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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 
tävlingskommitté /PtK, på SKKs kansli 2015-10-20. 
 

Närvarande: 

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

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

§ 26  Sammanträdet öppnas 

 
Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte, varefter mötet 
förklarades öppnat.  
 
 
§ 27 Val av justerare 
 
Utsågs Göran Wessman att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 28 Fastställande av dagordning 
 
Fastställdes föreslagen dagordning.  
 
 
§ 29 Föregående protokoll 
 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2015, 2015-03-17. 
Protokollet kommenterades i valda delar och lades därefter med godkännande till 
handlingarna. 
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§ 30 Beslut per capsulam 
 

a) Certifikat vid Lure Coursing för whippet och italiensk vinthund. 

Ärende behandlat per capsulam 2015-04 -08. Deltagande ledamöter: Bengt Pettersson 
(ordf), Göran Wessman, Nalle Jansson, Katarina Björn, Ylwa Malmberg.  
 
Bakgrund: 
Bordlagt ärende vid SKK/PtK nr 1/2015, § 4, Regelverk – Svenska Vinthundklubben. 
Svenska Vinthundklubben har inkommit med ansökan om att under pågående 
låsningsperiod få införa justering av reglerna för utdelande av nationellt certifikat vid 
internationellt Lure Coursing prov. 
 
-Vid internationella Lure Coursing prov kan förutom CACIL även nationellt certifikat 
erhållas. 
-För raserna whippet samt italiensk vinthund finns särskilda förutsättningar avseende 
storlek angivet i FCIs regelverk, för deltagande vid internationellt Lure Coursing prov. 
Innebärande att hund som överskrider maxhöjd inte får delta. 
-I det nationella regelverket finns inte denna begränsning, whippet och italiensk 
vinthund kan delta oavsett storlek samt erhålla certifikat.  
 
I FCIs Regulations for International Sighthound races and Lure Coursing Events, punkt 
1.5.3, Additional Sighthound Events, anges; 
For dogs exceeding the size stated under 1.4.2, a solution must be found at national 
Organization level to permit these dogs to participate in Sighthound events. 
 
Av okänd anledning har inte detta skett i samband med föregående regelrevidering 
och den nationella anpassningen av FCIs regelverk. Detta har nu uppmärksammats av 
SvVK, vilket man beklagar att det inte har skett tidigare.  
 
SvVK förslag: 
SvVK ansöker om att kunna åtgärda detta och justera regelverket genom att införa en 
särskild nationell klass för whippet och italiensk vinthund som överskrider maxhöjd vid 
internationella prov, i vilken dessa tävlar om certifikat.  
 
PtKs diskussion: 
Konstaterar PtK att FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure 
Coursing Events, punkt 1.4.2. Start requirements, reglerar att whippet och italiensk 
vinthund som överskrider maxhöjd inte får delta vid internationellt prov. 
 
Konstaterar PtK att SvVKs ansökan innebär att vid internationellt LC prov kan nationellt 
certifikat då komma att delas ut i två separata grupper: 
-I det internationella provet för whippet och italiensk vinthund upp till maxhöjd. 
-I den nationella klassen för whippet och italiensk vinthund som överskrider maxhöjd. 
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Vilket i sig då uppfyller vad som anges i FCIs regler, punkt 1.5.3, Additional Sighthound 
Events.  
 
Vidare konstaterades att krav för deltagande i bruksklass vid utställning samt för att 
erhålla Working Class Certificate /WCC är resultat från deltagande vid internationellt 
LC prov. Eftersom whippet och italiensk vinthund som överskrider maxhöjd inte får 
delta vid internationellt prov blir konsekvens av detta att de inte heller kan erhålla de 
meriter som krävs för bruksklass och WCC.  
 
Finner PtK därmed att åtgärd krävs för att hundar som överskrider maxhöjd ska kunna 
särskiljas i redovisningen av resultat till SKK.  
 
PtKs beslut: 
Beslöt PtK att, med stöd av FCIs regler punkt 1.5.3, tillstyrka SvVKs ansökan om 
justering under pågående låsningsperiod.  
Beslöt PtK att förutsättning är att ett nationellt prov för whippet och italiensk vinthund 
överskridande maxhöjd arrangeras parallellt med internationellt LC prov.  
Beslöt PtK att det internationella resp nationella provet då ska resultatredovisas som 
två separata prov (internationellt prov resp nationellt prov). 
Innebärande att resultat för whippet och italiensk vinthund överskridande maxhöjd 
registreras som deltagande vid nationellt prov.  
Detta för att säkerställa att hundar över maxhöjd enbart har resultat från nationellt 
prov i SKKs register.  
Beslöt PtK att beslutet gäller från och med 2015-04-01 (start tävlingssäsong). 
 
Beslut regeltext: 
Kap 16. Certifikat. 
1 §. Justering av texten i 1:a meningen till: Utdelas vid nationellt prov samt vid 
internationellt prov. (Utdelas vid nationellt prov eller samt vid nationell del i 
internationellt prov) 
Därefter komplettera med ny text som 2:a mening i stycket: Parallellt med 
internationellt prov kan nationellt prov arrangeras för whippet samt italiensk vinthund 
överskridande angiven mankhöjd. Detta nationella prov ska resultatredovisas separat 
som ett eget prov. 
 
Kap 18. 3. Storlekar och mätmetoder för whippet och italiensk vinthund. 
1§. Justera 2:a meningen då nuvarande formulering inte är korrekt. Ska framgå att 
hundar överskridande angiven mankhöjd inte kan delta vid internationella prov.  
Komplettera med ny mening: Vid internationellt prov kan parallellt arrangeras 
nationellt prov för whippet samt italiensk vinthund överskridande angiven mankhöjd, 
där dessa då tävlar om certifikat. Detta nationella prov ska resultatredovisas separat 
som ett eget prov. 
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b) Hund som deltagit vid prov/tävling utan att inneha beviljad dispens från 

Nationellt dopingreglemente för hund. 

Ärende behandlat per capsulam 2015-07-15. Deltagande ledamöter: Bengt Pettersson 
(ordf), Göran Wessman, Nalle Jansson, Katarina Björn, Ylwa Malmberg. 
 
Bakgrund: 
Protokollsutdrag från möte med SKKs Utställningskommitté 2015-04-29, § 40 
Registreringsärenden, a) Dansk-svensk gårdshund, Expensive-Love, SE27773/2012. 
 
SKK/UtstK har behandlat ärende avseende hund som varit föremål för operativt 
ingrepp med anledning av Perthes sjukdom (legg perthes) och som deltagit vid 
utställning, prov och tävling utan att inneha beviljad dispens för detta. Enligt Nationellt 
dopingreglemente för hund krävs i detta fall beviljad dispens för att delta. 
 
SKK/UtstK har beslutat att annullera samtliga resultat från utställning erhållna från och 
med datum för operation, 2012-11-29 enligt underlag från veterinär, till datum för 
beviljad dispens, 2015-02-20. Då hunden under denna period även har resultat från 
deltagande i annan prov-/tävlingsverksamhet beslöt UtstK att informera SKKs Prov och 
tävlingskommitté /PtK, vilket har meddelats hundägaren.  
 
PtKs diskussion samt beslut: 
Tog PtK del av i ärendet ingående handlingar. Konstaterar PtK att hundägaren brutit 
mot punkt 7, Doping och andra otillbörliga förhållanden, i SKKs Utställnings- och 
championatregler, Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar, genom att inte 
inneha beviljad dispens från Nationellt dopingreglemente för hund. 
 
Beslöt PtK därmed att annullera samtliga resultat från deltagande vid prov/tävling 
erhållna från datum för operation 2012-11-29 till datum för beviljad dispens  
2015-02-20.  
 
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
 
 
§ 31 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport, vilken genomgicks samt diskuterades i vissa delar. Lades 
rapporten därefter till handlingarna. 
 
 
§ 32 Protokollsutdrag 
 
a.1) SKKs Centralstyrelse sammanträde 2015-04-16 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
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§ 123 SKK/PtK  -  1/2015, § 10 Agility Commission  
CS har diskuterat PtKs önskemål, att SKKs ledamöter i de olika kommissionerna inom 
FCI för fram att djurskydd och antidoping har högsta prioritet samt att vid skillnad 
mellan regelverk/länder är det strängaste regelverket som ska styra. 
 
CS fann förslaget utmärkt och uttryckte att hänvisning även ska göras till FCI Cirkular nr 
25-2014; Dog welfare and health at FCI International dog shows. 
 
a.2) SKKs Centralstyrelse sammanträde 2015-06-03--04 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
 
§ 66 SKK/PtK  -  Ansökan om återauktorisation som internationell agilitydomare  
En ansökan om återauktorisation som internationell agilitydomare. PtK har efter att 
behandlat ärendet gett CS förslag på åtgärd. CS ser med allvar på domarens agerande 
och brist på omdöme och beslöt att omvandla avauktorisationen till tidsbestämd 
avstängning under 12 månader, från och med 2014-10-09. 
 
Förelåg även tydliggörande från CS möte 2015-08-13, att CS beslut avser 
avauktorisation som agilitydomare till tidsbestämd avstängning, att vilken nivå 
återinträde ska ske efter avstängningens slut blir en fråga för Svenska Agilityklubben. 
 
Informerade Nalle Jansson att Svenska Agilityklubben den 2015-10-09 återauktoriserat 
domaren som internationell agilitydomare. PtK ställer sig något frågande till detta 
utifrån regelverket för att vidmakthålla auktorisation visavi genomförda 
domaruppdrag under 12 månaders period. Detta i paritet till annan agilitydomare 
vilken varit avstängd. Uppdrogs till kansliet att kontrollera detta. 
 
a.3) SKKs Centralstyrelse sammanträde 2015-08-13 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
 
§ 95 SKK/PtK  -  Brev till WUSV angående svensk domare 
 CS har för kännedom tagit del av brev till Weltunion der Vereine für Deutsche 
Schäferhunde angående svensk IPO domare som är avstängd både på nationell och 
internationell nivå till januari 2017. Trots avstängning är domaren uppsatt att döma vid 
WUSV världsmästerskap för schäfer vilket SKK i brevet belyser att domaren ska strykas 
från.  
 
b.1) SKKs Jakthundkommittés sammanträde 2015-04-09--10 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
 
SKK/JhK 2/2015, § 24 Protokollsutdrag 
JhK har tagit del av PtKs förslag till Regler och riktlinjer för konferenser för prov-
/tävlingsdomare samt beskrivare och har tillstyrkt förslaget. 
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c.1) SKKs Utställningskommittés sammanträde 2015-06-08 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
 
SKK/UtstK 3/2015 – Policyfrågor 
UtstK har diskuterat praxis kring upplåtande/uthyrning av till SBK hörande 
brukshundklubbars (BK) områden till organisationer där arrangemanget inte är i linje 
med SKK-organisationens policy. UtstK har tidigare uttalat att klubbar tillhörande SKK 
har möjlighet att upplåta sina områden till organisationer som inte tillhör SKK, under 
förutsättning att den följer SKKs policy för hundhållning och träningsmetoder. Däremot 
tillåts inte upplåtande/uthyrning till organisationer som inte ingår i SKK-organisationen 
för arrangemang avseende exteriörbedömning eller bedömning av rastypiska 
egenskaper.  
 
Tog PtK del av protokollsutdragen, vilka i vissa delar har anknytning till punkter på 
dagens dagordning. 
 
 
§ 33 Information från FCI 
 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
 
FCI Circular 
- FCI Cirkular 27/2015. Suspension of judge 
Det cirkular angående svensk IPO domares avstängning som nationell och 
internationell domare perioden 2015-01-31 – 2017-01-30, som via FCI kansli skickats ut 
till samtliga medlemsländer, FCI Commissioner samt internationella rasorganisationer. 
- FCI Cirkular 46/2015. FCI Certificates and International Champion Titles. 
Reviderade förutsättning i de grundläggande kraven för en hund att erhålla FCI 
Certificates (CACIB, CACIT, CACITR, CACIL, CACIAG, CACIOB) och FCI Internationellt 
Championat. 
 
FCI General Committee 
- Protokoll från FCI General Committee möte i Thuin, Belgien, 2015-03-18--19. 
- Protokoll från FCI General Committee möte i Bryssel, Belgien, 2015-07-29--30. 
 
FCI Agility Commission 
- Protokoll från FCI Agility Commission möte i Bologna, Italien, 2015-02-05--06. 
Konstaterades att stor del av mötet omfattade regelarbete.  
 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson, efter närvaro vid 
möte med FCI Agility Commission i Bologna, Italien, 2015-10-12, dagen efter VM i 
Agility. Informerades att nästkommande domarseminarium är planerat till  
2016-11-18--20.  
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Vidare informerade Nalle Jansson att kommissionen planerar att under senare delen 
av november skicka ut regelförslaget till länderna för yttrande. Därefter kommer 
regelunderlaget att bearbetas utifrån eventuella synpunkter och förslag från länderna 
för att sedan fastställas vid commissionens möte i februari 2016. 
 
FCI Commission for Herding Dogs 
- Protokoll från FCI Herding Dogs Commission möte i Amsterdam, Holland, 2015-06-27.  
Framförde sekreteraren frågeställning avseende den del av punkt 5 i protokollet som 
avser inkluderad förteckning över raser tillåtna att tilldelas CACITR. Diskuterade PtK 
förteckningen varmed konstaterades att denna upptar några raser vilka man ställer sig 
frågande till utifrån vilka grunder dessa förekommer inom vallhundsprov och rätt att 
tilldelas CACITR.  Uppdrogs till Katarina Björn att kontrollera detta. 
 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn, efter närvaro vid 
möte med FCI Herding Dogs Commission möte i Amsterdam, Holland, 2015-06-27.  
 
FCI Obedience Commission 
- Protokoll från FCI Obedience Commission möte i Prag, Tjeckien, 2015-05-23--24.  
Vid detta möte deltog Anna Jansson som representant för Sverige, då SKKs ordinarie 
ledamot Inger Svedin var förhindrad att närvara. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Anna Jansson efter möte med FCI 
Obedience Commission i Prag, Tjeckien, 2015-05-23--24. 
 
Diskuterade PtK det facto att FCIs regler för internationell tävling med CACIOB träder 
ikraft från och med 2016-01-01, innebärande att reglerna för Class 3 då ersätter FCI 
”General regulations for participation in Obedience Trials and competitions in the 
International Obedience Class with CACIOB”. Utifrån de skillnader som finns i 
nuvarande regelverk gällande fram till 2015-12-31 och det nya regelverket för den 
högsta klassen, ställer sig PtK frågande till om internationella lydnadsprov med CACIOB 
kommer att kunna arrangeras under 2016. Det nya regelverket för den högsta klassen 
innebär krav på att domare har rätt kompetens för att döma detta, samt krav på att 
arrangör och tävlingsledare är fullt insatt. Någon information från SBK om hur detta 
avses att hanteras har inte delgetts PtK.  
 
Konstaterade PtK därmed att någon ansökan om internationellt lydnadsprov med 
CACIOB för 2016 inte kommer att ske förr än att detta är fullt klarlagt. Uppdrogs till 
sekreteraren att efterfråga information från SBK. Notering: Efter PtKs möte har 
framkommit att handlingsplan för utbildning av grupp av domare och tävlingsledare 
finns, vilket därmed möjliggör internationella prov med CACIOB under 2016.  
 
- FCI Rules and Guidelines for Obedience trials for classes 1, 2 & 3. De internationella 
lydnsdasprovsreglerna vilka gäller från 2016-01-01. Reglerna är fastställda av FCI 
General Committee 2014-11-04. I FCIs utskick betonas att CACIOB endast kan delas ut i 
class 3.  
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- FCI Obedience Judges´ Meeting.  Inbjudan till domarkonferens i Hemer, Tyskland, 
2015-10-11--12. Informerade sekreteraren att SBK har anmält två deltagare. 
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission i Tokyo, Japan,  
2015-02-27--03-01.  
 
FCI Sight Hound Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg efter möte med FCI 
SIght Hound Commission i Helsingfors, Finland, 2015-06-05, i anslutning till EM i Lure 
Coursing den 6-7 juni. Mötet har behandlat översyn av provregler samt utbildning av 
domare. Separata arbetsgrupper har tillsats där den svenska delegaten Jonny Hedberg 
är sammankallande för båda grupperna. Förelåg även en rapport från genomförandet 
av EM i Lure Coursing. Tog PtK med stort intresse del av rapporten. 
 
FCI Utility Dogs Commission 
- FCI Cirkular 33/2015. Guidelines of the FCI Utility Dogs Commission for the Pool of 
judges for FCI World Championships.  
Information från FCI Utility Dogs Commission via FCIs kansli, att förteckningen över 
domare behöriga att döma vid FCI IPO VM har upphört.  
- FCI Cirkular 55/2015. Mondioring. Information att FCI General Committee vid möte i 
juni beslutat att godkänna Mondioring som officiell provform inom FCI. Innebärande 
att CACIT kan delas ut, att FCI logo får användas, att framtida VM kan benämnas ”FCI 
Mondioring World Championship”. Förelåg även International Rules for Mondioring. 
- FCI Cirkular 58/2015. Regulations for the International Championships. Mondioring. 
FCI Guidelines for awarding the CACIT at International Utility, Tracking and Mondioring 
Tests. Regelverket för CACIT har uppdaterats utifrån det godkännande av Mondioring 
som nu har skett. 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Delemont, Schweiz,  
2015-03-07--08.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson efter möte med FCI 
Utility Dogs Commission i Delemont, Schweiz, 2015-09-14, dagen efter genomförandet 
av FCI IPO VM.  
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Informerade sekreteraren att där så ska ske är underlag vidarebefordrat 
till berörd klubb.  
 
 
§ 34 Protokoll/Information från NKU 
 
NKU Agility 
-Nordiska Mästerskap i Agility 2015. Minnesanteckningar från den svenska delegaten 
Nalle Jansson, efter närvaro vid NordM i Agility i Finland 2015-08-15 --16.  
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Mästerskapet var väl arrangerat med utslagsgivande banor. Sverige hade stora 
framgångar med silver i small, guld i medium och silver i large. Framförde PtK sina 
gratulationer. 
 
 
§ 35 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
 

a) Utskick av information 
I januari skedde utskick via chefen för SKKs Tävlingsavdelning till länsklubbar, 
specialklubbar samt avtalanslutna klubbar, med information som berör olika delar i 
den kommande regelrevideringen, samt uppmaning att inkomma med förslag på 
eventuella förändringar av de allmänna reglerna för utställningar, prov och tävlingar.   
 
Informerades PtK att endast en specialklubb har lämnat in förslag på justeringar av de 
allmänna reglerna. I avvaktan på beslut från Kennelfullmäktige, rörande regler 
angående rätt att delta för svanskuperad/amputerad hund på utställning, har 
remissbehandlingen av de allmänna reglerna blivit försenad. Remissen har nu skickats 
ut och klubbarna har ombetts att inkomma med sina remissvar SKK tillhanda senast 11 
januari 2016. 
 
Tog PtK del av remissunderlaget. 
 
Informerade sekreteraren att ytterligare ett riktat utskick till samtliga klubbar inom 
PtKs ansvarsområde kommer att ske inom kort. Utskicket kommer bl a att innehålla 
information om arbetsgång samt påminnelse om sista datum för att inkomma med 
regelförslag.  
 

b) Eventuell möjlighet till championat för kryptorchid hund 
Vid PtK 1/2014 samt PtK 1/2015 behandlat ärende utifrån protokollsutdrag från SKKs 
Utställningskommitté, där UtstK beslutat att tillskriva PtK för PtKs syn på frågeställning 
om möjlighet till championat för kryptorchid hund. PtK har konstaterat att frågan inte 
är aktuell avseende rasspecifika championat då dessa är kopplade till en exteriör merit.    
Att frågan därmed endast är aktuell för de championat som inte är rasspecifika. PtK 
har gett Ylwa Malmberg, Inger Svedin, Kjell Svensson samt sekreteraren i uppdrag att 
titta på frågan utifrån dagens situation. 
 
Förelåg anteckningar från telefonmöte med den utsedda gruppen. Tog PtK del av 
anteckningarna och förde en ingående diskussion. PtK kan se att en möjlig grupp för 
eventuellt championat för kryptorchid hund är de allmänna hundsporter vilka samtliga 
klubbar inom SKK-organisationen har rätt att arrangera och där deltagande kan ske 
oavsett ras. 
 
Betonar PtK att om hund som är kryptorchid framgent ska medges möjlighet att 
erhålla championat ska hunden vara registrerad i SKKs stambok, alternativt i annan 
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erkänd kennelklubbs register för hund som inte har svensk ägare. Hund som inte är 
registreringsberättigad och som deltar med tävlingslicens avses inte att omfattas av en 
eventuell ändring för kryptorchid hund.  
 
Avser PtK att inhämta berörda specialklubbars åsikter i frågan, varmed ärendet 
kvarstår bordlagt. 
 
 
§ 36 Regelverk – Överklagan av avslag på protest 
 
Förelåg skrivelse från två hundägare med överklagan av Svenska Vinthundklubbens 
avslag på protest över domslut vid internationellt Lure Coursing prov i Mariestad  
2015-04-19.  
 
Diskuterade PtK ärendet ingående, varmed konstaterades att beklagliga misstag har 
skett på olika nivåer efter felskrivning av resultat. PtK vill starkt betona att det är av 
största vikt att arrangör säkerställer att resultatredovisning sker på ett i alla avseenden 
betryggande sätt med stor noggrannhet. PtK vill även betona vikten av att klubben vid 
överklaganden hanterar detta på ett korrekt sätt och att prövning då sker i rimlig tid 
och på rätt nivå utifrån inkommet underlag. 
 
PtK beklagar den uppkomna situationen för berörda hundägare och den olägenhet 
detta medfört. Dock konstateras att utöver den korrigering som klubben redan har 
gjort ser inte PtK att det i efterhand är möjligt att göra andra korrigerande åtgärder. 
Vidare är allmän praxis vid liknande ärenden att anmälningsavgift återbetalas. 
 
Beslöt PtK därmed att avslå begäran om ändring av priser och placeringar från det 
aktuella provet. 
 
 
§ 37 Regelverk – Nordiskt Mästerskap Bruks och IPO 
 
Förelåg för PtKs kännedom regelverket för genomförande av Nordiskt Mästerskap i 
Bruks samt IPO. Vad PtK kan utläsa är inte regelverket fastställt av AU i Nordisk Kennel 
Union/NKU, vilket för övriga förekommande nordiska mästerskapsregler är ett krav. 
Vidare finner PtK den allmänna delen något knapphändig. 
 
I sammanhanget ska belysas att det sedan 2007 är tillåtet att dela ut nationellt 
certifikat till segraren i respektive grupp, förutsatt att denna uppnått godkännande. 
Utdelat certifikat stambokförs i SKKs register då mästerskapet arrangeras i Sverige, 
annan resultatregistrering sker inte. Vidare att detta certifikat är meriterande till 
nationellt championat i arrangörslandet. Detta enligt beslut fattat av NKU/AU vid möte 
2007-09-26.  
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§ 38 Regelverk – Tjänstehundcertifikat Patrullhund 
 
Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben, Utskottet Samhällsnytta, med 
ansökan om dispens för två hundar att delta vid prov för Tjänstehundcertifikat 
Patrullhund utan att inneha tävlingslicens. De två hundarna är födda i september 
respektive november 2013 och är uppfödda av Försvarsmakten i kull där föräldrarna 
inte har känd mental status via genomförd Mentalbeskrivning Hund/MH. Hundarna är 
inte registrerade i SKKs stambok och kan inte tilldelas tävlingslicens (TAVLIC). 
 
Informerade Kjell Svensson att SBK har inkommit till SKKs Centralstyrelse med en 
ansökan om generell dispens från kravet på tävlingslicens när det gäller utbildning till 
patrullhund av hundar som är uppfödda av Försvarsmakten. 
 
Beslöt PtK att, mot bakgrund av erhållen information, inte ta upp inkommen ansökan 
om dispens för de två specifika hundarna för prövning då frågan i sak behandlas av 
SKK/CS.  
 
 
§ 39 Regelverk – Mondioring 
 
Förelåg för PtKs kännedom skrivelse till SKKs Centralstyrels från Svenska 
Brukshundklubben, med ansökan om att införa Mondioring som officiell provform. 
Bifogat SBKs ansökan förelåg en omfattande utredning utförd och sammanställd av 
SBKs AG Mondioring. 
 
Konstaterar PtK att FCI General Committé nu har gett provformen Mondioring full 
officiell status. Detta innebärande att FCI logo får användas vid prov i Mondioring, att 
CACIT får utdelas samt att FCI VM i Mondioring kan arrangeras.  
 
Förelåg även protokollsutdrag från SKK/CS 4/2015, 2015-08-13, där SBKs ansökan har 
behandlats; 
 
§ 92 Skrivelser från läns- och specialklubb 
b) Brev från Svenska Brukshundklubben (SBK) – ansökan om att göra 
 Mondioring till en officiell gren 
SBKs förbundsstyrelse har tillstyrkt en arbetsgrupps inom SBK, AG Mondioring, förslag 
att ansöka om att få Mondioring beslutad som en officiell gren inom hundsporten i 
Sverige. 
 
Ulf Uddman lämnade en kort bakgrund till hur SKK tidigare sett på denna gren och hur 
det ser ut i övriga världen. FCI har nyligen godkänt Mondioring som en officiell sport. 
 
Sporten utövas redan i Sverige inofficiellt. 
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CS uttryckte en känsla av oro inför konsekvenserna av att införa denna mycket 
speciella gren. 
 
Efter en lång diskussion beslutade CS att: 
-Införa grenen på prov från och med den 1 januari 2017 med en prövotid på två år 
-En noggrann utvärdering görs innan prövotidens slut för att besluta om eventuell    
fortsättning 
-SBK ska skicka ett regelverk till SKK. Uppdraget att se över regelverket går till SKKs 
Prov- och Tävlingskommitté 
 
Enligt gällande överenskommelse inom NKU kommer beslutet att anmälas till 
ländernas nästkommande gemensamma möte. 
 
Tog PtK del av SBKs underlag, samt CS beslut i ärendet med uppdrag till PtK. Därmed 
ska underlag avseende nationell anpassning av det internationella regelverket för 
Mondioring vara PtK tillhanda senast 2015-12-31, i likhet med vad som gäller för övriga 
regelverk inför kommande låsningsperiod. 
 
Informerades PtK att inom FCI Utility Dogs Commissions organisation finns en särskild 
Mondioring grupp länkad, vars ordförande är ordinarie ledamot i FCI UDC. Denna 
grupp rapporterar till UDC. Ledamöterna är representanter från de länder som har 
Mondioring som provform. Ledamoten kan vara landets ordinarie FCI UDC ledamot 
alternativt annan person, men ska vara nominerad att ingå i FCI UDC Mondioring grupp 
av sitt hemlands övergripande nationella organisation. Då Sverige inte har haft denna 
provform har det inte heller varit aktuellt med representant i FCI UDC Mondioring 
grupp.  
 
Diskuterade PtK att eventuellt utse svensk ledamot i denna grupp utifrån nuvarande 
inriktning och SKK/CS beslut att på prov införa Mondioring som officiell provform från 
och med 2017-01-01.  
 
Beslöt PtK att uppdra till den svenska FCI UDC ledamoten Ionie Oskarson att vid 
kommande möte med FCI UDC lyfta frågan när det utifrån CS beslut kan anses lämpligt 
för Sverige att ingå i Mondioring gruppen.  
 
 
§ 40 Regelverk – Intresseföreningen Kroppsvallarna /IKV 
 
Informerade Kjell Svensson att anslutning av IKV som verksamhetsklubb inom SKK-
organisationen ännu inte är klart. Inför anslutning som verksamhetsklubb behöver IKV 
göra vissa stadgejusteringar varför frågan fortfarande är hos SKKs Föreningskommitté.  
 
Beslöt PtK därmed att fortsatt bordlägga frågan avseende regelverk.  
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§ 41 Regelverk – Vallanlagsprov 
 

a) Uppföljning av vallhundsverksamhet 
Informerade Kjell Svensson om framtagen statistik för 2014-2015 (fram till datum för 
PtKs möte) över omfattning av deltagande vid SBCs Vallanlagsprov med officiell 
resultatregistrering.  Finner PtK att av 711 starter, fördelat på 8 raser, är totala utfallet 
93 % godkända och 7 % ej godkända. Majoritet av deltagande hundar är av rasen 
bearded collie. 
 
Den av PtK tidigare begärda redovisningen från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben 
samt Svenska Klubben för Ungerska Rashundar har nu inkommit. Båda klubbarna har 
svarat mycket informativt och ingående på de olika frågorna.  
 
Av underlagen framgår att båda klubbarna har lagt ut SKKs policy på sina hemsidor 
samt vidarebefordrat dokumentet till klubbarnas rasklubbar. Vidare framgår att 
verksamheten inom respektive klubbs egen organisation inte är omfattande. 
Klubbarna är noga med att hänvisa och rekommendera medlemmar med intresse för 
vallningsträning att utföra denna träning hos någon av SBCs godkända 
vallanlagsbedömare och absolut inte själva med okända får och otränade hundar.  
Båda klubbarna anser det viktigt att vallningsverksamheten kan fortsätta och 
utvecklas, samt vill gärna vara med och föra utvecklingen vidare. 
 
Tackade PtK SGVK samt SvK FUR för respektive informativa svar och avser att längre 
fram återkomma för förnyad uppföljning.  
 

b) SPDAEK 
Vid PtK 1/2014 samt PtK 1/2015 bordlagt ärende angående ansökan från Svenska 
Rasklubben för Perro de agua espanõl om att rasen ska få genomföra Vallanlagsprov 
för bearded collie med officiell resultatregistrering. PtK har bordlagt SPDAEKs ansökan i 
avvaktan på uppföljning från SGVK samt SvK FUR, de två specialklubbar som hittills 
beviljats tillträde till SBCs Vallanlagsprov.  
 
I sin ansökan har SPDAEK framhållit 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. Några hundar 
har inofficiellt genomfört SBCs Vallanlagsprov och inom SPDAEK finns intresse för 
vallanlagsprov i avsikt att underlätta för uppfödarna att göra utvärdering av sina kullar 
i arbetet att bevara rasens ursprungliga beteenden.  
 
Diskuterade PtK ånyo SPDAEKs ansökan ingående, varmed PtK beslöt att efterhöra 
SBCs syn på frågan. Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva SBC.  
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§ 42 Domarfrågor - Vallanlagsprov 
 
Förelåg underlag från representant för Specialklubben för Bearded Collie angående 
utbildning och auktorisation av domare vid SBCs Vallanlagsprov.  
 
Tog PtK del av underlaget, samt av protokoll från redovisning av konferens för domare 
vid vallanlagsprov i april 2012. SBC anger att avsikt nu finns att utesluta kravet om att 
ha genomfört Svenska Vallhundklubbens instruktörsutbildning som del i utbildningen. 
 
PtK har förståelse för att SVaKs totala utbildningspaket till instruktör inte ses fullt 
relevant som del i utbildning av vallanlagsbedömare. Att beakta i detta sammanhang 
är dock att i SVaKs instruktörsutbildning ingår utbildning i djurskydd. Betonar PtK att 
en förutsättning vid all utbildning av domare/bedömare är att denna uppfyller de krav 
som anges i SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund.   
 
Uttalar PtK bestämt att, i det fall SVaKs instruktörsutbildning utgår som delkrav i SBCs 
utbildning till vallanlagsdomare ska överenskommelse ske med SVaK om deltagande 
vid den del av deras utbildning som avser djurskyddsfrågor. Detta ska ha genomförts 
innan det att auktorisation som vallanlagsdomare sker. 
 
Avseende vad SBC anger som krav för vidmakthållande av auktorisation som 
vallanlagsdomare, har PtK i beslut angående SBCs redovisning av domarkonferensen 
2012 starkt föreslagit intervall om 2 år istället för 3 år. Utifrån avsikten kvalitetssäkring 
är tjänstgöring vid ett tillfäller under en 3-års period ett allt för långt tidsintervall. Kan 
även konstateras att flertalet av övriga regelverk för andra domarkategorier har krav 
om årlig tjänstgöring för vidmakthållande av auktorisation. 
 
Förutsätter PtK därmed att krav för vidmakthållande av auktorisation som 
vallanlagsdomare är tjänstgöring vid minst ett tillfälle under en 2-års period. 
 
 
§ 43 Domarfrågor - Agilitydomare 
 
Förelåg skrivelse från Svenska Agilityklubben angående tre agilitydomares 
uppträdande vid SM i Agility i Linköping 2015-07-27, där samtliga deltog som både 
tävlande och publik. Händelsen har hänt i samband med lagtävling i medium där en 
tävlande blev diskad vid hindret Däcket. De tre domarna, som samtliga har olika 
knytning till den tävlande, har då uppträtt hetsigt och på olika sätt ifrågasatt den 
tjänstgörande domarens bedömning. 
 
Bifogat SAgiKs skrivelse förelåg även rapport från mästerskapets tävlingsledning (SM 
general/överdomare/domare/tävlingsledare/funktionär). I ärendet förelåg även 
yttrande från de tre domarna samt redogörelse från den tjänstgörande domaren. 
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Tog PtK nogsamt del av tillgängliga handlingar i ärendet och förde en ingående 
diskussion. Utifrån ingående handlingar kan konstateras att ärendet är korrekt 
hanterat från SAgik samt SM arrangör. 
 
Betonar PtK att samtliga prov-/tävlingsdomare och beskrivare har i alla sammanhang 
att förhålla sig till regelverket ”Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt 
beskrivare inom SKK-organisationen”.  
 
PtK ser mycket allvarligt på överträdelser av rådande domaretiska regler, oavsett i 
vilken form detta sker. Detta är en förtroendefråga utifrån att en person som är 
auktoriserad domare inom SKK-organisationen har en framskjuten förtroendepost och 
förväntas att uppträda föredömligt i alla sammanhang. 
 
Utifrån tillgängligt underlag finner PtK att domarna främst har brutit mot punkt 5 i de 
domaretiska reglerna; ”Mot en domarkollega ska domare alltid uppträda korrekt och 
respektfullt och får inte tala nedsättande om denne, även om domaren är oense med 
sin kollega om bedömningen”. 
 
PtK ser de tre domarnas agerande som mycket allvarligt och anser att detta innebär en 
belastning på SKKs förtroende för domarna ifråga, varmed PtK avser tilldela domarna 
disciplinär åtgärd enligt nivå 2 i skalan. 
 
Beslöt PtK därmed att, som påföljd av sitt uppträdande vid SM i Agility 2015-07-27 
tilldelas de tre domarna skriftlig varning.  
 
 
 § 44 Bidragsberättigad domarkonferens  
 

a) Regler och riktlinjer för konferenser för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare 
Förelåg för PtKs kännedom det nu fastställda dokumentet ”Regler och riktlinjer för 
konferenser för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare”. Reglerna är fastställda att gälla 
från och med 2015-07-01. Avsikten är att dessa ska vara en hjälp för klubbarna och att 
de ska bifogas redan vid beslut om bidragsberättigad konferens. Därtill att redovisning 
efter genomförd konferens sedan ska ske enligt vad som anges i dokumentet.  
 
Informerade sekreteraren att utskick av regelverket har skett till samtliga 
specialklubbar inom PtKs ansvarsområde. I samband med framtagning av regelverket 
har det skett förändring avseende ansökningstid, från framförhållning om 3 år till 2 år 
innan det år konferensen avses att genomföras. Innebärande att ansökan om 
bidragsberättigad konferens år 2018 nu ska vara PtK tillhanda senast 2016-07-01, 
istället för 2015-07-01. I och med detta blir 2015 ett mellanår då det inte ska ske någon 
ansökan om konferens. Beviljade konferenser år 2017 är av PtK redan beslutade enligt 
tidigare ansökningsförfarande och kvarstår oförändrade. 
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b) Bidragsberättigad domarkonferens för Vallhundsdomare 2017 

Vid föregående möte har PtK bifallit Svenska Vallhundklubbens ansökan om att få 
genomföra bidragsberättigad konferens för Vallhundsdomare via resa till Scotland i 
november 2017. Informerade sekreteraren att SVaK kommer att återkomma med 
preciserat datum för konferensen. 
 

c) Redovisning av genomförd bidragsberättigad domarkonferens 
Förelåg redovisning från Svenska Newfoundlandhundsklubben efter genomförd 
konferens för domare i Vattenprov 2015-05-09--10.  
 
Tog PtK del av protokoll från konferensen samt den ekonomiska redovisningen. 
Konstaterades att konferensen har behandlat nu gällande regelverk samt även förslag 
till regeländring inför kommande låsningsperiod.  
 
Beslöt PtK att godkänna erhållen redovisning efter genomförd konferens för domare i 
Vattenprov 2015-05-09--10, för gängse utbetalning av ekonomiskt bidrag, med max 
75% av redovisad kostnad, dock högst 75.000:-. 
 
 
§ 45 Funktionärsstipendium 
 
Förelåg för PtKs kännedom det utskick som skett till samtliga specialklubbar inom PtKs 
ansvarsområde med information om ändrade förutsättning för ansökan om 
funktionärsstipendium. Informerade sekreteraren att det innan sista ansökningsdag 
den 1/9 har inkommit en ansökan om funktionärsstipendium. 
Tog PtK del av underlag från styrelsen i Gagnef Floda Brukshundklubb, i vilket klubben 
vill nominera medlemmen Lena Dyrsmeds för PtKs Funktionärsstipendium. Av bifogad 
presentation samt beskrivning av Lena Dyrsmeds engagemang inom klubben 
konstaterade PtK att uppställda förutsättningar är väl uppfyllda. 
 
Beslöt PtK att bifalla Gagnef Floda BKs ansökan om funktionärsstipendium till Lena 
Dyrsmeds till ett belopp om 7.000:-. 
 
 
§ 46 Information 
 
Information från ordföranden 
Informerade ordföranden från Kennelfullmäktige/KF, 3-4/10. Nils Erik Åhmansson 
avgick efter 22 år som centralstyrelsens ordförande och som ny ordförande valdes 
Pekka Olsson. PtKs ordförande blev omvald till en ny mandatperiod. PtKs ledamot 
Katarina Björn fick ta emot SKKs Förtjänsttecken i guld, till vilket PtK uttryckte sina 
varma gratulationer. 
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Information från ledamöterna 
Informerade Ylwa Malmberg från Barmarks SM, arrangerat av Nybro Draghundsklubb 
den 17-18/10. Mästerskapet hade 290 anmälda starter och var ett mycket bra 
arrangemang. 
 
Informerade Göran Wessman från Svenska Schäferhundklubbens SM i IPO samt från 
Svenska Brukshundklubbens SM i Bruks och IPO. 
 
Information från SKKs kansli 
Informerade Kjell Svensson att ett uppföljningsmöte av SKKs Policy för djurhantering 
vid vallningsträning av hund genomfördes den 20/3. Vid detta möte deltog 
representanter för Djurskyddet Sverige, Svenska Vallhundsklubben samt PtKs 
ordförande, ledamot Katarina Björn och PtKs sekreterare. Mötet genomfördes 
konstruktivt med bra diskussioner. Svenska Vallhundsklubben bedriver ett seriöst 
arbete med att sprida policyn i olika led inom klubben. En påbyggnadsutbildning i 
djurskydd kommer att införas för instruktörer.  
 
Informerades även att representant för rasen bouvier des ardennes nu finns 
registrerad i Sverige samt att SBK har åtagit sig rasansvaret. 
 
Informerade sekreteraren att SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund 
nu även finns översatt till engelska. Översättningen är via Katarina Björn distribuerad 
till ledamöterna i FCI Herding Dogs Commission och via sekreteraren till SVaK, som 
även har lagt ut den på klubbens hemsida. 
 
 
§ 47 Övriga frågor 
 
Förelåg skrivelse från ägare av border collie via Yvonne Öster, angående avel av border 
collie i Sverige. Skrivelsen är ställd till flertal enheter inom SKKs centrala organisation. 
Förelåg även för PtKs kännedom några direkta kommentarer från SKKs VD.  
 
Tog PtK del av underlaget, varefter detta lades till handlingarna. 
 
 
§ 48 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
Beslöt PtK att § 43 samt 45 undantas innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 49 Nästa möte 
 
Fastställde PtK datum för möten under 2016 till: 1-2 mars, 2 juni samt 21 september. 
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§ 50 Mötets avslutande 
 
Inger Svedin har inför dagens möte informerat kommittén att hon avsagt sig fast 
åtagande inför kommande verksamhetsperiod.  
 
Ordföranden samt ledamöterna framförde ett mycket varmt tack till Inger för hennes 
stora engagemang, hennes omfattande och betydande arbete för SKK-organisationen 
både nationellt och internationellt. Framfördes önskemål om adjungering i eventuella 
ärenden med särskilda frågor, vilket Inger ställde sig positiv till.  
 
Tackade ordföranden därefter för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva 
inlägg, varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
 
 
Justeras:      
 
 
Bengt Pettersson  Göran Wessman  
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. 


