats om de svar som PtK vid föregående möte har gett på de frågor SAgiK 
då ställt. PtK tog del av underlaget och uttalade sin uppskattning till hur information 
vidarebefordras till berörda inom klubben. 
 
 
§ 14 Regelverk – Svenska Nose Work Klubben 
Förelåg skrivelse från SNWK angående registrering av resultat erhållna i doftprov.  
 

PtK kan inte av skrivelsen uttolka vad som är SNWKs specifika frågeställning. 
Beslöt PtK därför att återremittera skrivelsen till SNWK med begäran om 
tydliggörande. I sammanhanget vill PtK belysa att SKK enbart registrerar hundens 
resultat, inte enskilda personers resultat. Vidare att eventuella oklarheter i reglerna får 
klaras ut i samband med provperiodens utgång. 
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§ 15 Regelverk - Svenska Brukshundklubben 
a) Regler Patrullhund  
Regler för förekommande tjänstehundcertifikat är, enligt PtK samt CS tidigare beslut, i 
vissa delar undantagna från låsningsperiod. Sker förändringar ska reglerna föreläggas 
PtK för granskning av samt beslut om formellt fastställande. Detta ska då ske med 6 
månaders framförhållning till det datum då reglerna är avsedda att träda ikraft.   
 
SBK har nu inkommit till PtK med reviderade regler för patrullhund och ansöker om att 
dessa ska träda ikraft 2019-01-01 samt att provets benämning ska ändras till Slutprov 
patrullhund. 
 
-Ändring av provets benämning;  
Beslöt PtK att bifalla ansökan att provets benämning ändras till Slutprov patrullhund, 
förutsatt att inte benämningen TJH ändras, utan att denna kvarstår oförändrat. 
 
-Regelverk; 
Vid genomgång av det reviderade regelverket fann PtK att detta i vissa väsentliga delar 
inte är korrekt i sitt innehåll. 
  
Beslöt PtK bordlägga fastställande av regelverket för senare beslut per capsulam, efter 
att regelverket har korrigerats. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK om 
korrigering av regelverket. 
 
b) Mondioring 
Informerades PtK om de förutsättningar som under hösten delgetts SBK för 
utvärdering av verksamheten inom Mondioring, inför provperiodens utgång. SKK/CS 
har initialt beviljat provformen för en provperiod om 2 år, som utgår 2018-12-31. SBKs 
underlag för utvärdering önskas PtK tillhanda under v 45. Inför överlämnande till CS 
avser PtK att som bilaga komplettera med egna reflektioner. 
 
 
§ 16 Regelverk – Svenska Vinthundklubben 
Förelåg för PtKs kännedom underlag avseende hund av rasen saluki, för vilken SvVK 
fattat beslut om indragen tävlingslicens för en period om 12 månader. Detta med 
anledning av att aktuell hund vid två lopp i rad rapporterats med anledning av sitt 
uppträdande.  Av SvVKs regler för Lure Coursing, punkt 2.21.3.2, framgår att vid 
indragen licens med anledning av uppvisat beteende ska detta rapporterats till SKK. 
Vilket gäller oavsett om det är nationellt eller internationellt prov.  
 
Med anledning av uppvisat beteende har SKK sedan tilldelat aktuell hund Disqualified 
(Rapporteringskod A). Tog PtK del av erhållet underlag samt kansliets handläggning. 
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§ 17 Kommande regelrevidering 
Förelåg för PtKs kännedom det utskick som Svenska Brukshundklubben tidigare har 
gjort med tidsplan för nästkommande regelrevidering avseende de allmänna 
hundsporter för vilka SBK är huvudman.  
 
Vid föregående möte har PtK fört en diskussion om hur bistå klubbar med regelansvar 
även under klubbarnas interna revideringsprocess. Utifrån denna diskussion har PtK 
angett avsikt att: 
-tidigarelägga den första kontakten med de klubbar som har regelansvar 
-vid PtKs första möte 2018 fördela ledamöternas regelansvar samt fastställa 
kommitténs tidsaxel 
-därefter ta kontakt med de specialklubbar som har regelansvar och allmänt informera 
om grundförutsättningar samt be om namn på kontaktperson. För de klubbar som har 
ansvar för flera olika regelverk kan då olika kontaktpersoner anmälas.  
-att sammanställa en enkel ”lathund” till hjälp för klubbarna 
-i samband med utskick av ”lathund” sker även meddela namn samt kontaktuppgifter 
för den av PtKs ledamöter som är kommitténs kontaktperson 
 
PtK diskuterade vad som angetts vid föregående möte och avser att arbeta utifrån 
detta som grund. Vad avser de obligatoriska allmänna regler som inleder samtliga 
regelverk inom SKK-organisationen är dessa inom SKK Centralstyrelses ansvarsområde. 
Inför CS fastställande skickas förslaget först på remiss till berörda klubbar inom SKK-
organisationen. Utöver de allmänna reglerna finns även några punkter vilka är 
obligatoriska att ingå i respektive regelverks särskilda regler. Nödvändig information 
kommer att finnas i den ”lathund” som PtK i samverkan med kansliet avser att 
sammanställa för att sedan skicka ut till berörda klubbar. 
 
Diskuterade samt fastställde PtK tidsplanen för arbetet med revidering av regler inför 
kommande låsningsperiod. Vidare fastställdes fördelning av ledamöternas regelansvar, 
med två ledamöter för respektive regelverk. Den ledamot som är huvudansvarig är den 
som tar en första kontakt med berörd specialklubb.  
 
 
§ 18 Domarfrågor 
Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-
organisationen. 
Informerade sekreteraren att vid kontakter med kansliet i olika domarfrågor upplevs 
det i vissa fall som att de domaretiska reglerna inte sprids till domarkåren från berörd 
specialklubb. Efter att regelverket fastställts är detta i olika omgångar utskickat till 
samtliga specialklubbar inom PtKs ansvarsområde, det bifogas vid beslut om 
bidragsberättigad konferens och finns tillgängligt via SKKs webbplats.  
Sekreteraren har intrycket av att reglerna inte alltid ingår vid utbildning av prov-
/tävlingsdomare samt beskrivare, och inte heller som självklar del av konferenser.  
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Diskuterade PtK förhållandet och konstaterar att, utöver kansliets hantering för att 
sprida kännedom, respektive specialklubb har ett eget ansvar för att säkerställa att de 
etiska reglerna är kända, uppmärksammas och efterföljs av klubbens prov-
/tävlingsdomare, beskrivare. Vidare att i det fall specialklubb har någon form av egna 
etiska regler är det SKK-organisationens övergripande etiska regler som är styrande. 
Klubbens egna etiska regler kan inte i någon del vara ”snällare”, däremot kan de vara 
”hårdare”. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att göra nytt utskick av de etiska reglerna och då påtala 
vikten av att sprida dessa till berörda inom klubben. 
 
 
§ 19 Bidragsberättigad domarkonferens  

1. Redovisade konferenser genomförda under 2017 
- Svenska Hundfreestyleklubben 

Redovisning av beslut per capsulam: 2017-11-29. 
Ärende behandlat per capsulam av Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté  
 
Förelåg redovisning från Svenska Hundfreestyleklubben efter genomförd konferens för 
domare vid Freestyle 2017-10-21--22.  
 
Tog PtK del av protokoll från konferensen samt den ekonomiska redovisningen. Av 
underlaget framgår att 29 av klubbens totalt 40 domare deltog. Därtill deltog två 
domarelever.  
 
Av protokollet framgår att konferensen utförligt har behandlat det regelverk som efter 
den genomförda regelrevideringen fastställts, och som trätt ikraft från och med  
2017-01-01. Därtill har olika tävlingsspecifika frågor ingående diskuterats.  
 
PtK finner SHFKs redovisning av konferensen utförlig. 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:-. 
 

- Svenska Brukshundklubben 
Redovisning av beslut per capsulam: 2017-12-22. 
Ärende behandlat per capsulam av Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté  
 
Förelåg redovisning från Svenska Brukshundklubben efter genomförd konferens för  
IPO domare 2017-11-18--19.  
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Tog PtK del av protokoll från konferensen samt den ekonomiska redovisningen. Med 
viss förvåning noterade PtK att endast 17 av befintliga 32 auktoriserade domare 
deltagit vid konferensen. Därtill deltog två av domarna enbart en av dagarna.  
 
Av protokollet framgår att konferensen i huvudsak har avhandlat IPO Klass 3 och då 
det reviderade regelverk som är avsett att träda ikraft 2019-01-01, men som ännu inte 
är formellt fastställt av FCI General Committee. Som föredragande var Robert 
Markschläger, Österrike, vice ordförande i FCI Utility Dog Commission inbjuden. Robert 
Markschläger har även ingått i den grupp som arbetat med FCIs revidering av reglerna.  
 
PtK finner SBKs protokoll utmärkt. Ett utförligt protokoll har stor betydelse vid 
eventuella senare frågor och diskussioner, och särskilt som i detta fall då antalet 
deltagare kunde varit högre. PtK ser positivt på SBKs planer att utifrån denna 
konferens genomföra IPO domarträffar under 2018, där även figuranter deltar, lokalt 
ute i landet och därigenom få ut information på bredden.  
 
Beslöt PtK att godkänna erhållen redovisning för gängse utbetalning av ekonomiskt 
bidrag, med max 75 % av redovisad kostnad, dock högst 75.000:-.  
 

- Svenska Vallhundklubben 
Redovisning av VU beslut: 2018-01-10. 
 Svenska Vallhundsklubben har till Svenska Kennelklubben inkommit med redovisning 
av genomförd konferens för domare vid vallhundsprov/-tävling.  
 
VU i Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté/PtK har granskat erhållen 
redovisning, bestående av protokoll, deltagarlista samt ekonomisk rapport, från 
bidragsberättigad domarkonferens beviljad att genomföras i anslutning till studieresa 
till Skottland 2017-10-12--16.  
 
Av protokollet framgår att under resan har bland annat närvaro skett vid Open trial 
med skuggbedömning och efterföljande diskussion samt deltagande skett vid en 
Judging Clinic, anordnad av fyra välrenommerade domare, tillika fårägare och aktiva 
tävlande. Under resan har kvällsmöten skett då gruppen diskuterat och summerat 
intryck och vad som delgetts vid de olika arrangemangen, för att ur detta ta vara på 
sådant som gruppen anser vara utvecklande för samsyn samt ha betydelse inom SVaKs 
prov-/tävlingsverksamhet inför kommande regelöversyn.  
 
PtK finner SVaKs redovisning av konferensen informativ, vilket är av stor betydelse vid 
eventuella senare frågor och diskussioner, samt för de domare som varit förhindrade 
att närvara. Noterade PtK att drygt hälften av SVaKs domare deltagit.  
 
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:-. Beslöt PtK bekräfta VUs beslut. 
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2. Ansökan om bidragsberättigad konferens 2020 

Informerade sekreteraren att information om sista datum samt förutsättningar för 
ansökan om bidragsberättigad konferens 2020 är 2018-02-26 via mail skickad till 
berörda specialklubbar. Sista datum för ansökan PtK tillhanda är den 1 juli. Det 
kommer även att skickas ut en påminnelse i slutet av maj. 
 
 
§ 20 Information 
SKKs kansli: 
Informerade Kjell Svensson om; 
-statistik över prov och tävlingar inom PtKs regelansvar perioden 2011-2017, vilken 
diskuterades i olika delar. 2017 infördes nose work som officiell tävlingsform och i 
samband med detta medgavs under vissa förutsättningar en retroaktiv registrering av  
ett antal doftprov.   
Konstaterades också att målet avseende elektronisk registrering av resultat kan anses 
uppnått, i och med att det 2017 var 98,2 % som registrerades elektroniskt.  
 
-lagrådsremissens förslag till ny djurskyddslag, som föreslås träda ikraft den 1 april 
2019. Nytt i remissunderlaget är att förslaget även involverar prov och tävling. 
 
Ledamöter: 
Informerade Ylwa Malmberg att 2018 genomförs SM Barmark den 12-14 oktober i 
Stockholm på Lida friluftsområde. Vidare att den 24-28 oktober genomförs IFSS EM  
Barmark i Nybro.  
 
Informerade Ann Awes att 2018 genomförs SM Får i Skåne den 15-16 september och 
SM Nöt i Laholm den 29-30 september. 
 
Informerade Jonny Hedberg att med anledning av förfaringssätt vid mätning arbetar 
FCI Sight Hound Commission med framtagning av tydligare mätregler. 
 
 
§ 21 Övriga frågor 
Agility: 
Junior European Open. 
Informerade Dennis Lynge Sörensen om det Junior European Open i Agility som sedan 
några år är infört av FCI. Sverige har ännu inte skickat någon deltagare och i år har 
Dennis fått fråga från en ung tävlande om möjlighet att delta.  
 
Belystes att det inte är något ”krav” för länderna att per automatik delta vid olika FCI 
mästerskap. Utifrån SKKs uttalade målsättning att främja ungdomars möjlighet att 
delta i olika verksamheter kan PtK i detta se en möjlig samverkan mellan Svenska 
Agilityklubben och Sveriges Hundungdom. Uppdrogs till Dennis att kontakta SAgiK 
samt SHU i denna fråga och initiera en möjlig samverkan för ett svenskt deltagande. 
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Agilityhinder 
Uttryckte Dennis Lynge Sörensen en oro över den av FCI stipulerade konstruktionen av 
däcket utifrån djurskyddsaspekten. Uppdrogs till Dennis att föra en dialog med 
Svenska Agilityklubben avseende detta hinder, för att senare eventuellt belysa frågan 
med FCI Agility Commission. 
 
Boskapsvaktande hundar 
Katarina Björn, den svenska delegaten i FCI Herding Commission och tidigare ledamot i 
PtK, har vidarebefordrat en artikel om boskapsvaktande hundar från tidningen 
Fårskötsel.  Informerade även sekreteraren om den verksamhet med boskapsvaktande 
hund som i början av 2000-talet initierades via Viltskadecenter på Grimsö 
Forskningsstation, ett nationellt centrum under SLU.  
 
PtK fann artikeln mycket informativ och framförde sitt tack till Katarina. 
 
 

§ 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 
 
Fastställdes datum för nästa möte till tisdag 2018-10-16.  
 
 
§ 24 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
Justeras:     Vid protokollet: 
 
 
Agneta Ståhle        Jonny Hedberg  Brith Andersson 
Ordförande 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


