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SKK/PTK nr 2/2012 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 

tävlingskommitté/ PtK 2012-05-31 på SKKs kansli, Spånga. 

 

Närvarande: Bengt Pettersson (ordf), Inger Svedin, Katarina Björn,  

Nalle Jansson, Catharina Detlefsen Dahlström, Ylwa Malmberg  

 

SKKs kansli: Kjell Svensson  

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

 

§ 31 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades för öppnat. 

 

 

§ 32 Val av justerare 

 

Utsågs Nalle Jansson att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 33 Fastställande av dagordning 

 

Efter justering av förelagd dagordning fastställdes densamma. 

 

 

§ 34 Föregående protokoll 

 

Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2012, 2012-02-22, vilket med 

godkännande lades till handlingarna.  

 

 

§ 35 Information 

 

Information från SKKs kansli 

-Informerade Kjell Svensson att den digitala resultatredovisningen från Svenska 

Brukshundklubben via SBK Tävling ännu inte fungerar fullt ut. Det finns vissa problem med 

att få in resultaten, där mycket av problematiken grundar sig på brister i SBKs domarregister. 

 

-Informerade Kjell Svensson att SKKs arbete med organisationens remissvar till 

Djurskyddsutredningen är i slutskedet. Efter det att SKKs Centralstyrelse har fastställt 

remissvaret kommer detta att finnas tillgängligt via SKKs webbplats. 

 

-Informerade Kjell Svensson om mötet på SKKs kansli i mars med SKKs ordförande samt VD 

och Jordbruksverkets generaldirektör samt biträdande generaldirektör. Av de punkter som 

diskuterades tog SKK upp SJVs krav om veterinärs närvaro vid mästerskap samt effekten av 

SJVs nya dopingföreskrifter.  
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Kort innan detta möte inbjöd SJV, Enheten för Sällskapsdjur, till ett möte i Jönköping slutet 

av april angående SJVs krav om veterinärs närvaro vid mästerskap samt SJVs 

dopingföreskrifter, vid vilket Kjell Svensson samt Åke Hedhammar deltog. SKK hade för 

drygt ett år sedan begärt ett möte med SJV specifikt angående dessa frågor.  

 

Inom SBKs verksamhet har SJV nu ändrat syn på möjlighet till dispens från kravet om 

veterinär medverkan vid samtliga mästerskap till att nu omfatta att krav kvarstår för agility 

samt räddningshund. För SVaK kvarstår oförändrat att vallhundsprov är klassat som 

medelrisk. Däremot behöver inte veterinär finnas på plats under hela provdagen. SKK har 

framfört att i nuläget finns endast arbetsinstruktioner för den veterinär som blir förordnad som 

besiktigande veterinär för närvaro vid vallhundsprov. Det är önskvärt att arbetsinstruktioner 

snarast tas fram för övrig verksamhet. Därtill saknas även utbildningsplan. Vid mötet 

meddelade SJV att arbetsinstruktioner samt utbildningsplan kommer att tas fram inom en snar 

framtid. 

 

Diskuterade PtK erhållen information, varvid betonades den skyldighet respektive arrangör 

har att följa SJVs föreskrift avseende veterinärs närvaro. 

 

Information från sekreteraren. 

Förelåg för PtKs kännedom; 

 

- Studie ”Olyckor med hundar”. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/MSB har 

gjort en studie avseende personer som skadats i kontakt med hundar åren 2008-2009. Källa 

för studien är genomgång av data från Injury Data Base /IDB. Totalt har 1 737 skadehändelser 

analyserats som sedan skattats till nationella nivåer.  

 

- Pressmeddelande att Rolf Weiffert blivit vald till ny förbundsordförande i Svenska 

Brukshundklubben vid SBKs Förbundskongress.  

 

-Informerade sekreteraren från SBKs Förbundskongress den 12-13 maj. Vid personvalen 

avlöpte dessa enligt valberedningens förslag och Rolf Weiffert valdes till ny ordförande. Rolf 

Weiffert har tidigare under ett antal år varit skattmästare i förbundsstyrelsen. Avgående 

förbundsordföranden Staffan Thorman fick en mycket varm avtackning.  

 

Av motionerna berörde två motioner huvudmannaskap för agility. Efter diskussion beslutade 

kongressen enligt förbundsstyrelsen/FS förslag; att ge i uppdrag till FS att till kongressen 

2013 komma med förslag på framtida lösning för agilityverksamhetens bästa.  

Även vid årets kongress fanns en motion från Rasklubben för belgiska vallhundar/AfBV om 

att provformen Mondioring ska bli en officiell gren inom SBK. I FS yttrande framförs bland 

annat FCIs beslut och ställningstaganden; bl a att CACIT inte kan delas ut i mondioring, att 

världsmästerskap i mondioring inte kan hänvisa till att vara ett mästerskap med status inom 

FCI. Vid omröstningen röstade kongressen på avslag, vilket var FS förslag. 

 

 

 

§ 36 Ekonomisk rapport 

 

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

handlingarna. 
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§ 37 Protokoll / Information från FCI 

 

Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 

FCI Circular 

-Cirkular 03/05/2012. Communication from the General Committee.  

Uttalande om det fulla stöd FCI-organisationen ger Ungerns Kennelklubb/MEOE i den 

situation de nu befinner sig i med anledning av Ungerns politiska myndigheters agerande.  

 

FCI General Committee 

-Protokoll från möte med FCI General Committee, Bryssel, Belgien, 2011-11-09--10. 

 

FCI Agility Commission 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson efter möte med FCI Agility 

Commission i Prag, Tjeckien, 2012-02-04--05. Uppmärksammade Nalle Jansson PtK på att 

commissionen gjort helt om angående utlovat antal tävlingsdagar från tre dagar till två, vid 

European Open i Sverige. Efter en ”het” diskussion, där Nalle Jansson framförde arrangörens 

hänvisning till den tidsaspekt det innebär med ca 750 antal starter, röstade majoriteten av 

commissionen trots detta endast för två tävlingsdagar.  

 

Vid mötet uppdaterade commisionen Guidelines for Agility judges utefter de förändringar 

som skett i agilityreglerna. Även anvisningarna för genomförande av VM uppdaterades.  

 

FCI Commission for Herding Dogs 

- Kallelse till möte med FCI Commission for Herding Dogs i Prag, Tjeckien, 2012-05-12--13. 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn deltagande. 

Informerade Katarina Björn att commissionen valt ny ordförande samt ny sekreterare.  

Då många länder i Europa saknar vallhundsdomare kommer den tyska delegaten Wilfried 

Scheld i huvudsak att arbeta med utbildning av domare. Planer finns att arrangera ett 

domarseminarium i Tyskland under maj 2013. Seminariets inriktning kommer att vara 

utbildning av domare för Traditional Style. Inbjudan och information kommer att komma via 

FCI.  

 

I syfte att upprätta en domarpol har commissionen via Wilfried Scheld kontaktat 

medlemsländerna angående information om respektive lands domarlistor. Då Sverige inte har 

antagit de båda FCI regelverken såsom officiella provformer framförde sekreteraren 

frågeställning om Svenska Vallhundsklubbens domare kan rapporteras. Informerade Katarina 

Björn att SVaKs regelverk i sin utformning kan jämställas med FCIs regelverk för Collecting 

Style. Meddelade sekreteraren att domaransvarig inom SVaK kommer att kontaktas, varefter 

domarnamn kommer att meddelas Wilfried Scheld. 

 

FCI Obedience Dogs Commission 

-Inbjudan till domarmötet/konferens för domare i de nya internationella klasserna 1 och 2 i 

Hemer, Tyskland, 25-26 augusti 2012.  

Informerade sekreteraren att inbjudan är vidarebefordrad till Svenska Brukshundklubben. 

SBK har meddelat att Thomas Lundin, ny ledamot i SBKs Lydnadsgrupp, är anmäld att delta. 

Förutom SBKs domarrepresentant deltar även Inger Svedin, såsom FCI ledamot. 

 

Uttryckte PtK sin uppskattning till SBKs beslut att anmäla en domarrepresentant till 

konferensen. 

Informerade Inger Svedin om planeringen av commissionens kommande möte i Stockholm 

den 4-5 augusti.  
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FCI Rescue Dogs Commission 

 

- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission med efterföljande 

domarseminarium i Zatec, Tjeckien, 2012-02-17 respektive 2012-02-18--19. 

 

Informerade Catharina Detlefsen Dahlström om viss oro inom commissionens angående 

World Championship for Rescue Dogs Teams 2012, som enligt tidigare beslut ska arrangeras 

i Tjeckien den 23-28 augusti. Vid dags dato har ännu ingen information kommit från 

arrangören. 

 

- Judges Guidelines for the International Testing Standards for Rescue Dogs Tests of the FCI 

IPO-R, fastställda av FCI General Committee att gälla från och med 2012-05-01.  

 

FCI Commission for Sledge Dogs 

- Kallelse till möte med FCI Commission for Sledge Dogs i Stockholm, 2012-06-02--03. 

Informerade sekreteraren att hon bistått Eveline Koch i översättning av Svenska 

Polarhundklubbens provregler till engelska. Översättningen har inför mötet skickats ut till 

commissionens delegater. Detta i syfte att visa på det svenska regelverkets anpassning av 

provreglerna till de olika polara rasernas rasspecifika egenskaper. 

 

Vid mötet kommer commissionen att arbeta vidare med ordförandens förslag till “Guidelines 

FCI Regulations for the Working Certificate for Sled Dogs and the delivery of CACT”, vilket 

omfattar ett Working test samt ett Racing test. Inför mötet önskar Eveline Koch få PtKs 

uttalande angående förslaget. Såsom specialklubb för de polara raserna och med 

huvudmannaskap för provreglerna har även Svenska Polarhundsklubben ombetts att inför 

PtKs möte inkomma med sina synpunkter.  

 

Konstaterades att rent principiellt har inte en FCI commission mandat att besluta om 

respektive medlemslands nationella regelverk och nationella championat. Detta är respektive 

lands egna interna beslut. Att som commission ta fram ett regelverk i syfte att hjälpa de länder 

som inte har egna regelverk är bra. Däremot att commissionen avser att verka för att 

harmonisera befintliga nationella regelverk utefter det föreslagna regelverket ställer sig PtK 

starkt frågande till. Dels för att detta är nationella regelverk och dels för att ett regelförslag tas 

fram utan att på något sätt ha tittat på befintliga regelverk.  

 

Förde PtK en ingående diskussion om regelförslag. Framförde Ylwa Malmberg, i likhet med 

SPHK, att Working testets utformning inte ger utvärdering av om hunden är en bra slädhund.   

Inte heller har den lydnadsdel som ingår i testet någon bäring vid utvärdering av en bra 

slädhud. Vid genomgång av Racing testets utformning konstaterades att åter igen har införts 

att även en exteriör bedömning ska ske. Domaren ska uttala sig om deltagande hund 

motsvarar rasstandarden eller inte, därigenom bemyndigad att besluta om en hund får delta 

eller inte vid ett arbetsprov oavsett om hunden har registreringshandling enligt hemlandets 

rutiner. I och med detta ifrågasätter commissionen åter igen trovärdigheten i förekommande 

registreringsrutiner inom FCIs medlemsländer.  

 

Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa PtKs synpunkter på förslaget och överlämna 

detta samt SPHKs svar till Eveline Koch inför commissionens möte 2-3 juni. 

 

-FCI Guidelines for Sled Dog Working Judges. Slutlig version fastställd av FCI General 

Committee 2011-11-09. Vid beslut om fastställande har dokumentets benämning ändrats från 

Rules till Guidelines.  
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FCI Utility Dogs Commission 

- FCI Calender Utility and Tracking Tests. Utility Dogs Commission har sammanställt en 

kalender över IPO och IPO-FH prov med internationell status. Uttryckte PtKs ledamöter sin 

uppskattning över commissionens initiativ att distribuera en kalender över CACIT prov.    

-Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson efter möte med FCI Utility 

Dogs Commission i Zalagaerszeg, Ungern, 2012-03-17--18. 

-FCI Guidelines for International Nordic Style Trials, fastställda av FCI General Committee 

att gälla från och med 2012-01-01. Informerade sekreteraren att regelverket är översänt till 

SBK för översättning och nationell anpassning inför fastställande av PtK. 

 

Tog PtK del av de olika underlagen från FCI, vilka i övrigt kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 38 Protokoll/Information från NKU 

 

NKU Mästerskap 

Informerade sekreteraren att Finska Kennelklubben meddelat att Nordiskt Mästerskap för 

Lydnadshundar kommer att arrangeras 8-9 december på Mässcentrum i Helsingfors. 

Mästerskapet genomförs i anslutning till FKKs internationella hundutställning. 

 

Meddelade sekreteraren att informationen har vidarebefordrats till SBK. 

 

 

§ 39 Information/Protokollsutdrag från SKK/CS 

 

-Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2012-02-08--09 för PtK berört ämne: 

 

§ 11 Protokoll SKK/KHM nr 7/2011, § 191 SKKs Dressyrpolicy 

KHM föreslår CS att SKKs dressyrpolicy ska omarbetas för att den ska bli mer tidsenlig. 

CS konstaterade att en dressyrpolicy ska ha hunden som utgångspunkt och vara diversifierad 

och nyanserad. CS beslutade uppdra till KHMs ordförande att KHM, PtK och JhK gemensamt 

tar fram ett remissunderlag för utskick till läns- och specialklubbarna. Då dressyrpolicyn 

tidigare är fastslagen av Kennelfullmäktige (KF) kan beslut först tas vid KF 2013. 

 

Informerade ordföranden att KHMs ordförande har tagit en första kontakt i ärendet.  

Uppdrogs PtKs ledamöter att ta del av SKKs dressyrpolicy och därefter framföra eventuella 

synpunkter och förslag. 

 

 

 

§ 40 Delegeringsordning 

 

Förelåg PtKs delegeringsordning för perioden 2012 – 2013, vilken gicks igenom och stämdes 

av i de olika delarna avseende ansvar och uppdrag.   

 

Konstaterade PtK att avseende vad som anges under rubriken Prioriterade områden ur 

verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2011 pågår löpande arbete inom flertalet av de 

angivna punkterna. Av övriga punkter diskuterades särskilt; 

 

- Nordiskt Mästerskap i Agility 2013. Uppdrogs till kansliet att initiera teknisk arrangör i 

Stockholms regionen samt att i detta föra en dialog med SKKs VD. 
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- Att underlätta för ungdomar att skapa intresse för de olika verksamheterna inom PtKs 

ansvarsområde. Finner PtK att för att få en uppfattning om befintlig ungdomsverksamhet är 

en inventering nödvändig. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta specialklubbarna för 

information om vilken verksamhet inom klubben som riktas direkt till ungdomar, särskilda 

aktiviteter som har genomförts alternativt inte har genomförts på grund av olika anledningar.  

 

- Uppmärksamma enskilda funktionärer genom ett SKK-stipendium. Diskuterades formerna 

för ett sådant stipendium. Uppdrogs till kansliet att ta sammanställa statuter för stipendiet. 

 

- Verka för att minst 90 % av prov- och tävlingsverksresultat inom PtKs ansvarsområde senast 

2013 skickas till SKK digitalt. Informerade Kjell Svensson att digital resultatredovisning 

ökar successivt och att siffran i dagsläget är 57,4 %. 

 

 

§ 41 Redovisning av VU-beslut 

 

a) 2012-03-01.  Skrivelse från en enskild domare angående Svenska 

Brukshundklubbens indelning av IPO-domare i två kategorier.  

PtK/VU har efter nogsam genomgång av inkommen skrivelse konstaterat att frågan avser 

SBKs IPO-grupps indelning av IPO-domare i två kategorier, A resp B, och inte någon form 

av avauktorisation. Vidare utläste VU att ärendet inte är behandlat av nästa nivå inom den 

egna organisationen, d.v.s. SBKs Förbundsstyrelse alternativt berört utskott.  

 

Beslöt PtK/VU att därmed hänvisa ärendet till SBK för att i första hand behandlas inom den 

egna organisationen. 

 

Bekräftade PtK VUs beslut. 

 

b) 2012-04-23.  Hund som 2011 deltagit vid SM Vallhund efter 30 dagar före valpning 

PtK/VU har nogsamt tagit del av i ärendet underliggande handlingar; 

- till SKK inkommen information om rubr hunds deltagande vid Svenska Mästerskapen 

i Vallning, Sollebrunn 2011-09-30 

- hundägarens registreringsansökan för kull född 2011-10-22 

- begärd kommentar från hundägaren 

 

I skrivelse till hundägaren har VU påtalat att av Allmänna bestämmelser för utställningar, 

prov och tävlingar, punkt 6, Hinder för deltagande vid utställningar, prov och tävlingar, 

Dräktig tik och valptik, framgår; ”Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling  

30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller 

delta förr än 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.” 

 

VU har även påtalat att avseende ansvar åligger det i alla sammanhang den som är ansvarig 

för hunden att förvissa sig om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling. I detta 

fall är PtK/VU av den bestämda uppfattningen att såsom ägare och uppfödare har hundägaren 

brustit i detta ansvar, i och med att denne inte säkerställt tikens rätt att delta vid SM Vallhund 

genom kontroll hos veterinär huruvida tiken var dräktig eller inte, då tiken under löpperiod 

anträffats tillsammans med en hanhund.  

 

VU har framfört att man förutsätter att hundägaren i sin fortsatta uppfödning samt prov-

/tävlingsverksamhet tar del av samt följer rådande regelverk. I det fall underlag inkommer till 

SKK med anledning av liknande förseelse vidarebefordras denna till SKKs Disciplinnämnd. 
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Strykning av Tazzehagens Kylies resultat från SM Vallhund 2011 har VU överlämnat till 

Svenska Vallhundsklubben, då SM-resultat endast registreras av SVaK. 

   

Bekräftade PtK VUs beslut. 

 

 

§ 42 Regelverk – Svenska Brukshundklubben 

 

a) Ansökan om registrering av DSB-resultat 

Vid PtK föregående möte bordlagd ansökan från Svenska Brukshundklubben att även DSB-

resultat ska kunna ingå i de resultat från IPO-prov som registreras i SKKs hunddatabas. 

 

I sin ansökan framför SBK att DSB, som står för Driftsanlag, Självsäkerhet och Belastbarhet, 

är ett kvalitetsintyg på hundens mentala styrka.  

 

Registrering av DSB-resultat innebär en signifikant ändring av rådande praxis och inriktning 

avseende resultatregistrering. Då PtK inte anser sig ha tillräckligt underlag i själva sakfrågan 

avseende verktyg för avel har frågan förts vidare till SKKs Avelskommitté, för AKs syn på 

DSB-bedömning såsom avelsverktyg och om denna bör synliggöras via resultatregistrering i 

SKKs hunddatabas. AK har i sitt svar till PtK framfört att kommittén saknar den 

grundläggande kunskap om DSB som är nödvändig för att avgöra om DSB är ett lämpligt och 

verksamt avelsverktyg. Varmed PtK innan beslut i frågan avser att rikta frågeställning, om på 

vilket sätt och i vilken omfattning DSB-bedömning användes såsom avelsverktyg, via brukare 

av tjänstehundar samt via uppfödare. 

 

b) Rallylydnad 

Regelverket för Rallylydnad är fastställt för en provperiod 2011-07-01--2013-12-31. 

Eventuella önskemål om justering i regelverket ska vara PtK tillhanda 2013-07-01. Efter PtKs 

beslut faller regelverket från och med 2014-01-01 in i ordinarie låsningsperiod fram till och 

med 2016-12-31.  

 

Förelåg för kännedom utskick inom SKK-organisationen från Svenska Brukshundklubben 

angående revidering av regelverket. Av underlaget tolkar PtK det såsom att SBK avser att 

genomföra en total övergripande revidering av regelverket, vilket inte är avsikten med en 

provperiod. 

 

PtK vill uppmärksamma SBK på att revidering av regelverk i anslutning till provperiods 

utgång endast avser smärre justeringar, t ex förtydliganden av text i momentbeskrivning, 

förtydligande i benämning vid bedömning, inte ett nytt regelverk. En total övergripande 

regelrevidering sker i anslutning till låsningsperiodernas fastställda 5-års intervall, då 

möjlighet finns att ändra moments genomförande, poängsättning etc. Inför nästkommande  

5-årig låsningsperiod (2017-01-01--2021-12-31) ska revideringsunderlag vara PtK tillhanda 

senast 2015-12-31. 

 

 

 

§ 43 Regelverk - Svenska Polarhundklubben 

 

Förelåg ansökan från Svenska Polarhundklubben om att, efter att ha tillämpat regelpaketet en 

vintersäsong, få göra redaktionell ändring i del av det fastställda meriteringsreglerna för 

polarhundsraserna.  
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Förde PtK en ingående diskussion avseende begärda justeringar. Konstaterade PtK att  

föreslagna justeringar under punkt 1, sid 3, samt punkt 5.4, sid 12, är att betrakta såsom 

redaktionell justering. Detsamma att textjustering avseende medlemskap under punkt 5.1,  

sid 11, är att betrakta såsom redaktionell justering, men att denna i vissa delar behöver 

omformuleras angående i Sverige boende förare resp ej svensk förare. 

 

Däremot konstaterar PtK att den föreslagna justeringen under punkt 3.3, sid 9, inte är en 

redaktionell justering utan en förändring av de fastställda championatreglerna. PtK finner inte 

av SPHKs ansökan att särskilda skäl föreligger till att PtK skulle överväga att under pågående 

låsningsperiod bevilja ändring i championatreglerna. I och med detta återgår punkt 7.3, sid 18, 

till ursprunglig text enligt det fastställda regelverket. 

 

Beslöt PtK därmed bifalla redaktionell justering av punkt 1, punkt 5.1 efter viss 

omformulering samt punkt 5.4.  

Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SPHK angående omformulering av punkt 5.1.  

Beslöt PtK att avslå begärd justering av punkt 3.3 mot bakgrund av att detta innebär en 

ändring av championatreglerna. 

 

 

§ 44 Regelverk – Specialklubben för Bearded Collie 

 

Förelåg skrivelse från Svenska klubben för ungerska rashundar/Svk FUR med ansökan om 

officiellt vallanlagsprov för tre raser inom Svk FUR. 

 

I ansökan framför Svk FUR att klubben arbetar med att bevara vallanlagen hos mudi, puli 

samt pumi. Klubben har även bildat en kommitté för vallning. Inofficiellt har hundar av de tre 

raserna genomfört vallanlagstest enligt Specialklubben för Bearded Collies Vallanlagsprov 

för bearded collie.  

 

Svk FUR ansöker om att SBCs Vallanlagsprov ska bli officiell provform för raserna mudi, 

puli och pumi, samt att tidigare inofficiella resultat för de hundar som hittills har testats ska 

tillgodoräknas retroaktivt och registreras i SKKs stambok.  

 

PtK ser positivt på Svk FURs ansökan. Avseende resultatregistrering önskar PtK tydliggöra 

att generellt beviljas inte retroaktiv registrering av inofficiella resultat som officiella i SKKs 

stambok. 

 

Beslöt PtK att inhämta yttrande över Svk FURS ansökan från Specialklubben för Bearded 

Collie, såsom huvudman för Vallanlagsprov bearded collie. Varmed Svk FURs ansökan 

bordlägges i avvaktan på yttrande inkommit från SBC. 

 

 

Framförde sekreteraren frågeställning från SKKs Registreringsavdelning angående 

resultatlista för SBCs Vallanlagsprov.  

 

På den resultatlista som skickas in till SKK finns inte information om ras på deltagande 

hundar. Då det sedan årsskiftet är möjligt för fler raser än bearded collie att delta med 

officiellt resultat är det ett mycket starkt önskemål från registreringsavdelningen att även 

uppgift om deltagande hundars ras finns angivet på resultatlistan.  
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Uppdrogs till sekreteraren att till SBC framföra registreringsavdelningen önskemål om 

komplettering av nuvarande resultatlista för vallanlagsprov med utrymme för information om 

hundras. 

 

 

§ 45 Regelverk - Svenska Kennelklubben 

 

Regelverket för Freestyle och Heelwork to music är fastställt för en provperiod 2011-01-01--

2013-12-31. Eventuella önskemål om justering i regelverket ska vara PtK tillhanda senast 

2013-07-01. Efter PtKs beslut faller regelverket in i ordinarie låsningsperiod från och med 

2014-01-01 till och med 2016-12-31.  

 

Förelåg för kännedom utdrag ut protokoll från SKK/Frestylekommitté nr 1/2012 angående 

revidering av regelverket, i vilket framgår att kommittén har startat upp arbetet.  

 

PtK vill uppmärksamma SKK/FREE på att revidering av regelverk i anslutning till 

provperiods utgång endast avser smärre justeringar och inte ett nytt regelverk, utan t ex 

förtydliganden av text i momentbeskrivning, förtydligande i benämning vid bedömning. En 

total övergripande regelrevidering sker i anslutning till låsningsperiodernas fastställda 5-års 

intervall, då möjlighet finns att ändra moments genomförande, poängsättning etc. Inför 

nästkommande 5-årig låsningsperiod (2017-01-01--2021-12-31) ska revideringsunderlag vara 

PtK tillhanda senast 2015-12-31. 

 

 

§ 46 SKKs Bruksavels och Bruksuppfödarpris 

 

Förelåg för PtKs kännedom slutlig version av Regler för SKKs Bruksavelspris och 

Bruksuppfödarpris. Informerade Kjell Svensson om att kontakt med Svenska Polarhund-

klubben visat att den nya poängfördelningen i underlaget inte hade varit korrekt, vilket nu har 

korrigerats.  

 

 

§ 47 Information från Svenska Brukshundklubben 

 

Förelåg för PtK kännedom information om centrala utskick från Svenska Brukshundklubben, 

vilka via sekreteraren har vidarebefordrats inom SKK-organisationen: 

 

- Blankett för Rapport om störande hund vid gruppmoment 

- Information om generell dispens att använda GPS-pejl på rapporthund 

 

Tog PtK del av underlagen vilka diskuterades i valda delar. 

 

 

§ 48 Kvalitetssäkring av prov- och tävlingsdomare 

 

PtK har vid tidigare möten fört en allmän diskussion om kvalitetssäkring av domare med 

anledning av att det inom SKK-organisationen pågår arbete för kvalitetssäkring av 

exteriördomare. PtKs diskussion avsåg främst kvalitetssäkring av de svenska prov-

/tävlingsdomare som tillfrågas att döma utanför Sverige, varmed sekreteraren uppdrogs att i 

första hand kontakta SBK med en förfrågan. 

 



 

 

10 

 

Efter förfrågan från PtK har SBK inkommit med information avseende domare vid IPO-prov, 

Lydnadsprov respektive Agilitytävling, vilken i vissa delar har förtydligats inför detta möte.  

 

IPO: Enligt tidigare information har IPO-gruppen, förutom SBKs grundläggande utbildnings- 

och auktorisationsbestämmelser, infört en indelning av domarna i två kategorier, A respektive 

B. Vidare att A-domarna är de som i första hand avses att döma vid kvalificeringstävlingar 

och vid svenska mästerskap, samt analogt med detta även vid internationella uppdrag.   

 

PtK har riktat en förfrågan om bakomliggande kriterier för indelning i angivna kategorier. 

SBK har då inkommit med det underlag vilket IPO-gruppen förelagt SBKs Förbundsstyrelse 

inför FS fastställande av gruppens indelning av IPO-domare och figuranter, vid FS möte 

2012-05-11. 

 

Finner PtK av underlaget att IPO-gruppen i sitt förarbete har gjort en mycket omfattande 

inventering av utbildningsbehov, identifiering av eventuella problemområden, andra länders 

erfarenheter, särskild enkätundersökning, mm, avseende både IPO-domare och figuranter.  

 

PtK ser positivt på IPO-gruppens ambition om kvalitetssäkring av funktionärer inom IPO-

sporten. 

 

Lydnadsprov: Enligt tidigare information framgick att från och med 2012 sker 

kvalitetssäkring av de internationella lydnadsprovsdomarna en gång per år. Domarna får då 

ett formulär för rapport om utförda domaruppdrag.  

 

PtK har riktat en förfrågan till SBK om underliggande krav för att upptas respektive kvarstå 

som internationell lydnadsprovsdomare. Av SBKs svar framgår att den sökande ska aktivt 

döma elitklass och ha gjort detta i minst fem år, inneha god kunskap i tal och skrift i 

något/några av de fyra FCI språken, ansökan ska vara tillstyrkt av den egna lokalklubben samt 

av domaransvarig i det egna distriktet.  

 

För att kvarstå på listan gäller samma krav som de i lydnadsprovsreglerna föreskrivna. 

Framgår även att listan över internationella lydnadsprovsdomare revideras en gång om året. 

Vid detta tillfälle behandlas eventuella ansökningar inkomna under året. 

 

PtK ser positivt på SBKs Lydnadsgrupps arbete med fortsatt kvalitetssäkring av 

internationella lydnadsprovsdomare och årlig revidering av domarlistan.   

 

Agility: Inför föregående möte har PtK informerats att SBK beslutat att ta fram ”guidelines” 

till de svenska reglerna i syfte att säkerställa att samtliga domare har samma information. 

 

PtK har riktat förfrågan till SBK om underliggande krav för auktorisation samt krav för att 

kvarstå som internationell agilitydomare. Av SBKs svar framgår att den sökande ska vara 

auktoriserad agilitydomare sedan minst tre år, förstå och tala något av de fyra FCI språken, ha 

dömt minst tolv klass III tävlingar, vara rekommenderad av lokalklubb och distrikt/länsklubb, 

vara aktiv domare som dömer minst fyra tävlingar per år, godkänt resultat på skriftligt prov. 

 

Av svaret framgår även att för att vidmakthålla auktorisation som internationell agilitydomare 

krävs att domaren dömer vid internationell klass vid minst ett tillfälle under en fyraårsperiod. 

 

PtK ställer sig starkt frågande till att endast ett domaruppdrag vid internationell klass under en 

så lång period som fyra år krävs för att behålla auktorisation som internationell agilitydomare. 
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Enligt PtKs uppfattning är detta en för lång tidsperiod i avseendet kvalitetssäkring. Samtidigt 

är PtK medveten om att det å andra sidan kan finnas svårighet i att behålla auktorisationen om 

kravet är att döma vid internationell klass, då det i Sverige endast anordnas ett lågt antal 

internationella agilitytävlingar per år, samt att samtliga domare inte har/har haft 

internationella uppdrag utanför Sverige. Informerade sekreteraren att för 2012 har ansökts för 

och beviljats av FCI sex agilitytävlingar med internationell klass, att jämföra med 15 

lydnadsprov med internationell klass. 

 

Med detta vill PtK rekommendera SBK att göra en översyn avseende antalet internationella 

agilitydomare, samt ytterligare se över vilka krav som ska föreligga för att vidmakthålla 

auktorisation. I det senare vill PtK föreslå krav analogt med vad som krävs för internationell 

lydnadsprovsdomare, att domaren ska ha dömt nationell eller internationell klass minst en 

gång per år. PtKs bestämda uppfattning är att i avseendet kvalitetssäkring är det att föredra att 

en internationell agilitydomare aktivt dömer och då dömer klass III minst en gång/år oavsett 

om det är nationell eller internationell klass.  

 

Uppmanar PtK SBK att, i avseendet kvalitetssäkring av internationella agilitydomare, 

ytterligare se över vilka krav som ska föreligga för att vidmakthålla auktorisation samt att 

göra en allmän översyn av antalet internationella domare. 

 

 

§ 49 Synliggörande av samhällsnyttiga hundar 

 

Förelåg för PtKs kännedom kansliets utskick till berörda med information angående de 

beteckningar som sedan 2012-01-01 har införts och nu registreras av SKK för hund som 

tjänstgör inom Tullverket resp bevakningsföretag.  

 

Informerade sekreteraren att PtKs beslut i detta har bemötts mycket positivt samt att det i 

dagsläget har inrapporterats ett antal väktarhundar. I samråd med Tullverket har rutin 

upprättats för myndighetens inrapportering av godkända hundar.    

 

Uttryckte PtK sin uppskattning över att beslutet har bemötts positivt av berörda parter. 

 

 

§ 50 Bidragsberättigade domarkonferenser 

 

a) Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens 

Svenska Brukshundklubben 

VU i SKK/PtK har 2012-01-23 granskat redovisning från SBK, från genomförd konferens för 

Agilitydomare i Södertälje 2011-11-26--27. Förelåg även ekonomisk redovisning.   

 

Efter genomgång av erhållet konferensprotokollet beslöt PtK/VU att bordlägga beslut 

avseende konferensbidrag, i avvaktan på tydliggörande i vissa delar samt att nytt underlag har 

inkommit för granskning. 

 

Vid PtKs föregående möte förelåg skrivelse från SBKs Centrala Agilitygrupp med 

tydliggörande avseende konferensprotokollet. PtK fann inte redovisningsunderlaget 

tillräckligt för godkännande och utbetalning av konferensbidrag, varmed sekreteraren 

uppdrogs att ta direktkontakt med SBK GS i frågan. 
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Inför PtKs möte har SBK inkommit med korrigerad version av konferensprotokollet, där 

tydliggörande och justering skett i de delar PtK tidigare framfört synpunkt. 

 

Granskade PtK ånyo SBKs redovisning, protokoll samt ekonomisk rapport, från genomförd 

konferens för Agilitydomare i Södertälje 2011-11-26--27, och finner underlaget vara utan 

anmärkning.   

 

Beslöt PtK att godkänna erhållen redovisning för utbetalning av ekonomiskt bidrag, med max 

75 % av kostnaden, dock högst 75.000:-. 

 

 

b) Ej beviljad ansökan om bidragsberättigad domarkonferens 2014 

Svenska Brukshundklubben 

Förelåg protokollsutdrag från Svenska Brukshundklubbens Utskott prov och tävling med 

anledning av PtKs beslut (PtK 3/2011) att avslå SBKs ansökan om bidragsberättigad 

konferens för agilitydomare 2014. Utskottet önskar information om anledning till PtKs avslag 

då utskottet anser att kvalitetssäkring är mycket viktigt. 

 

PtK är enigt med utskottet att kvalitetssäkring av domare är mycket viktigt. I detta arbete 

ingår även ett ekonomiskt ansvar hos berörd specialklubb. Det står klubben fritt att med egen 

kostnadstäckning arrangera domarkonferens. Det är en ekonomisk omöjlighet för PtK att 

bifalla samtliga ansökningar om bidragsberättigad domarkonferens. Därtill framgår av 

informationen som skickas ut inför ansökan att detta kan ske med tidsintervall om minst 3 år 

från föregående beviljad konferens. Inkomna ansökningar behandlas av PtK som då gör en 

samlad bedömning av behov och prioritering i relation till de ekonomiska ramar SKK/CS 

tilldelat PtK.  

 

Anser PtK att SBKs därmed förfrågan är besvarad.  

 

c)  Bidragsberättigade domarkonferenser år 2015 

Förelåg för PtK kännedom sekreterarens utskick med påminnelse om sista datum för ansökan 

om bidragsberättigad domarkonferens 2015. Ansökan ska vara PtK tillhanda senast  

2012-07-01. Påminnelsen har skickats till samtliga specialklubbar med regelverk inom PtKs 

ansvarsområde. 

 

d)  Svenska Polarhundsklubben 

Såsom specialklubb med provregler inom PtKs ansvarsområde skickas information om 

ansökan om bidragsberättigad domarkonferens också till Svenska Polarhundsklubben.  

Vid SPHKs prov och tävlingar är domarna utbildade och auktoriserade av Svenska 

Draghundsportförbundet/SDSF. Då SPHK innehar huvudmannaskap för meriteringsregler 

inom SKK-organisationen har PtK kontaktat SPHK angående utbildning och auktorisation av 

domare. 

 

SPHK har inkommit med ett kort svar i vilket framförs att frågeställningen var ny för klubben 

och att man förlitar sig på SDSFs domarutbildning. Klubben vill gärna ha med sig frågan och 

diskutera detta vidare. 

 

Förde PtK en ingående diskussion med utgångspunkt från SPHKs svar. Då SPHK är en 

specialklubb inom SKK-organisationen ställer sig PtK ändock frågande till att inte domare 

som dömer SPHKs meriteringsprov vare sig är auktoriserade av eller innehar medlemskap 

inom organisationen.  
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Detta dels för att säkerställa full insikt om rådande meriteringsregler samt att organisationen 

ska kunna utdöma disciplinär åtgärd vid en eventuell situation där domaren kan bli föremål 

för detta. Parallell i denna fråga är Svenska Brukshundklubben som har infört att domare som 

dömer meriterinsprov enligt regelverket för Dragprov – Nordisk stil ska vara auktoriserad av 

SBK samt inneha medlemskap i SBK.  

 

Uppdrogs till Ylwa Malmberg att föra en diskussion med SPHK i frågan. 

 

 

e)  Anvisningar bidragsberättigad konferens för provdomare 

Vid PtK nr 3/2011 framfördes att i syfte att underlätta för klubbarna i deras planering inför 

och genomförande av domarkonferenser är det önskvärt att ta fram likartade riktlinjer som 

finns för konferenser för exteriördomare. Framfördes att anvisningarna bör tas fram i 

samverkan med SKKs Jakthundkommitté samt SKKs Kommitté för hundars mentalitet. 

Kontakt har därefter tagits med berörda kommittéer.   

 

Förutom SKKs Jakthundkommitté har nu SKKs Kommitté för hundars mentalitet inkommit 

med namn på kontaktperson. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att i samråd med Inger Svedin starta upp arbetet med Anvisningar 

för bidragsberättigad domarkonferens för provdomare. 

 

 

 

§ 51 Prioriterade områden 

 

a) Vallhundsverksamhet 

Förelåg för PtK kännedom kopia av artikel om vallande brukshundar samt föreningen för 

kroppsvallande hundar införd i nr 3/2012 av Svenska Brukshundklubbens medlemstidning 

Brukshunden.  Fann PtK artikeln mycket intressant och välskriven. 

 

Informerade sekreteraren att någon ytterligare information angående Intresseförningen 

Kroppsvallarnas/IKV ansökan om att bilda en verksamhetsklubb (PtK 2/2010) har inte 

kommit PtK tillhanda.  

 

PtK ställer sig något undrande över vari denna fråga har stannat upp, då föreningen bedriver 

löpande verksamhet med inofficiella prov enligt AKC regelverk. Föreningen har även 

genomfört utbildning med amerikansk instruktör som tillika är domare och som då även dömt 

inofficiellt prov vid sin vistelse i Sverige. 

 

Beslöt PtK att tillskriva SKK/FK med förfrågan om vari frågan ligger. 

 

 

b) Drag - Barmarksstil 

Informerade Ylwa Malmberg att 2012 års SM i Drag-Barmark kommer att arrangeras i 

Hällefors den 6-7 oktober med Hällefors BK som teknisk arrangör. Detta blir 4:e året som SM 

arrangeras. En ökning av antal deltagare har skett för varje år. 

 

Uppdrogs till Ylwa Malmberg att fortsatt följa verksamheten inom Drag-Barmark. 
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c) Verksamhet inom skyddshundsgruppen 

Konstaterar PtK att då SBKs IPO-grupps arbete med indelning av domare samt figuranter 

(§ 48) är avsett att kvalitetssäkra svensk IPO sport sker analogt även en kvalitetssäkring av 

den totala verksamheten även ute på fältet i organisationen. 

 

IPO gruppen har indelat landet i fyra regioner. I varje region har tillsatts en ansvarig för 

domare och en för figuranter. De ansvariga ska bland annat genomföra årliga träffar med 

domare och figuranter. 

 

PtK ser positivt på IPO-gruppens ambition om kvalitetssäkring av IPO-sporten och välkomnar 

återkoppling avseende dess utveckling. 

 

 

 

§ 52 Resultat svenska landslag  

 

Förelåg för PtK kännedom resultatlista från FCI World Championship in IPO-FH (spår) i 

Velten, Tyskland, 18-22 april 2012. Vid IPO-FH mästerskap kan endast två ekipage per land 

anmälas. Detta då tävlingsformen kräver stora markarealer eftersom varje hund har två spår 

att utarbeta, ett per dag.  

 

Vid mästerskapet deltog 24 länder med totalt 42 ekipage. I lagtävlingen segrade Tyskland, 

följt av Slovakien och Finland. Resultatet för det svenska laget blev 8:e plats. I den 

individuella tävlingen intog tyska ekipage 1:a och 3:e plats och ett finskt ekipage 2:a plats.  

De två svenska ekipagen placerade sig på 16:e resp 32:a plats. 

 

Framförde PtK sina gratulationer till de svenska deltagarnas prestationer. 

 

Förelåg för PtK kännedom resultatlista från FCI World Championship in Obedience i 

Salzburg, Österrike, 18-20 maj 2012. Mästerskapet arrangerades i anslutning till World Dog 

Show. I domargruppen var Sverige och Finland representerat genom Thomas Lundin resp 

Carina Ranne.  

 

Vid mästerskapet deltog 19 länder med totalt 102 individuella ekipage. Av de nordiska 

länderna intog tre prispallen med Finland som segrare, följt av Sverige och Norge. I den 

individuella tävlingen tog två finska ekipage de två första platserna, följt av ett ryskt ekipage 

på tredje plats. De svenska finalekipagen placerade sig på 11:e och 17:e plats. 

 

Framförde PtK sina gratulationer till de svenska deltagarnas prestationer. 

 

 

 

§ 53 Övriga inkomna skrivelser 

 

Förelåg för PtKs kännedom namninsamling som skett bland freestyleaktiva under rubriken 

”Ja, för att döma och tävla freestyle samma dag”. Underlaget är även skickat till SKKs 

Freestylekommitté. 

 

Noterade PtK underlaget utan vidare åtgärd. I det fall underlaget ska avses att betraktas såsom 

inlaga inför kommande regelrevidering är detta en fråga för SKKs Freestylekommitté.   
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§ 54 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 

 

Beslöt PtK att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 

justerat. 

 

 

 

§ 55 Nästa möte 

 

Beslöt PtK att avhålla nästa möte torsdag 17 oktober 2012 på SKKs kansli. 

 

 

 

§ 56 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, varefter 

mötet förklarades för avslutat.  

 

 

 

 

Justeras:    

 

 

Bengt Pettersson   Nalle Jansson 

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. 


