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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 
tävlingskommitté /PtK, på SKKs kansli, Spånga, 2016-09-21. 
 

Närvarande: 

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

 
Anmält förhinder: Nalle Jansson 

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

§ 85  Sammanträdet öppnas 

 
Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte samt förklarade mötet 
öppnat. Nalle Jansson är förhindrad att närvara men har inför mötet tagit kontakt 
avseende punkter på dagordningen. 
 
 
§ 86 Val av justerare 
 
Utsågs Thomas Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 87 Fastställande av dagordning 
 
Fastställdes föreslagen dagordning.  
 
 
§ 88 Föregående protokoll 
 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 2/2016, 2016-06-02. 
Protokollet kommenterades i valda delar och lades därefter med godkännande till 
handlingarna. 
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§ 89 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport till och med augusti 2016, vilken genomgicks samt 
diskuterades i vissa delar. Lades rapporten därefter till handlingarna. 
 
 
§ 90 Protokollsutdrag 
 
SKKs Centralstyrelse sammanträde 2016-06-16-17. 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
 
§ 72 SKK/PtK  
a) Överklagan av PtKs beslut – Svenska Agilityklubben 
SAgiK har i brev till SKK/CS överklagat PtKs beslut om att inte godkänna att alla hundar 
ska kunna erhålla titeln championat. 
 
PtK avvisade förslaget med hänvisning till protokoll från KF. I § 45 beslutade KF att 
ordet championat är förbehållet hundar med stamtavla. CS beslutade att till KF 2017 ta 
upp frågan om championat som en principiell fråga. CS beslutade vidare att överlämna 
skrivelsen till Organisationsutredningen. 
 
§ 72 SKK/PtK  
b) Godkänt vallhundsprov som alternativ merit för SBKs raser 
PtK har lyft fråga till SKK/CS, avseende SBKs önskemål om att utöka antalet raser för 
vilka godkänt vallhundsprov ska gälla som alternativ merit för deltagande i bruksklass 
samt för SE UCH. CS beslutade att följa PtKs rekommendation och avslå ansökan. 
 
 
§ 91 Information från FCI 
 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
FCI Circular 
- FCI Cirkular. FCI Championships 2016 - 2019. Kalendarium över samtliga VM, EM samt 
Europa Cup med datum samt information om webbadress perioden 2016 - 2019.  
- FCI Cirkular 31/2016. FCI Guidelines for breeders and owners on welfare, well-being 
and protection for dogs worldwide. Dokumentet var även bifogat i form av en power 
point presentation. Uttryckte PtK sin uppskattning till dokumentets utformning samt 
budskap. 
 
FCI Agility Commission 
- Inbjudan till möte med FCI Agility Commission i Zaragoza, Spanien, 2016-09-26--27.  
Mötet genomförs i anslutning till att VM i agility har genomförts på samma ort.  
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FCI Commission for Dog Dancing 
- Protokoll från möte med FCI Dog Dancing Commission i Dilbeek, Belgien,  
2016-05-05--06.  Detta var denna nya kommissionens första sammanträde.  
Av protokollet framgår att olika regelfrågor samt mästerskap har upptagit stor del av 
mötet. 
 
FCI Herding Dogs Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn, efter närvaro vid 
möte med FCI Herding Dogs Commission i Bergamo, Italien, 2016-06-09--11. 
Informerade även Katarina Björn om mötet som så. Arbetet med översyn av 
regelverken fortgår med målsättning att dessa ska träda ikraft 2017-01-01. Förelåg för 
kännedom det översatta protokollsutdrag från PtK 1/2016, angående kommissionens 
raslista, som överlämnades vid mötet. Vid mötet framkom att det inte var möjligt att 
göra förändringar då FCI General Committé är beslutande.   
 
Förelåg för kännedom notering i mailväxling till ledamöterna från kommissionens 
ordförande. I denna uttrycker ordföranden att denne i vissa delar är av samma 
uppfattning som PtK. Noterade PtK detta med uppskattning och avvaktar med 
förhoppning om en eventuell följdkonsekvens avseende raslistans innehåll.   
 
FCI Obedience Commission 
- Protokoll från möte med FCI Obedience Commission i Riga, Litauen, 2016-05-14--15.  
Vid mötet har en del justeringar i det nya regelverket diskuterats samt fastställts. 
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Inbjudan till möte med FCI Rescue Dogs Commission i Craiova, Rumänien,  
2016-08-28. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg, efter deltagande vid 
möte med FCI Rescue Dogs Commission i Craiova, Rumänien, 2016-08-28. På samma 
plats har dessförinnan genomförts FCI Lag VM för räddningshundar, 25-28/8. Detta VM 
arrangeras vartannat år och denna gång deltog Sverige med två lag, ett i ytsök samt ett 
i ruinsök. Resultat blev hedrande delat brons med ett franskt lag för ytsökslaget 
respektive en fjärde plats för ruinsökslaget. Bifogat rapporten fanns även ett flertal 
bilder från mästerskapet. Framförde PtK sina gratulationer till det svenska lagets fina 
placering. 
 
FCI Sight Hound Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg, efter deltagande vid 
möte med FCI Sight Hound Racing Commission i Vyhne, Slovakien, 2016-06-16. Mötet 
genomfördes i anslutning till EM i Lure Coursing. Kommissionen valde ny ordförande, 
där den finska delegaten fick flest röster. Noterade PtK att diskussioner avseende 
höjdmätning av whippet och italiensk vinthund fortgår, att kommissionen har beslutat 
att göra en del kontrollmätningar vid kommande tävlingar.  
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Noterades även att det utkast till International Lure Coursing Guidelines for judges som 
sammanställts av den svenska delegaten godkändes enhälligt.  
 
FCI Sled Dog Commission 
- Protokoll från möte med FCI Sled Dog Commission i Vilnius, Litauen, 2016-05-21--22.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Eveline Koch, efter närvaro vid 
mötet den 2016-05-21--22. 
Noterade PtK av både protokoll samt anteckningar att större delen av mötet ägnades 
åt att arbeta fram regler för internationellt championat samt för CACIT. I detta har 
förts ingående diskussioner avseende krav om prov på snö eller inte. Sverige och Norge 
har kraftfullt poängterat rasernas ursprung som slädhund, att rasspecifika regler ska 
utformas utifrån ursprunglig användning och inte ska skrivas utifrån ägarna.  
Noterades även att efter diskussion i frågan avseende nivå på den exteriöra meriten i 
ett internationellt championat, uppmanas delegaterna att lyfta detta med respektive 
kennelklubb. 
 
FCI Utility Dogs Commission 
- Inbjudan till möte med FCI Utility Dogs Commission i Sempeter pri Gorici, Slovenien,  
2016-09-19. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson, efter närvaro vid 
mötet den 2016-09-19. Mötet genomfördes i anslutning till FCI IPO VM. 
 
Av anteckningarna framgår att vid mötet gjorde arbetsgruppen för revidering av  
IPO reglerna en presentation, reglerna avses träda ikraft 2018-01-01. Ionie Oskarson 
framförde SBKs kommentar att det inte är tillfredsställande att allt material som 
skickas ut från arbetsgruppen enbart är på tyska, materialet bör översättas även till 
engelska.  
 
Kommissionens arbetsgrupp har i anslutning till den första remissomgången angett att 
ytterligare en remissomgång av det slutliga regelförslaget skulle ske, vilket Ionie 
Oskarson förordade så att länderna skulle få tillfälle till att ta del av den slutliga 
versionen och inhämta nationella synpunkter på regelförslaget innan detta slutligen 
fastställdes. Detta blev inte fallet utan beslut fattades vid mötet utifrån 
arbetsgruppens förslag. Ionie Oskarson avstod att delta i beslutet med hänsyn till de 
synpunkter avseende remissförfarandet som framförts.  
 
- Inbjudan till möte med FCI Utility Dogs Commission Section Mondioring i Herve, 
Belgien, 2016-09-28, i anslutning till FCI Mondioring VM. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Informerade sekreteraren att där så ska ske är underlag för kännedom 
vidarebefordrat till berörd specialklubb.  
 
 



  

SKK/PtK nr 3/2016 
2016-09-21 

Sida 5/22 
 
 

 

 

§ 92 Protokoll/Information från NKU 
 
NKU Agility 
- Protokoll från möte med NKU Agility kommitté i Lillehammer, Norge, 2016-08-12. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson, efter närvaro vid 
mötet den 2016-08-12. 
 
Noterade PtK, av både protokoll samt anteckningar, att diskussion förts avseende 
kvalificeringsresultat för uppflyttning, s.k. ”uppflyttningspinnar”. Att tävlande ska 
kunna tillgodoräkna sig resultat från annat nordiskt land, s.k. ”blandade pinnar”.  
I detta är tydligen vissa av de nordiska ländernas delegaters uppfattning att vid 
deltagande i annat land tar tävlande med sig sitt eget hemlands regler för uppflyttning 
och tävlar utifrån dessa, istället för arrangörslandets nationella regler.   
 
PtK ställer sig starkt frågande till vad som anges avseende resultat för uppflyttning, 
”uppflyttningspinnar”, i protokollet samt anteckningarna. PtK vill starkt betona att vid 
deltagande i annat land sker detta, och resultatregistreras, helt och hållet utifrån det 
landets nationella regler, inte genom att i annat land delta utifrån sitt eget hemlands 
regelverk för uppflyttning. Vidare förutsätter PtK att detta inte förekommer inom 
agility i Sverige. PtKs åsikt är även att detta inte är ett beslut som NKU Agilitykommitté 
har befogenhet att fatta, utan är en fråga för respektive lands kennelklubb. 
 
Avseende uppflyttningsmeriterande resultat från olika länder, ”blandade pinnar”, är 
PtKs åsikt att en förutsättning för detta i så fall är att klasserna är fullt jämförbara 
mellan länderna. Om ”blandade pinnar” ska tillämpas för svenska hundar är det helt 
och hållet en nationell regelfråga. Nuvarande regelverk för agilitytävlingar, samt det 
regelverk som träder ikraft 2017-01-01, anger förutsättningar för uppflyttningsresultat 
och uppflyttningar. Frågan om att eventuellt införa ”blandade pinnar” för svenska 
hundar är därför en regelfråga som Svenska Agilityklubben i så fall får titta på inför 
nästkommande regelrevidering.  I detta ska då även beaktas att generellt registreras 
inte resultat från svenska hundars deltagande i andra länder i SKKs register. Hur 
utländska tävlandes resultat uppnådda i Sverige hanteras är en fråga för den tävlandes 
hemland. 
 
- Rapport från Nordiskt Mästerskap i Agility,  2016-08-13--14 i Lillehammer, Norge.  
Förelåg rapport från Nalle Jansson efter närvaro vid mästerskapet. Mästerskapet var 
väl arrangerat och Sverige hade flera medaljer med sig hem. Guld i lag Small, silver i lag 
Medium, guld individuellt i Small samt Medium, och brons i individuellt Large. 
Framförde PtK sina gratulationer till de svenska deltagarnas fina resultat. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen. Informerade sekreteraren att där så ska ske är 
underlag för kännedom vidarebefordrat till berörd specialklubb.  
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§ 93 Klubbfrågor 
 

a) Tävling - domare  
Förelåg frågeställning från Svenska Brukshundklubben med anledning av frågor om 
definition för tävling, då domare inte får delta i någon klass vid prov/tävling där denne 
själv dömer. 
 
I detta avseende innebär en arrangör en tävling, två olika arrangörer två tävlingar. 
PtK vill betona vikten av att domare ser till sin etik i domargärningen.  Att något är 
tillåtet innebär inte per automatik att detta är lämpligt. 
 

b) Utbildning av funktionär i de allmänna hundsporterna 
Förelåg för PtKs kännedom mailväxling angående erhållande av auktorisation efter det 
att medlem i lokal kennelklubb deltagit vid utbildning arrangerad inom Svenska 
Brukshundklubben. Ärendet har knytning till tävlingschefens rapport vid PtKs 
föregående möte. Informerades att frågan nu kommer att behandlas av CS vid dess 
kommande möte. 
 

c) Olyckshändelse vid Timrå BK 
Förelåg underlag angående olyckshändelse vid agilitytävling arrangerad av Timrå BK 
2016-06-11. Vid tävlingen har funktionär under pågående lopp kolliderad med den 
tävlande hunden, varmed hunden blev skadad. En process har därefter påbörjats i 
ansvars- samt ersättningsfrågan. 
 
Noterade PtK underlaget för kännedom.   
 
 
§ 94 Regelverk – nya regler 
 

a) Rasklubben för Portugisisk Vattenhund 
Informerade sekreteraren att Rasklubben för Portugisisk Vattenhund/RPVH meddelat 
att de beslutat att avvakta med att ansöka om införande av ett vattenprov med 
ursprung från Portugal som rasspecifikt prov med officiell status.  
 
PtK har sett mycket positivt på RPHVs intention, med rasspecifikt vattenprov med 
ursprung från rasens hemland och välkomnar en förnyad kontakt längre fram.  
 

b) Svenska Kroppsvallklubben 
Förelåg ansökan från Svenska Kroppsvallarklubben/SvKV om godkännande av regelverk 
för vallhundsprov med kroppsvallande raser.  Efter samverkansmötet på SKKs kansli i 
april har SvKV fortsatt sitt arbete med regelverket. SvKV har arbetat med en nationell 
anpassning av FCIs förekommande regelverk för Herding dogs, inklusive anlagstest, 
vilket bifogats ansökan.  
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Uppdrogs till Katarina Björn att granska regeltexternas provspecifika översättning, 
samt till sekreteraren att granska de nationella obligatoriska delarna samt regelverkens 
uppställning. 
 
Då provperiod är gängse praxis vid nya regelverk är PtKs målsättning att reglerna ska 
bli klara att träda ikraft från 2017-07-01, för att i ett första skede gälla i en provperiod 
på 3 år.   
 
PtK har tidigare framfört synpunkter till FCI Herding Commission avseende den 
förteckning över raser, vilka enligt förekommande regelverk har rätt att delta. 
 
Beslöt PtK att inte medge samtliga raser på FCIs förteckning att under provperioden 
delta vid nationellt prov/test inom detta regelverk.  
 
Uppdrogs till Katarina Björn att i samverkan med kansliet se över rasförteckningen, för 
att därefter föra en dialog med SvKV.  Innan beslut avseende raser fattas krävs även en 
dialog med rasansvarig specialklubb för de raser som väljs ut. Berörd specialklubb 
kommer då att kontaktas för att säkerställa deras åsikt. Efterhand kan sedan en 
utvärdering ske och eventuellt annat beslut fattas efter provperiodens utgång. 
 
 
§ 95 Regelverk – Övriga regelfrågor 
 

a) Svenska Vallhundsklubben 
Förelåg ansökan från Svenska Vallhundsklubben, om att under kvarvarande period av 
nu pågående låsningsperiod få införa en lägsta åldersgräns på 12 månader för 
deltagande vid Vallhundsprov/VP.  
 
I sin ansökan anger SVaK att klubben har noterat en tendens att medlemmar väljer att 
träna och genomföra vallhundsprov med mycket unga hundar, vilket SVaK ser allvarligt 
på. På grund av förbiseende finns det i dagsläget formellt ingen fastställd lägsta ålder 
för hund att delta vid vallhundsprov angiven i SVaKs regelverk. Däremot har SVaK vid 
förfrågan angett 12 månader som lägsta ålder. I det regelverk som är fatställt av PtK 
att träda ikraft från och med 2017-01-01 finns denna åldersgräns införd. 
 
Konstaterar PtK att det rent generellt inte kan anses lämpligt för en hund under 12 
månaders ålder att starta vid vallhundsprov, vilket då har föregåtts av en träningsfas. 
Detta utifrån djurskyddsaspekten med hänsyn till hundens mognad, såväl fysiskt som 
psykiskt, samt hänsyn till de vallade djuren utifrån SKKs policy för djurhantering vid 
vallningsträning av hund. 
 
Beslöt PtK därmed att bifalla SVaKs ansökan om att under pågående låsningsperiod 
införa en lägsta åldersgräns för deltagande vid Vallhundsprov/VP.  
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Beslöt PtK att för deltagande vid Vallhundsprov/VP ska hunden den dag den deltar ha 
uppnått 12 månaders ålder. Vidare att beslutet gäller med omedelbar verkan.   
 
Förklarades beslutet omedelbart justerad. 
 

b) Svenska Brukshundklubben 
1) Ansökan om dispens  

PtK har vid föregående möte behandlat Svenska Brukshundklubbens UG Lydnads 
beslut att samtliga gruppmoment i lydnadsklass 1 – Elit får utföras med endast en 
hund. Konstaterades att syfte med ett gruppmoment är att pröva enskild hund i en 
grupp av fler hundar. Därtill konstaterades, att oavsett om ordvalet är bör alternativt 
får i reglerna för lydnadsprov avseende antal, kan en grupp per definition aldrig vara 
enbart en individ i antal deltagare. För att få en grupp i det fall deltagande tävlande 
hundar inte är tillräckligt antal får detta då lösas genom stand-in hundar, vilket SBK 
angett i underlaget till klubbarna. PtK uttalade att det beslut SBK UG Lydnad hade tagit 
är en regeländring under pågående låsningsperiod som inte kan genomföras.  
 
SBK har nu inkommit med en ansökan om dispens fram till årsskiftet, för att än dock 
göra denna regeländring i gruppmomenten. 
 
Finner inte PtK att någon förändring i sak har skett, varför tidigare beslut kvarstår 
oförändrat. Beslöt PtK därmed att avslå ansökan om dispens. 
 

2) Ansökan om anslutning till SvKVs regelverk 
Förelåg ansökan från SBK om att flertalet av specialklubbens raser ska få rätt att delta 
med officiell resultatregistrering inom Svenska Kroppsvallarklubbens regelverk. 
 
Beslöt PtK att bordlägga ansökan med hänvisning till tidigare beslut avseende översyn 
av raslistan (§ 94, b). 
 
 
§ 96 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Särbestämmelser/championat 
 

a) Lydnadsdiplom, championat de allmänna hundsporterna 
Redovisade Kjell Svensson de förändringar samt övergångsregler som kommer att gälla 
i och med att ny regelperiod träder ikraft 2017-01-01. 
 
I och med att Lydnadsprov från och med 2017-01-01 byter namn till Lydnadstävling 
kommer även nuvarande diplom att byta namn, från Lydnadsprovsdiplom (LP) till 
Lydnadsdiplom (LD).   
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PtK vill påminna om att det inte är möjligt att erhålla svenskt lydnadsdiplom på annat 
än resultat erhållna i Sverige. Detta kvarstår oförändrat även efter det att de nya 
reglerna för lydnadstävling har trätt ikraft från och med 2017-01-01.   
 
Fastställde PtK följande från och med 2017-01-01; 
 

1) Diplom 
Diplom kan tilldelas registrerad hund samt hund som innehar tävlingslicens. 
 
Lydnad 
Lydnadsdiplom startklass, LD Startklass 
Tre uppflyttningar i startklass på lydnadstävling. 
Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit beteckningen LP I. 
Övergångsregel: 
Hund som före 2017-01-01 erhållit ett eller två 1:a pris i klass I på lydnadsprov kan 
tillgodoräkna sig dessa för ett LD Startklass.  
 
Lydnadsdiplom klass 1, LD 1 
Tre 1:a pris i klass 1 på lydnadstävling. 
Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit beteckningen LP II. 
Övergångsregel: 
Hund som före 2017-01-01 erhållit ett eller två 1:a pris i klass II på lydnadsprov kan 
tillgodoräkna sig dessa för ett LD 1.  
 
Lydnadsdiplom klass II, LD 2 
Tre 1:a pris i klass 2 på lydnadstävling. 
Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit beteckningen LP III. 
Övergångsregel: 
Hund som före 2017-01-01 erhållit ett eller två 1:a pris i klass III på lydnadsprov kan 
tillgodoräkna sig dessa för ett LD 2.  
 
Lydnadsdiplom klass III, LD 3 
Tre 1:a pris i klass 3 på lydnadstävling. 
Kan endast tilldelas hund som inte är berättigad att erhålla SE LCh. 
Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit beteckningen LP ELIT. 
Övergångsregel: 
Hund som före 2017-01-01 erhållit ett eller två 1:a pris i elitklass på lydnadsprov kan 
tillgodoräkna sig dessa för ett LD 3  
 

2) Championat 
Championat kan endast tilldelas registrerad hund. 
 
Svenskt Lydnadschampionat, SE LCh 
Tre 1:a pris i Klass 3 på lydnadstävling i Sverige. 
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Övergångsregler: 
Hund som före 2017-0-01 erhållit ett eller två 1:a pris i elitklass på lydnadsprov i 
Sverige kan tillgodoräkna sig dessa för ett SE LCh. 
 
För hund som före 2017-01-01 erhållit tre 1:a pris i elitklass på lydnadsprov i Sverige 
och som inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett 1:a pris i Klass 3 på 
lydnadstävling i Sverige efter 2016-12-31 för att erhålla SE LCh. 
 
Svenskt agilitychampionat, SE AgCh 
Övergångsregler: 
För hund som före 2017-01-01 erhållit tre certifikatresultat i officiell agilityklass III i 
Sverige och som inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett resultat med 0-
fel i officiell agilityklass III i Sverige efter 2016-12-31 för att erhålla SE AgCh. 
 
Svenskt agilitychampionat hopp, SE Ag(hopp)Ch 
Övergångsregler: 
För hund som före 2017-01-01 erhållit tre certifikatresultat i officiell hoppklass III i 
Sverige och som inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett resultat med 0-
fel i officiell hoppklass III i Sverige efter 2016-12-31 för att erhålla SE Ag(hopp)Ch. 
 
Svenskt freestylechampionat, SE FreeCh 
Övergångsregler: 
För hund som före 2017-01-01 erhållit tre certifikat i officiell freestyle klass III i Sverige 
och som inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ytterligare ett certifikat i 
officiell freestyle klass III i Sverige efter 2016-12-31 för att erhålla SE FreeCh. 
 
Svenskt heelwork to music championat, SE HtMCh 
Övergångsregler: 
För hund som före 2017-01-01 erhållit tre certifikat i officiell heelwork to music klass III 
i Sverige och som inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ytterligare ett 
certifikat i officiell heelwork to music klass III i Sverige efter 2016-12-31 för att erhålla 
SE HtMCh. 
 

b) Cane corso – provmerit för C.I.B. samt bruksklass från 2017-01-01 
Beslut fattat per capsulam 2016-09-14 avseende provmerit för cane corso; 
Provmerit för C.I.B. och bruksklass från 2017  
En reviderad rasstandard för cane corso har publicerats av FCI i december 2015.  
Den svenska översättningen av rasstandarden håller på att slutbehandlas av SKKs 
Arbetsgrupp för Standardfrågor (AG Standard) och kommer att publiceras inom kort.  
 
I den reviderade rasstandarden har cane corso klassificerats som en ras med 
arbetsprov (subject to a working trial according to the FCI Breeds Nomenclature).  
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Konsekvensen av detta blir att bruksklass kommer att införas för rasen på utställning i 
Sverige från 2017-01-01 samt att rasen byter regler för International Beauty Champion 
(C.I.B) från nuvarande krav på fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 
domare, till att det krävs två CACIB utdelade i två länder av minst två domare samt 
provmerit.  
 
FCI ”Regulations for the FCI International Championship, annex 2” anger vilka 
provmeriter som är möjliga för raser i FCI grupp 2 rörande C.I.B. I Sverige är det endast 
raser som tillhör Svenska Brukshundklubben (SBK) som får delta på IPO och  
IPO-Mondioring (MR) samt skyddsgruppen av IPO-Nordic Style (NS).  
 
Detta innebär att de enda provmeriterna som blir möjliga för cane corso för att erhålla 
C.I.B. samt deltagande i bruksklass blir:  
- ”tillfredställande” på båda spåren på IPO-FH prov  

- ”tillfredställande” i klass A i någon disciplin på IPO-R prov alternativt  

- ”godkänd” i grupperna spår, sök eller rapport på IPO-Nordic Style prov.  
 
PtKs beslut per capsulam har förelagts SKKs Utställningskommitté, som underlag inför 
UtstK fastställande av sär-och championatregler för kommande låsningsperiod.  
 

c) Collie – krav för svenskt utställningschampionat 
PtK, samt SKK/CS, har tidigare fört diskussion avseende SBKs önskemål att ha 
mentaltest som alternativ provmerit för några av specialklubbens raser för SE UCH 
SBK har fått i uppdrag att inför nästkommande regelperiod se över detta, utifrån de 
synpunkter som PtK och CS har framfört. 
 
Svenska Collieklubben vill nu klargöra sin syn på detta, i vilket framförs att klubben 
motsätter sig starkt att mentaltest tas bort som alternativ provmerit för SE UCH. 
 
Tog PtK för kännedom del av klubbens klargörande.  
 
 
§ 97 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Agilityklubben 
Agility 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf 
samt korrigering enligt PtKs övriga direktiv fastställa SAgiKs regler för Agilitytävlingar 
att gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
SAgiK har nu inkommit med önskemål om mindre redaktionell justering i PtKs 
föreslagna text för protest, certifikat och certifikatresultat samt diplom. Därtill har 
SAgik infört punkt med rubrik Internationella tävlingar. 
 
Tog PtK del av de föreslagna justeringarna, vilka är av mindre art. Finner PtK att dessa 
på ett bättre sätt följer den språkliga förändring som regelverket generellt nu har fått.  
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Avseende den nytillkomna punkten för internationella tävlingar är PtK positiv till att 
denna har införts. Däremot anser PtK att i denna punkt ska det för oregistrerad hund 
anges att denna ska ha tävlingslicens. Tidigare avsnitt i regelverket avser enbart 
nationella tävlingar, där det framgår förutsättningar för detta.  
  
Beslöt PtK att bifalla föreslagen smärre redaktionell justering i punkt 1.10, 2.5 samt 2.6 
att gälla från och med 2017-01-01.  
 
Beslöt PtK att, med följande justering till formulering ”Oregistrerad hund (med 
tävlingslicens) får delta i internationell tävling arrangerad i Sverige”, bifalla SAgiKs 
tillägg av specifik punkt för internationella tävlingar, punkt 5, i regelverket gällande 
från och med 2017-01-01.   
 
 
§ 98 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Hundfreestyleklubben 
Freestyle 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagrafen 
fastställa SHFKs regler för Freestyle/HtM att gälla från och med 2016-07-01, för att 
därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av Regler för Freestyle/HtM. 
 
 
§ 99 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Polarhundsklubben 
Meriteringsregler 
Vid föregående möte (2/2016) har PtK bordlagt beslut avseende SPHKs regler. Vidare 
att kontakt ska tas med SPHKs styrelse för ett möte på SKKs kansli, då även Ylwa 
Malmberg samt sekreteraren deltar.  
Informerade Kjell Svensson om det möte som därefter har skett. Mötet var mycket 
positivt och de frågeställningar som fanns behandlades. Därefter har PtK tagit del av 
korrigerad version av SPHKs sär- och championatregler, vilka har delgetts SKKs 
Utställningskommitté.   
 
Utifrån de diskussioner som fördes vid mötet har även viss justering skett i övriga delar 
av SPHKs meriteringsregler. SPHK har nu inkommit med justerad version av 
regelverket, vilket PtK tog del av.  
 
Beslöt PtK därmed att fastställa erhållen version av SPHKs Meriteringsregler att gälla 
från dags datum, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
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§ 100 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
- Granskning av regelverk Svenska Newfoundlandshundklubben 

Vattenprov 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf 
samt smärre redaktionell justering fastställa SNKs regler för Vattenprov att gälla från 
och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av Regler för Vattenprov. 
Uppkom frågeställning avseende formulering i avsnittet om funktionärs medlemskap. 
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SNK för kontroll, vilket inte i sak förändrar 
fattat beslut om fastställande. 
 
 
§ 101 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Sennenhundsklubben 
Arbetsprov 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf 
samt smärre redaktionell justering fastställa SShKs regler för Arbetsprov att gälla från 
och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av Regler för Arbetsprov. 
 
 
§ 102 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vinthundsklubben 
Lure Coursing 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagrafen 
fastställa SvVKs regler för Lure Coursing prov att gälla från och med 2016-07-01, för att 
därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av Regler för Lure Coursing prov. 
 
 
§ 103 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vallhundsklubben 
Vallhundsprov 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagrafen 
fastställa SVaKs regler för Vallhundsprov/-tävling att gälla från och med 2016-07-01, 
för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av Regler för Vallhundsprov/-
tävling. Uppkom kommentar avseende formulering under avsnittet Villkor för 
deltagande. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SVaK för kontroll, vilket inte i sak 
förändrar fattat beslut om fastställande. 



  

SKK/PtK nr 3/2016 
2016-09-21 
Sida 14/22 

 
 

 

 

§ 104 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
- Granskning av regelverk Specialklubben för Bearded Collie 

Vallanlagsprov  
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagrafen 
fastställa SBCs regler för Vallanlagsprov för bearded collie att gälla från och med  
2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av SBCs regler för Vallanlagsprov 
för bearded collie. 
 
 
§ 105 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Nose Workklubben 
Nose work 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf 
samt smärre redaktionell justering fastställa SNWKs regler för Prov och tävling i nose 
work att gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Inför utgång av provperioden ska SNWK senast 2019-07-01 inkomma till PtK med 
eventuella önskemål om justering av regelverket, då även redovisning med utvärdering 
avseende utfallet av att markering av hund med behov av extra utrymme ska ske. 
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av SNWKs regler för Prov och 
tävling i nose work. 
 
 
§ 106 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Lydnadsprov. 
Vid PtKs möte nr 1/2016 beslutade PtK att lyfta frågan avseende regler för nationella 
lydnadsprov till SKKs Centralstyrelse. Vid SKK/CS möte 2016-04-27 beslutade CS att 
genomföra ett remissförfarande gemensamt med SBK. Att remissen skulle vända sig till 
samtliga läns-, special- och rasklubbar samt Sveriges Hundungdom, för att säkerställa 
att de klubbar som har rätt att arrangera lydnadsprov involveras, med 31 juli som sista 
dag för remissvar.  Avsikten med remissen var att inhämta synpunkter inom hela SKK-
organisationen, samt även från enskilda medlemmar, så att ett slutligt regelförslag 
kunde föreläggas och fastställas senast vid SKK/CS möte den 8 september 2016, för att 
sedan träda ikraft från och med 2017-01-01. 
 
Engagerade remissvar inkom från hela SKK-organisationen samt från enskilda 
medlemmar. Efter sammanställning av svaren träffades representanter för SBK samt 
SKK den 10 augusti.  
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Utifrån inkomna remissvar samt diskussion nåddes en enighet till förslag till regelverk, 
vilket efter bearbetning av redaktionella delar förelades SKK/CS presidium.  
CS presidium beslutade om att godkänna det föreslagna regelverket. Varefter SKK/CS 
vid mötet den 8 september beslutade att fastställa presidiets beslut. 
 
I samband med detta arbete enades det om att ändra benämning från lydnadsprov till 
lydnadstävling.  
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av SBKs regler för Lydnadstävling, 
vilka träder ikraft från och med 2017-01-01. 
 
 
§ 107 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Rallylydnad. 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf, 
justering av text i vissa delar samt PtKs övriga smärre direktiv, fastställa SBKs regler för 
Rallylydnad att gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Informerades att därefter har SKK mottagit reaktioner mot några av de förändringar 
som finns i SBKs regelunderlag. Reaktioner avseende detta har även riktats till SBK. 
Främst har framförts att den nivå om 95 poäng, som är fastställd för de certifikat som 
ingår i det nyinrättade rallylydnadschampionatet, är för hög. Därtill synpunkter på att 
samma poängnivå ska gälla för kvalificeringsresultat för det rallylydnadsdiplom i 
mästarklass som oregistrerad hund kan tilldelas, då dessa inte kan erhålla championat.  
 
Vid SKK/CS möte den 8 september beslutade CS (§ 108) att godkänna det föreslagna 
regelverket, men att överlämna till presidiet att besluta om poängsättningen efter 
överläggning med SBK. Efter nogsamt övervägande återkom SBK med begäran om att 
justera gränsen för certifikat samt kvalificeringsresultat från 95 till 90 poäng, vilket 
SKK/CS presidium har godkänt.  
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av SBKs regler för Rallylydnad, 
vilka träder ikraft från och med 2017-01-01. 
 
 
§ 108 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Bruksprov. 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf 
samt smärre redaktionell justering fastställa SBKs regler för Bruksprov att gälla från 
och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
PtK önskar erhålla den slutliga versionen av SBKs regler för Bruksprov. 
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§ 109 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 

Bruksprov Patrullhund. 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf 
samt smärre redaktionell justering fastställa SBKs regler för Bruksprov Patrullhund att 
gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
PtK önskar erhålla den slutliga versionen av SBKs regler för Bruksprov Patrullhund. 
 
 
§ 110 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
IPO, IPO-FH. 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att återremittera regelverket för IPO då 
korrigering i vissa delar saknades. SBK har nu inkommit med korrigerat underlag.  
 
Beslöt PtK därmed att fastställa SBKs regler för IPO att träda ikraft från och med  
2017-01-01. PtK önskar erhålla den totala versionen där även den internationella delen 
ingår. 
 
 
§ 111 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
IPO-R. 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf 
samt smärre redaktionell justering fastställa SBKs regler för IPO-R att gälla från och 
med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av regler för IPO-R. 
 
 
§ 112 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
IPO Nordic Style. 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf 
samt smärre redaktionell justering fastställa SBKs regler för IPO Nordic Style att gälla 
från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
PtK önskar erhålla den slutliga versionen av SBKs regler för IPO Nordic Style. 
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§ 113 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 

Uthållighetsprov. 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf, 
fastställa SBKs regler för Uthållighetsprov att gälla från och med 2016-07-01, för att 
därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av regler för Uthållighetsprov. 
 
 
§ 114 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Mondioring. 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, med justering av protestparagraf 
samt redaktionell justering i vissa delar, fastställa SBKs regler för Mondioring att gälla 
från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01 för en 2-årig 
provperiod till och med 2018-12-31. 
 
Förelåg för PtKs kännedom den nu slutliga versionen av regler för Mondioring. 
 
Diskuterade PtK formerna för den utvärdering som SKKs Centralstyrelse beslutat ska 
ske i anslutning till provperiodens utgång. Vilken är av betydelse för provformens 
fortsatta verksamhet efter detta. 
 
Beslutade PtK att central uppföljning av utfärdade tränings- resp tävlingslicenser ska 
ske via SBK, med årlig rapportering till PtK. Detta ska i första hand ske under 
provperioden, varefter nytt ställningstagande sker.  
 
I övrigt avser PtK att upprätta ett formulär för uppföljning av klubbarnas utbildnings- 
och prov-/tävlingsverksamhet. Detta kommer att tillställas SBK för vidare spridning 
inom organisationen. 
 
 
§ 115 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Dragprov- Nordisk stil. 
Vid föregående möte (2/2016) beslutade PtK att, efter tillägg av protestparagraf samt 
smärre redaktionell justering, fastställa SBKs regler för Dragprov Nordisk stil att gälla 
från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Förelåg för PtKs kännedom slutlig version av reglerna för Dragprov Nordisk stil.  
Finner PtK att, som konsekvens av den förändring av klasser i reglerna för 
lydnadstävling som nu införs 2017-01-01, det krävs tydliggörande avseende vilken klass 
som avses i punkt 11. Lydnadsprov. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK. 
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 § 116 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 

Tjänstehundcertifikat 
Vid föregående möte PtK att bifalla ansökan om att införa Tjänstehundcertifikat 
Sjöräddningshund som ny provform från och med 2017-01-01, för en provperiod om 3 
år för de delar som omfattas av låsning. Vidare att bifalla ansökan om att titeln TJH kan 
tilldelas hund med godkänt Tjänstehundcertifikat Sjöräddningshund, under 
förutsättning att hunden är stambokförd. Detta omfattar alltså inte hund med 
tävlingslicens. 
 
Informerade sekreteraren att översyn av regelverken i övrigt inte är slutfört för 
förekommande tjänstehundcertifikat. Regelverken är i sig mycket olika uppställda samt 
har även hälsoaspekter införda, vilket enligt tidigare beslut inte kan förekomma. 
Granskarnas förslag är att regelverken grundläggande har samma uppställning och 
disposition. För att i detta sedan ange specifika regler och förutsättningar för 
respektive typ av tjänstehund. 
 
Uppdrogs sekreteraren att i samverkan med granskarna att arbeta vidare med detta. 
 
 
§ 117 Funktionärsfrågor 
 

1. Agility 
a) Domaretiska regler 

Förelåg skrivelse från Svenska Agilityklubben angående SKKs etiska regler för prov-
/tävlingsdomare samt beskrivare. SAgiK ansöker om att agilitydomare ska undantas 
från regeln att inte få döma en hund som domaren inom de senaste 6 månaderna själv 
har tävlat eller tränat med.  
 
Tog PtK del av SAgiKs ansökan. PtK finner inte att särskilda skäl föreligger att överväga 
undantag för agilitydomare.  
  
Beslöt PtK därmed att avslå SAgiKs ansökan, om undantag för agilitydomare från del av 
de etiska regler som är fastställda av SKK att gälla för samtliga kategorier.  
 

b) Domare 
Förelåg för PtKs kännedom information från Svenska Agilityklubben om agilitydomare, 
vilken med anledning av disciplinärende, som från och med 2016-08-25 är avstängd 
under det att utredning pågår.  
 
Förelåg även information från SAgik om agilitydomare vilken tidigare tilldelats muntlig 
erinran. Med anledning av upprepning har domaren nu, med hänvisning till punkt 5 i 
de domaretiska reglerna, tilldelats varning samt stängts av under 6 månader, till och 
med 2016-09-30. 
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Noterade PtK erhållen information, samt att SAgiK som specialklubb helt korrekt har 
använt det instrument som SKKs etiska regler är i ärenden som dessa. 
  

2. Mondioring 
a) Figurant 

Förelåg sammanställning över fem figuranter inom mondioring, vilka utbildat sig i 
andra länder och nu ansökt till Svenska Brukshundklubben om att få auktorisation 
överförd till Sverige. SBK önskar nu PtKs bedömning avseende vilka figuranters 
auktorisationer som kan överföras. 
 
Detta är en kategori av figuranter som ännu inte finns i Sverige, men som kommer att 
upprättas, i och med att mondioring införts som officiell provform från och med 
2017-01-01.  
 
Uttalar PtK att avgörande för att eventuellt överföra auktorisation som figurant från 
annat land, är att mondioring var en officiell provform i det landet när utbildning 
skedde. 
 
Tog PtK del av föreliggande dokumentation. Finner PtK att av de fem figuranterna är 
det tre som har sin auktorisation från utbildning genomförd i Frankrike 2014. De två 
övriga har genomfört utbildning i Finland 2009 respektive 2010, där mondioring inte 
fick officiell status förr än från och med 2015-01-01. 
 
Beslöt PtK därmed bifalla att Johannes Gustafsson, Jesper Borgryd samt Per-Åke 
Svensson överför sin auktorisation som mondioringfigurant från Frankrike till Sverige, 
att gälla från och med 2017-01-01. Betonar PtK att i och med detta ska 
auktorisationerna avföras från i Frankrike förekommande register över figuranter för 
mondioring, då auktorisation endast kan innehas i ett land. Detta åligger respektive 
figurant att säkerställa. 
 
PtK vill även påtala att i och med att mondioring nu införts som officiell provform är 
det SBK som har huvudansvar för utbildning och auktorisation av figuranter. Det är nu 
inte möjligt att medlem utbildar sig i annat land och inte inom SBK, med avsikt att 
sedan överföra auktorisationen till Sverige. Detta förfaringssätt har även diskuterats 
inom FCI kommissionen, som anmodat länder där mondioring är officiell provform att 
inte utbilda funktionärer (domare och figuranter) åt andra länder.  
 
 
 § 118 Bidragsberättigad domarkonferens  
 
Tog PtK del av sammanställning över beviljade bidragsberättigade domarkonferenser 
år 2016 samt 2017. 
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Inför 2018 har en ansökan om konferens inkommit. Svenska Vinthundsklubben ansöker 
om bidragsberättigad konferens för Lure Coursing domare i november 2018. 
I ansökan informerar SvVK att det preliminära programmet även innehåller del där 
betydelsen av exteriör kopplad till funktion kommer att avhandlas. Bifogat ansökan 
förelåg även preliminär budget. 
 
Beslöt PtK att bifalla SvVKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens 
för Lure Coursing domare i november 2018. Bidragsnivå efter det att redovisning av 
konferensen har godkänts av PtK är 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr. SvVK 
ombeds att i närtid inkomma med fastställt datum för konferensen. 
 
 
§ 119 Funktionärsstipendium 
 

1. Stipendium 2015 
Förelåg rapport två från Lena Dyrsmeds, mottagare av 2015 års funktionärsstipendium, 
med uttag av beviljat belopp under 2016, efter att ha nyttjat ytterligare en del av 
stipendiesumman till att delta vid helgkurs i agility. Informerade sekreteraren att detta 
delbelopp har utbetalats. 
 
Tog PtK del av underlaget. 
 

2. Stipendium 2016 
Informerade sekreteraren att inför ansökningstidens utgång den 1 september har två 
ansökningar inkommit. 
 

a) Svenska Polarhundklubben  
Tog PtK del av underlag från styrelsen i Svenska Polarhundklubben, i vilket SPHK vill 
nominera Karina Andreasen för PtKs Funktionärsstipendium. Av bifogad presentation 
samt beskrivning av Karina Andreasens engagemang inom SPHK konstaterade PtK att 
uppställda förutsättningar är väl uppfyllda. 
 
Beslöt PtK att bifalla SPHKs ansökan om funktionärsstipendium till Karina Andreasen, 
till ett belopp om 10.000:-.  
 

b) Svenska Brukshundklubben 
Tog PtK del av underlag från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse, i vilket FS 
vill nominera Anitha Wikström, via förslag från Skultuna BK, för PtKs Funktionärs-
stipendium.  
Av bifogad presentation samt beskrivning av Anitha Wikströms engagemang inom 
Skultuna BK, konstaterade PtK att uppställda förutsättningar är väl uppfyllda. 

 
Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan om funktionärsstipendium till Anitha Wikström, till 
ett belopp om 5.000:-. 
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§ 120 Information 
 
SKKs kansli: 
Informerade Kjell Svensson att omfattande arbete pågår med att utifrån 
regelrevideringen uppdatera samtliga resultatregistreringsprogram inför den 
kommande regelperioden.  
Informerades att ett möte kommer att ske i november med de specialklubbar som har 
huvudmannaskap för allmänna hundsporter. Syftet med mötet är utifrån genomförd 
revidering och erfarenheter av betydelse inför nästkommande regelrevidering. 
 
Ledamöter: 
Informerade Ylwa Malmberg att SM i Barmarksdrag genomförs i Timrå den 8-9/10. 
Vidare att den 7-10 mars 2017 genomförs World Sleddog Association/WSA VM 
Polardistans i Sverige, med Särna som centralort. 
 
 
§ 121 Övriga frågor 
 

a) Svenska Vallhundsklubben 
Förelåg för PtKs kännedom underlag avseende två hundar av rasen border collie, vilka 
SVaK har stängt av från deltagande vid tävling under en tidsperiod av 90 dagar med 
anledning av aggressiv bitning/brutal djurhantering, då även rapportering till SKK ska 
ske. Båda dessa hundar har av SKK tilldelats Disqualified (Rapporteringskod A) med 
anledning av uppvisat beteende. För att hundarna efter avstängningens utgång åter 
ska kunna delta krävs enligt SVaKs regler att ett godkänt vallhundsprov (VP) har 
avlagts. 
 
Tog PtK del av erhållet underlag samt kansliets handläggning. 
 

b) Munkorg  
Informerade sekreteraren att det emellanåt kommer frågor till kansliet om det är 
tillåtet att hund har munkorg vid veterinärbesiktning inför olika arrangemang. Det har 
även kommit signaler om att det kan förekomma att hund har munkorg i övrigt vid 
prov och tävling. 
 
Betonar PtK att det inte är tillåtet att hund har munkorg vid veterinärbesiktning, vid de 
arrangemang där detta förekommer. Denna besiktning sker inte utifrån bakomliggande 
sjukdomsorsak, utan är en allmän besiktning av en förväntat frisk hund som ska delta i 
tävlingssammanhang.  Det är arrangörens ansvar att informera veterinär och övrig 
personal inför besiktningen om detta.  
 
Vidare betonar PtK att det inte är tillåtet att hund har munkorg annat än i de 
tävlingsmoment där hunden ska, eller det är tillåtet att ha munkorg, samt vid 
uppvärmning inför dessa moment.  
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c) Valpar 
Informerade sekreteraren att det även kommer frågor om att ta med valpar till olika 
tävlingsarrangemang.  
 
PtK vill ånyo påminna om punkt 6 i Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 
(fr o m 2017-01-01 punkt 6 i Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar). Av denna framgår att valpar under 4 månader inte får införas på 
området. Detta avser då själva området i stort, inte enbart den faktiska tävlingsbanan/ 
-planen, etc. Såsom arrangör är det önskvärt att det i informationen tydligt definieras 
inom vilka delar valpar under 4 månader inte får vistas. Detta särskilt inför mästerskap 
och liknande arrangemang, där det kan förväntas många besökare och trenden är att 
ta med sin egen hund.  
 

d) Samverkan med SKKs Utbildningskommitté 
Förelåg underlag avseende rutiner och en ny mall för ansökan om bidrag för utveckling 
av distansutbildning från SKKs Utbildningskommitté. I dagsläget är inte detta aktuellt 
för PtK, då utbildningsverksamhet inte är planerad med PtK som huvudman. 
 
 

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

 
Beslöt PtK att inga ärenden undantas innan protokollet är justerat. 
 
 

§ 123 Nästa möte 
 
Datum för kommande möten beslutades till onsdag 2017-03-08 samt 2017-09-13.  
 
 

§ 124 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
Justeras:     Vid protokollet: 
 
 
Bengt Pettersson        Thomas Lundin  Brith Andersson 
Ordförande 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


