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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och tävlings-
kommitté /PtK, på SKKs kansli 2012-10-17. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter:  Bengt Pettersson (ordf), Katarina Björn, Ylwa Malmberg,  
Nalle Jansson, Catharina Detlefsen Dahlström,  
 

Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli 

Ulf Uddman, SKKs VD (§ 60) 
 

Anmält förhinder:  Inger Svedin 

Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 
§ 57 Sammanträdets öppnande 
 
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna, varefter mötet förklarades för öppnat. 
 
 
§ 58 Val av justerare 
 
Utsågs Ylwa Malmberg att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 59 Fastställande av dagordning 
 
Efter justering av förelagd dagordning fastställdes densamma.  
 
 
§ 60 Nordiskt Mästerskap i Agility 2013 
 
Välkomnades SKKs VD Ulf Uddman. 2013 har Sverige NKUs uppdrag att arrangera 
Nordiska Mästerskapen i Agility. PtK har diskuterat plats och tidpunkt för tävlingen 
varmed Nalle Jansson uppdrogs att undersöka teknisk arrangör i södra Sverige.  
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Informerade Nalle Jansson att Oxie BK är villiga att åta sig uppdraget samt att tävlingen 
då kommer att genomföras inomhus i Nils Holgersson Hallen i Skurup samt att förslag 
till datum är 2013-08-11. Då det är brukligt med en internationell tävling på samma 
plats dagen innan genomför Oxie BK i egen regi detta på lördagen den 10/8. Nils 
Holgersson Hallen har använts till ett flertal större agilitytävlingar vilket har fungerat 
mycket bra. Informerade Ulf Uddman om de ekonomiska förutsättningarna varmed 
fastställdes de delar vilka ersätts av SKK.  
 
Beslöt PtK att Nordiskt Mästerskap i Agility genomförs i Skurup 2013-08-11 med Oxie 
BK som teknisk arrangör. Uppdrogs till Nalle Jansson att verka för att underlag tas fram 
för avtal med Oxie BK. 
 
 
§ 61 Föregående protokoll 
 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 2/2012, 2012-05-31. 
Informerade ordföranden angående § 50 d) att SKK/CS stödjer PtKs åsikt, avseende 
medlemskap inom SKK organisationen för domare som dömer vid SPHKs 
meriteringsprov. CS anser inte att dagens situation är bra då grundprincipen är att 
domare som dömer prov inom organisationen också ska vara medlem inom 
organisationen. Varefter protokollet med godkännande lades till handlingarna. 
 
 
§ 62 Information 
 
Information från ordföranden 
Informerade ordföranden från besök vid Nordiska Mästerskapet i fårvallning. Arrangör 
var Svenska Vallhundsklubben och tävlingen, som var ett mycket bra arrangemang, 
genomfördes i Lekeberg, Närke.  
 
Information från ledamöterna 
-Informerade Ylwa Malmberg att Svenska Polarhundsklubben tillsatt en kommitté med 
uppdrag att se över klubbens framtida agerande inom draghundssporten. I detta 
uppdrag ingår även att titta på innehållet i medlemskapet i Svenska 
Draghundsportförbundet.   
 
-Informerade Nalle Jansson från European Open i Agility. 28 nationer deltog med totalt 
750 tävlande, varav 99 var svenska. Arrangerande klubbar, med Kristianstad som 
centralort, gjorde ett fantastiskt jobb. Region Skåne som gått in och sponsrat 
arrangemanget var mycket nöjda. Det blev långa tävlingsdagar då FCI Agility 
Commission endast tillät två tävlingsdagar, trots tidigare löfte om tre. Detta kommer 
att tas upp vid kommande möte med FCI Agility Commission. Bland tävlande fanns 
önskemål om att kommande EO ska få genomföras under tre dagar. 
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Information från SKKs kansli 
-Informerade Kjell Svensson att den digitala resultatredovisningen från Svenska 
Brukshundklubben via SBK Tävling nu fungerar tillfredsställande. Även SBKs 
domarregister fungerar nu bättre, vilket inverkar till att den digitala resultat-
redovisningen har förbättrats. 
 
-Informerade Kjell Svensson att han har kontaktats av Djurskyddet Sverige angående ej 
klubborganiserad vallhundsträning. En träff med Djurskyddet Sverige, Svenska 
Vallhundsklubben samt SKK kommer i närtid att genomföras. 
 
-Informerade Kjell Svensson  att Jordbruksverket uttryckt vilja att i vissa delar se över 
föreskriften gällande träning och tävling med djur och att SKK ska lämna synpunkter på 
bilagan. I SJVs preliminära förslag anges dessvärre att all tävlingsverksamhet med 
räddningshund klassas såsom hög risk, vilket då medför krav på veterinärs närvaro vid 
alla tävlingssammanhang. SKK anser inte att det finns underlag och motiv för en så 
drastisk ändring från nuvarande låg risk.  Detta har framförts i de synpunkter och 
kommentarer som SKK lämnat till SJV. 
 
Betonar PtK ånyo den skyldighet respektive arrangör har att följa SJVs föreskrift 
avseende veterinärs närvaro. 
 
Information från sekreteraren. 
Förelåg för PtKs kännedom; 
- Förslag till programpunkter på Specialklubbskonferensen 2013-01-26--27. På 
söndagen kommer en programpunkt omfatta information om revideringsprocess 
rörande provregelverk.  
- Reviderad blankett för rapport om hund som visat oacceptabelt beteende. 
- SKKs policy för digitala medier. Policyn finns tillgänglig via SKKs webbplats.  
 
 
§ 63 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterade i vissa delar. Lades 
därefter till handlingarna. 
 
 
§ 64 VU-beslut 
 
1. Tik som deltagit vid Lydnadsprov Klass I tidigare än 75 dagar efter valpning. 
VU i SKK/PtK har tagit del av i ärendet underliggande handlingar; 

- Ägarens skrivelse till SKK angående deltagande vid Lydnadsprov Klass I, 
arrangerat av Svenska Rottweilerklubben på Gotland 2012-05-01 

- Registreringsansökan för kull född 2012-02-23 
- Resultatlista från Lydnadsprov Klass I, 2012-05-01 
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Av Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar, punkt 6, Hinder för 
deltagande vid utställningar, prov och tävlingar, Dräktig tik och valptik, framgår 
följande; 
 
”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.” 
 
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, tillika uppfödare, har ägaren 
brustit i detta ansvar, i och med att denne inte säkerställt Haugs Andar Båra rätt att 
delta. 
 
Beslöt VU därmed att det resultat Haugs Andar Båra, S70147/2008, erhöll vid 
Lydnadsprov Klass I, Gotland, 2012-05-01, ska annulleras. Därutöver att ärendet inte 
föranleder vidare åtgärd. 
 
VU förutsätter att ägaren i sin fortsatta uppfödning samt utställning och prov-/ 
tävlingsverksamhet säkerställer och rådande regelverk. I det fall underlag med 
anledning av liknande förseelse inkommer till SKK kommer detta att vidarebefordras 
till SKKs Disciplinnämnd. 
 
Beslöt PtK att bekräfta PtK/VUs beslut. 
 
2. Tik som deltagit vid Agilitytävling tidigare än 75 dagar efter valpning samt valp 
som vistats på provområde. Ärende överfört till Svenska Kennelklubben från Svenska 
Brukshundklubben.  
 
Avser: Maggymaussies Heart of Roses, TAVLIC002438. 
VU i SKK/PtK har tagit del av i ärendet underliggande handlingar; 

- Ägarens skrivelse till SKK angående sitt deltagande vid Agilitytävling Klass I, 
Vadstena BK,  2012-06-02 

- Ägarens skrivelse till Svenska Brukshundklubben 
- Skrivelse från Vadstena BK till Svenska Brukshundklubben  
- Utdrag från Minimeras webbplats, av vilket framgår att Maggymaussies Heart 

of Roses födde sju valpar 2012-03-29 
- Ägarens svar per mail efter SKKs förfrågan avseende valp som vistats på 

tävlingsområdet  
 
Av underliggande handlingar i ärendet framgår att ägaren i två avseenden har brutit 
mot punkt 6 i Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar. Av punkt 6, Hinder 
för deltagande vid utställningar, prov och tävlingar, framgår följande; 
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Dräktig tik och valptik 
”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.” 
Valpar 
”Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och inte 
heller införas på (prov)området.” 
 
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, samt rätt att 
vistas på provområde. I detta fall är PtK/VU av den bestämda uppfattningen att såsom 
ansvarig har ägaren allvarligt brustit i detta åtagande, i och med att denne inte 
säkerställt Maggymaussies Heart of Roses rätt att delta och att denne har haft med en 
valp under 4 månader på provområdet. 
 
Efter mycket nogsamt övervägande beslöt VU att för denna gång inte föra ärendet 
vidare till annan instans. I det fall underlag med anledning av liknande förseelse 
inkommer till SKK kommer detta att vidarebefordras till SKKs Disciplinnämnd. 
 
VU förutsätter att ägaren i sin fortsatta prov-/tävlingsverksamhet nogsamt sätter sig in 
i och följer rådande regelverk. Erhållet tävlingsresultat 2012-06-02 har på 
tävlingsdagen annullerats av Vadstena BK. 
 
Beslöt PtK att bekräfta PtK/VUs beslut. 
 
Förklarades paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
§ 65 Information från SKK/CS 
 
Förelåg för PtKs kännedom SKKs remissyttrande om förslaget till ny 
djurskyddslagstiftning. 
 
Fann PtK remissyttrandet mycket väl formulerat. 
 
 
§ 66 Protokoll / Information från FCI 
 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
 
FCI Circular 
-FCI Championships.  
Uppdaterat kalendarium över FCI mästerskap 2012. 
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FCI General Committee 
-Protokoll från möte med FCI General Committee, Wien, Österrike, 2012-04-11--13. 
 
FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission i Prag, Tjeckien, 2012-02-04--05.  
Bifogat protokollet förelåg Specifications for the organisation of the FCI Agility World 
Championships samt Guidelines for Agility-Judges. 
- Kallelse till möte med FCI Agility Commission i Liberec, Tjeckien, 2012-10-08,  
i anslutning till VM i Agility. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson efter närvaro vid FCI 
VM  i Agility samt möte med FCI Agility Commission i Liberec, Tjeckien, 2012-10-05--08.  
- Information från 2013 års VM arrangör i Sydafrika, angående att dialog förs med 
speditör om samordnad transport av hundarna med direktflyg från Frankfurt till 
Johannesburg. Informerade sekreteraren att informationen har vidarebefordrats till 
SBK.  
 
FCI Obedience Dogs Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Inger Svedin efter möte med FCI 
Obedience Dogs Commission i Stockholm, 2012-08-04--05. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Inger Svedin efter deltagande vid  
domarmöte/konferens för lydnadsprovsdomare i de nya internationella klasserna 1 
och 2, i Hemer, Tyskland, 2012-08-25--26. Vid konferensen deltog även representant 
för SBK, Thomas Lundin som är ny ledamot i SBKs Lydnadsgrupp. 
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg efter möte med FCI 
Rescue Dogs Commission i Zatec, Tjeckien, 2012-08-26, i anslutning till FCI Lag-VM för 
räddningshundar. Då Sveriges ordinarie ledamot Catharina Detlefsen Dahlström var 
förhindrad att närvara var Leif Sundberg av SKK utsedd såsom ersättare. Vid mötet 
belyste Leif Sundberg tidsåtgången för lydnadsprogrammet vid Lag-VM, vilket försvårar 
tidsplaneringen då lydnaden vid en lagtävling tar betydligt längre tid än 
specialmomenten. Leif Sundberg ombads att sammanställa ett skriftligt förslag att 
behandla vid RD commisionens kommande möte.  
 
Förelåg förslag från Leif Sundberg på justering av lydnadsprovsprogrammet vid Lag-VM 
för räddningshundar i syfte att korta ner tidsåtgången. Efter genomgång av underlaget 
beslöt PtK att tillställa FCI Rescue Dogs Commission förslag till justering av regelverket 
för lydnadsprovsprogrammet vid Lag-VM. 
 
- Pool of judges for the FCI World Championships for Rescue Dogs. Förelåg uppdaterad 
version av förteckningen över domare. Kunde PtK konstatera att trots att 
anvisningarna anger att max fyra domare per land kan finnas upptagna på listan är det 
länder som har fler, vilket av minnesanteckningarna från mötet framgår har 
uppmärksammats och kommer att rättas till. 
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FCI Sight Hound Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg efter möte med FCI 
Sight Hound Commission i Mont de Marsan, Frankrike, 2012-08-31, i anslutning till FCI 
European Races Championship. 
- FCI Cirkular 38/2012, 11/06/2012. Information om att från och med 2012-07-01 har 
FCI infört två nya championat för grupp 10; C.I.C (Champion International de Course) 
samt C.I.B.P (International Beauty and Performence Champion).   
- FCI Regulations. Förelåg justerad version av FCI Regulations for International 
Sighthound Races and Lure Coursing Events. Justeringarna är fastställda av FCI General 
Committé  och gäller från 2012-07-01.  
 
FCI Commission for Sledge Dogs 
- Protokoll från möte med FCI Commission for Sledge Dogs, i Stockholm,  
2012-06-02--03.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Eveline Koch efter möte med FCI 
Commission for Sledge Dogs i Stockholm. 
- Förelåg för PtK kännedom sekreterarens sammanställning av PtKs samt SPHKs 
synpunkter på förslaget till “Guidelines FCI Regulations for the Working Certificate for 
Sled Dogs and the delivery of CACT”. Av protokoll samt minnesanteckningar framgår 
att vid mötet har synpunkterna i vissa delar diskuterats.  
 
FCI Utility Dogs Commission 
- FCI Correction of Cirkular 55/2011. Förelåg korrigerad version av FCI Guideline for the 
International Utility Dogs Trials and the International Tracking Dogs Trials med 
anledning av felskrivning.  Informerade sekreteraren att informationen är 
vidarebefordrad till SBK. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades. 
 
 
§ 67 Protokoll/Information från NKU 
 
NKU Mästerskap 
- Inbjudan från Finska Kennelklubben till Nordiska Mästerskapet i Lydnad, i Helsingfors 
2012-12-08--09. Informerade sekreteraren att inbjudan vidarebefordrats till SBK. 
 
- Anteckningar från Nalle Jansson efter att ha närvarat vid Nordiska Mästerskapet i 
Agility i Norge. Tävlingarna genomfördes utomhus på Bjerke travbana, i anslutning till 
NKKs internationella hundutställning. Innan tävlingen har vare sig SKK eller Nalle 
Jansson, såsom ledamot i NKUs Agilitykommitté, fått någon form av inbjudan eller 
annan information om tävlingen. Detta till trots att inbjudan till Nordiska Mästerskap 
ska skickas ut till samtliga kennelklubbar via arrangörslandet kennelklubb. 
Informerade Nalle Jansson att arrangemanget som så hade en del att önska, där hinder 
och underlag inte uppfyllde gällande krav.  
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 § 68 Resultat svenska landslag 
 
Förelåg för PtK kännedom resultatlista från Nordiskt Mästerskap i Agility som 
genomfördes i Norge. I lagtävlingen segrade Sverige i klass small och kom på andra 
plats i klasserna medium samt large. I den individuella tävlingen placerade sig ett 
svensk ekipage på andra plats i medium, Patrik Rosendal med Sam, och i small på 
tredje plats, Hanna Wennersten Nilsson med Liam. 
 
Framförde PtK sina gratulationer till de svenska deltagarnas prestationer. 
 
Förelåg för PtK kännedom resultatlista från FCI World Championship i IPO, i 
Zalaegerszeg, Ungern, 20-23 september. Vid mästerskapet deltog 130 ekipage från 31 
länder. I lagtävlingen segrade Tyskland, följt av Ungern och Österrike. Resultatet för 
det svenska laget blev 8:e plats. I den individuella tävlingen gick de tre första platserna 
till ekipage från Belgien, Tyskland resp Österrike. Bästa svenska ekipage individuellt var 
Patrik Karlsson och Vandalens Kulan (bv/m) med placering 10 och 282 p. Resultat 
övriga svenska ekipage var 46, 52, 55 resp 77:e plats. 
 
Framförde PtK sina gratulationer till de svenska deltagarnas prestationer. 
 
Förelåg utdrag från tävlingsarrangörens hemsida med information om att en tävlande 
från Luxemburg (Belgien, just. av sekr) har uteslutits från att delta. Anledning till detta är 
en träningsfilm på Youtube som visar metoder vilka FCI organisationen starkt 
fördömer. Informationen har även funnits utlagd på FCIs webbplats. 
 
Uttryckte PtK sin uppskattning över arrangörens och FCI Utility Dog Commissions 
agerande. 
 
Förelåg för PtK kännedom resultatlista från Nordiskt Mästerskap för brukshundar,  
21-23 september i Norge. Samtliga nordiska länder deltog. Sverige vann lagtävlingen i 
samtliga individuella grenar förutom IPO, där Norge segrade med Sverige som tvåa. 
 
Framförde PtK sina gratulationer till de svenska deltagarnas prestationer. 
 
 
§ 69 Funktionärsstipendium 
 
Informerade sekreteraren att information om och regler för att ansöka om 2012 års 
PtK funktionärsstipendium skickades ut till berörda specialklubbar i juni, förutom att 
detta samtidigt gjordes tillgängligt via SKKs webbplats. Då detta är ett nyinstiftat 
stipendium har det detta år blivit en något kort ansökningstid. Detta till trots har det 
vid ansökningstidens utgång inkommit tre ansökningar. 
 
Tog PtK nogsamt del av inkomna ansökningar om funktionärsstipendium.  
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Beslöt PtK att bifalla ansökan om 5000:- från Lars-Inge Persson samt att bifalla 
ansökan om 3000:- från Lena Sjöberg.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att efter årsskiftet skicka ut information om samt regler för 
2013 års funktionärsstipendium till berörda specialklubbar. 
  
 
§ 70 Regelverk – Svenska Brukshundklubben 
 
Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben, Utskott samhällsnytta, med ansökan 
om undantag från låsningsperiod för regler för Tjänstehundscertifikat Patrullhund 
respektive Tjänstehundscertifikat Räddningshund, samt att detta ska träda ikraft 
2013-01-01. 
   
I sin ansökan framför SBK att uppdragen förändras . Mot bakgrund av detta anser SBK 
att de för att kunna möta beställarnas krav behöver ett flexibelt system kring 
certifikatprovsreglerna, där SBK då årligen behöver ha möjlighet till anpassning av 
regelverken efter förändrade kravspecifikationer.  
 
Diskuterade PtK ingående SBKs ansökan. Konstaterades att detta är en upprepning av 
liknande frågeställning från SBK inför föregående 5-åriga låsningsperiod. Vid det 
tillfället avsåg frågan enbart regelverket för dåvarande FM-hund.  
 
I likhet med föregående tillfälle hänvisar PtK till att meriten tjänstehundcertifikat är 
kopplat till utställnings- och championatreglerna och i och med detta inte möjliggör 
undantag från låsningsperiod. Denna koppling är fastställd av SKK efter begäran från 
SBK i samband med revideringsarbete inför låsningsperiod.   
 
Beslöt PtK därmed att avslå SBKs ansökan om undantag från låsningsperiod för regler 
för Tjänstehundscertifikat Patrullhund respektive Tjänstehundscertifikat 
Räddningshund. 
 
Framförde sekreteraren frågeställning från SKKs Registreringsavdelning angående 
formerna för resultatredovisning av certifikatprov Patrullhund. Fortsatt förekommer 
att även hundar som inte har genomfört MH innan provtillfället finns upptagna på den 
resultatlista som inkommer till SKK. Enligt tidigare beslut, vilket har kommunicerats till 
SBK, ska endast hundar med genomgången MH vara uppförda på listan. Det är endast 
dessa resultat som ska stambokförs av SKK och där hundarna tillförs TJH titel. Dock 
förekommer att separat inrapportering av enskilda tjänstehundcertifikat sker där MH 
är genomfört i efterhand. Detta förfarande har vid flera tillfällen orsakat fel i specifika 
provs resultatredovisning. Därtill har hundar anmälts i fel klass vid utställning med 
strykning av resultat som följd. 
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I samband med föregående regelrevidering beviljades SBK ett tillfälligt undantag för 
dåvarande FM-hund (nu Patrullhund) att även tjänstehundcertifikat med MH 
genomfört i efterhand skulle tillgodoräknas och registreras i SKKs stambok. Detta var 
endast avsett som ett tillfälligt undantag, vilket av okänd anledning ändå har fortgått. 
Avsikten var inte ett permanent undantag. 
 
Betonar PtK att för registrering av godkänt tjänstehundcertifikat i SKKs stambok ska 
MH vara genomfört innan godkänt certifikatprov. Resultatredovisningen till SKK ska 
endast omfatta dessa hundar. Från och med 2013-01-01 kommer inte någon retroaktiv 
registrering av resultat att ske för hund med MH genomfört i efterhand. 
  
 
§ 71 Regelverk - Svenska Polarhundklubben 
 
Förelåg för PtKs kännedom slutlig version av Svenska Polarhundklubbens 
meriteringsregler efter att PtK i vissa delar beviljat redaktionell justering. 
Tog PtK del av underlaget varefter detta lades till handlingarna. 
 
 
§ 72 Regelverk – Specialklubben för Bearded Collie 
 
Vid PtKs föregående möte förelåg skrivelse från Svenska klubben för ungerska 
rashundar/Svk FUR med ansökan om att SBCs Vallanlagsprov ska bli officiell provform 
för raserna mudi, puli och pumi. PtK såg positivt på Svk FURs ansökan, varmed ansökan 
bordlades i avvaktan på SBCs yttrande såsom varande huvudman för regelverket. 
 
Förelåg yttrande från SBC i vilket SBC framför att klubben ställer sig positiva till att 
raserna mudi, puli och pumi deltar vid Vallanlagsprov med officiell resultatregistrering.  
 
Beslöt PtK därmed att bifalla Svk FURs ansökan, att SBCs Vallanlagsprov ska bli officiell 
provform för raserna mudi, puli och pumi med officiell resultatregistrering i SKKs 
stambok. Fatställde PtK beslutet att gälla från och med 2013-01-01 och att träda ikraft 
från och med 2013-07-01. 
 
 
§ 73 Information från Svenska Brukshundklubben 
 
Förelåg för PtK kännedom information om centrala utskick från Svenska 
Brukshundklubben, vilka via sekreteraren har vidarebefordrats inom SKK-
organisationen: 
 
- Information avseende Rallylydnad; SM, domarprotokoll, kursplaner mm 
- Information om hantering av SKK-klubbars ansökta lydnadsprovstävlingar 2013 
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- Information avseende hantering av kopia på registreringsbevis för utländska hundar 
som deltar vid tävling/prov inom SBK. 
 
Tog PtK del av underlagen vilka diskuterades i valda delar. 
 
 
§ 74 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. 
 
Informerade sekreteraren att återkoppling från SBK inte har skett avseende 
kvalitetssäkring av internationella agilitydomare (PtK 2/2012, § 48). 
 
Förelåg för kännedom två skrivelser ställda till SBKs Förbundsstyrelse med 
kännedomskopia till SKK angående indelning av IPO domare i två nivåer. 
 
Tog PtK del av skrivelserna varefter dessa lades till handlingarna. 
 
 
§ 75 Bidragsberättigade domarkonferenser 
 
a) Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens 

Specialklubben för Bearded Collie 
 
VU i SKK/PtK har 2012-06-29 granskat SBCs redovisning, protokoll samt ekonomisk 
rapport, från genomförd konferens för domare vid vallanlagsprov i Almunge 2012-04-
21--22. VU fann protokollet informativt och utmärkt som dokument för domare att 
återkoppla till vid eventuella diskussioner i samband med provtillfällen. Av protokollet 
framgår att deltagarna bedömde totalt 22 hundar. Uttryckte VU sin uppskattning till 
att dessa representerade 8 av de raser som numera är berättigade att delta vid 
vallanlagsprov med officiellt resultat. 
 
Vid konferensen deltog fyra av de sex domare som i dagsläget är auktoriserade att 
döma vallanlagsprov. Behov finns av fler domare i och med att fler raser från och med 
2012-01-01 kan delta vid vallanlagsprov med officiellt resultat. Vid konferensen har 
även diskuterats formerna för kvalitetsinriktad utbildning av fler domare, samt krav för 
att vidmakthålla auktorisation. Avseende tidsintervall för att vidmakthålla 
domarauktorisation har VU föreslagit SBC att överväga att domare ska tjänstgöra vid 
minst ett tillfälle under en 2-års period, istället för under en 3-års period vilket är ett 
långt tidsintervall i avseendet kvalitetssäkring. 
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Beslöt VU att godkänna SBCs redovisning för utbetalning av ekonomiskt bidrag, med 
max 75 % av kostnaden, dock högst 75.000:-.  
 
Beslöt PtK att bekräfta VUs beslut. 
 
Förklarades denna del av paragrafen omedelbart justerad. 
 
b)  Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens år 2015 
 
Förelåg ansökan från Svenska Blodhundsklubben om att få genomföra 
bidragsberättigad konferens för spårprovsdomare 2015-04-18--19. 
 
Beslöt PtK bifalla Svenska Blodhundklubbens ansökan om bidragsberättigad konferens 
för spårprovsdomare 2015-04-18--19. 
 
Förelåg ansökan från Svenska Newfoundlandshundklubben om att få genomföra 
bidragsberättigad konferens för vattenprovsdomare under vattensäsongen (maj/juni) 
2015. 
 
Beslöt PtK bifalla Svenska Newfoundlandshundklubbens ansökan om bidragsberättigad 
konferens för vattenprovsdomare under vattensäsongen 2015. SNK uppmanas att 
snarast inkomma till PtK med fastställt datum för konferensens genomförande. 
 
 
§ 76 Prioriterade områden 
 
a) Vallhundsverksamhet 
Förelåg för PtKs kännedom kort information från sekreteraren i SKKs Förenings-
kommitté. Framkom att FKs ordförande har haft ett möte med representant för 
Intresseföreningen Kroppsvallarna/IKV. IKVs inriktning att bilda en verksamhetsklubb 
med regelansvar kvarstår. FKs ordförande kommer att ha fortsatta kontakter med IKV 
och ärendet kommer även att föras upp på dagordningen vid FKs kommande möte.   
 
Tog PtK del av informationen och ser med förhoppning på att en lösning avseende 
eventuell verksamhetsklubb ska vara nära förestående, i och med att IKVs kontakt med 
FK har återupptagits. Avseende fastställande av regelverk blir detta en senare fråga för 
PtK att behandla.  
 
b) Drag - Barmarksstil 
Informerade Ylwa Malmberg att 2012 års SM i Drag-Barmark i Hällefors den 6-7 
oktober med Hällefors BK som teknisk arrangör var väl genomfört. Sammantaget är 
detta en verksamhet som stadigt ökar. 
 
Avser PtK att fortsatt följa verksamhetens utveckling. 
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§ 77 Övriga inkomna skrivelser 
 
Förelåg för PtKs kännedom skrivelse skickad till SBK/C-Ag från person aktiv inom agility 
angående markunderlag och hinder vid några av sommarens agilitytävlingar.  
 
Tog PtK del av vad som framförs i text och bild och kan av detta konstatera att 
förutsättningarna för de tävlande i vissa delar inte har varit optimala. Av Allmänna 
regler i SKKs Utställnings- och championatregler framgår att hundens välfärd alltid har 
högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen. Betonar PtK att på 
detta får inte vid något tillfälle göras avkall oavsett verksamhet. 
 
Vid agilitytävling har domare och tävlingsledare det yttersta ansvaret. Vid eventuella 
brister i hinderparkens utförande, säkerhet resp markunderlag förväntas dessa att 
ingripa i avsikt att undvika att skador uppstår på hund eller förare.  
 
PtK förutsätter att SBK, såsom huvudman för tävlingsformen, inbegriper detta i all 
utbildning, vid domarkonferenser, mm. 
 
 
§ 78 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
Beslöt PtK att inga ärenden behöver undantas innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 79 Nästa möte 
 
Beslöt PtK att avhålla nästa möte onsdag 10 april 2013 på SKKs kansli. 
 
 
§ 80 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
Justeras:     Vid protokollet:
  
 
Bengt Pettersson Ylwa Malmberg  Brith Andersson 
Ordförande 
    
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


