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SKK/PTK nr 1/2010 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 

tävlingskommitté/ PtK 2010-04-28 på SKKs kansli, Spånga. 

 

Närvarande: Annica Uppström (ordf), Inger Svedin, Katarina Björn, 

 Catharina Detlefsen Dahlström, Nalle Jansson (§ 1-§ 8) 

 

SKKs kansli: Kjell Svensson  

 

Övrig närvarande: Rolf Gustavsson (§ 8) 

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 
 
 
 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och riktade sig särskilt till Kjell Svensson, som 

är ny chef för SKKs Utbildnings- och Tävlingsavdelning, varefter mötet förklarades för 

öppnat. 

 

 

§ 2 Val av justerare 

 

Utsågs Catharina Detlefsen Dahlström att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Efter genomgång av förelagd dagordning fastställdes densamma. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

 

Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 2/2009, 2009-10-21--22, vilket med 

godkännande lades till handlingarna.  

 

 

§ 5 Bordlagda ärenden/Ledamöternas uppdrag 

 

SKK/PtK nr 2/2009, § 25 Bordlagda ärenden/Ledamöternas uppdrag 

SKK/PtK nr 1/2009, § 4   Bordlagda ärenden/Ledamöternas uppdrag 

SKK/PtK nr 1/2008, § 5  Protokoll/Information från FCI 

Av FCI fastställda regelverk för vallhundsprov för border collie och kelpie: Herding Working 

Test /”FCI-HWT”, Collecting style, samt International Rules for Sheepdog Trials, collecting 

style, med CACIT. Uppdrag till Katarina Björn att efterhöra om intresse finns för de nya 

provformerna inom SVaK. 

 

Informerade Katarina Björn att i dagsläget finns det inte intresse för de nya provformerna 

inom SVaK.  
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SKK/PtK nr 2/2009, § 25 Bordlagda ärenden/Ledamöternas uppdrag 

SKK/PtK nr 1/2009, § 17  Meriten Tjänstehund 

Informerade sekreteraren att fortsatt inhämtande av information om olika typer av hundar 

pågår. 

 

SKK/PtK nr 2/2009, § 29 Protokoll / Information från FCI 

FCI Rescue Dog Commission 

------ 

- FCI Cirkular nr 60/2009, Guidelines för utdelande av CACIT vid internationellt IPO-R prov. 

Tog PtK del av anvisningarna, varvid uppdrogs till SKKs kansli att se över konsekvenser och 

innebörd av angivna förutsättningar för utdelande av CACIT och därefter informera SBK.  

 

Informerade sekreteraren om den information som skickats till SBK angående innebörden av 

FCIs Guidelines, avseende utdelande av CACIT/Reserv CACIT vid internationella prov i  

IPO-R, IPO, IPO-FH respektive Elitklass skydd. Förelåg även för PtKs kännedom SBKs 

skrivelse i ämnet, vilken skickats till SBKs distrikt, rasklubbar och lokalklubbar. Därtill 

förelåg ex av SBKs resultatlistor för internationella prov, vilka nu har justerats utefter begäran 

från SKKs Registreringsavdelning. 

 

Uttryckte PtK sin uppskattning till resultatlistornas nya utformning och dess tydlighet 

avseende internationellt prov samt utdelat CACIT/Reserv-CACIT.  

 

Informerade sekreteraren att SKKs Registreringsavdelning, efter att ha tagit del av de nya 

resultatlistorna, uttryckt önskemål om justering även av resultatlistorna för internationella 

lydnadsprov med CACIOB resp agilitytävlingar med CACIAG. I dagsläget används ordinarie 

resultatlistor, där det inte framgår att det är ett internationellt prov/tävling, där det endast görs 

en notering i blankettens kant om utdelat CACIOB/CACIAG. Vilket i vissa fall har varit 

svårtolkat och gett upphov till att där uppstått fel. 

 

Finner PtK att grund finns för registreringsavdelningens önskemål även avseende dessa 

resultatlistor, varvid uppdrogs till sekreteraren att framföra detta till SBK. 

 

SKK/PtK nr 2/2009, § 31 Protokollsutdrag från SKK/CS 

Protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2009-08-18 för PtK berört ämne: 

§ 113 Protokoll SKK/DK nr 3/2009 

 Närvaro vid bruksprov och liknande innan ansökan om vidareutbildning 

CS beslut att uppdra till PtK samt SKKs Jakthundskommitté att informera specialklubbarna 

om hur de ska behandla ansökningar från domare som önskar bli auktoriserade på klubbarnas 

raser. 

 

Beslöt PtK att i arbetet att sammanställa en ”Lathund” för klubbarna att använda vid kontakt 

med exteriördomare i vidareutbildning även knyta Kjell Svensson, SKKs nya chef för 

Tävlings- och Utbildningsavdelningen, förutom förutvarande verksamhetschef i samråd med 

PtKs samt JhKs ordförande. 

 

SKK/PtK nr 2/2009, § 31 Protokollsutdrag från SKK/CS 

Protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2009-09-15--16 för PtK berört ämne: 

§ 148 Information från, a) CS ledamöter, Marie Nylander 

Användande av scanner vid utställning och prov 

Då sedering numera krävs för ID-märkning kan inte längre utbildade ID-märkare utföra 

örontatuering på hund.  
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Detta innebär att det ställs högre krav på att det ska finnas scanners för avläsning av id-

märkning tillgängliga vid utställningar och olika prov. CS har beslutat att uppdra till PtK och 

JhK att till specialklubbskonferensen i januari ta upp frågan/problemet till diskussion. 

 

Informerade ordföranden att frågan diskuterats med berörda klubbar, då främst 

jakthundsklubbarna, vid specialklubbskonferensen i januari. Punkten avförs därmed från 

listan. 

 

 

§ 6 Information 

 

Information från ordföranden 

Informerade ordföranden från SKKs Centralstyrelses sammanträden nr 1/2010 samt 2/2010 

avseende för PtK berörda delar. Vidare informerades från SKKs årliga specialklubbs-

konferens där ordföranden gjort en presentation över PtKs hela ansvarsområde. 

 

Information från ledamöterna 

Informerade Catharina Detlefsen Dahlström från närvaro som lagledare vid FCIs VM för 

IPO-FH i Slovenien. I mästerskapet, som var mycket väl arrangerat, deltog 20 länder. 

 

Informerade Nalle Jansson att han blivit utsedd att döma vid VM i Agility i Tyskland 

2010-10-01--03. Framförde PtK sina gratulationer. 

 

Information från sekreteraren 

Informerade sekreteraren om att utskick skett till berörda klubbar avseende tid för ansökan 

om bidragsberättigad domarkonferens år 2013, där ansökan ska vara PtK tillhanda senast 

2010-07-01. Vidare informerade sekreteraren om att då Kommittén för hundars 

mentalitet/KHM verksamhet i vissa delar tangerar PtK kommer KHMs protokoll att för 

kännedom föreläggas ledamöterna. 

 

Budget 

Förelåg kommitténs resultatrapport, vilken genomgicks och diskuterades i valda delar. 

 

 

§ 7 Delegeringsordning PtK 

 

Förelåg för PtKs kännedom den av SKK/CS slutligen fastställda delegeringsordningen för 

PtK.  Kunde PtK konstatera att delegeringsordningen är justerad utefter de önskemål som PtK 

framfört. 

 

 

§ 8 Freestyle 

 

Hälsades Rolf Gustavsson, ledamot i SKKs Arbetsgrupp för Freestyle/AF, välkommen.  

Rolf Gustavsson har inbjudits till PtKs möte för att informera om verksamheten inom 

freestyle, AFs tankar/önskemål avseende bestämmelserna, utbildning av domare mm. 

 

Tackade PtK Rolf Gustavsson för en mycket informativ redogörelse av verksamheten och 

bakgrund till AFs förslag till nya tävlingsbestämmelser, där även Heelwork to music önskas 

införas som officiell klass inom freestyle.  
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AFs förslag på nya tävlingsbestämmelser har skickats ut inom organisationen och eventuella 

yttranden ska vara AF tillhanda senast 2010-06-01. AF kommer därefter att vid gruppens 

ordinarie möte den 14 juni ta ställning till inkomna synpunkter och slutligen fastställa det 

förslag till tävlingsbestämmelser som slutligen avses att föreläggas PtK. 

 

Förde PtK en diskussion avseende freestyle visavi erhållen information och de inför mötet 

inkomna handlingar från AF, avseende freestylebestämmelserna samt period för fastställande. 

 

-Förelåg PtK/VUs tidigare beslut (2009-12-16) avseende Arbetsgruppen för Freestyles/AF 

begäran om ändringar i bestämmelser för Freestyletävlingar att träda ikraft 2010-01-01. VU 

konstaterade efter nogsam genomgång av förslaget att detta var att betrakta som en revidering 

och inte enbart som en justering av nödvändiga punkter utefter SKKs övertagande av 

huvudmannaskap för tävlingsformen. 

 

Efter genomgång av underlaget beslöt VU att i vissa delar bifalla begärda justeringar, vilka 

var föranledda av SKKs övertagande av huvudmannaskapet. I övriga delar beslöt VU att 

bestämmelserna kvarstår oförändrade. PtK/VU beslöt att fastställa bestämmelserna att gälla 

2010-01-01--2011-12-31. Beslöt PtK bekräfta PtK/VU beslut. 

 

- AF har därefter inkommit till PtK med en hemställan om förändring i nuvarande 

bestämmelsers låsningsperiod till 2010-01-01--2010-12-31.  

 

- Därtill har AF inkommit med yrkande om att Heelwork to music /HtM införs som 

officiell tävlingsklass inom Freestyle. Förelåg även det remissförslag på 

Tävlingsbestämmelser för freestyle och heelwork to music vilket föreslås att, för en 

provperiod om 3 år, börja gälla 2011-01-01. Remisstid för yttrande över förslaget 

utgår 2010-06-01.  

  

Beslöt PtK att inte fatta beslut i frågan, avseende införande av heelwork to music, revidering 

av tävlingsbestämmelserna samt provperiod, förr än det att AF har inkommit med det slutliga 

förslaget. 

 

 

§ 9 Protokoll / Information från FCI 

 

Förelåg för PTK kännedom: 

 

FCI General Committé 

- Protokoll från möte med FCI General Committé, Bratislava, Slovakien, 2009-10-04--06. 

 

FCI Circular 

-Cirkular 01/2010. Efter önskemål från tyska kennelklubben (VDH) har FCI skickat 

information om positivt dopingprov vid FCI European Races Championship i Tyskland 

2009-09-02. Berörd hund samt dess ägare har ålagts tävlingsförbud till och med 2010-12-31.  

-Cirkular 02/2010. Av FCI fastställda ”International Guidelines about Dog Doping”. FCI 

uppmanar medlemsländerna att till största möjligaste mån anta regelverket. PtK kan 

konstatera att FCIs guidelines är grundade ur det i Sverige rådande Nationellt 

dopingreglemente för hund. Informerade sekreteraren att FCI tidigare begärt att få en 

översättning av det svenska reglementet. 
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-Cirkular 03/2010. Sammanställning över internationella championat bekräftade av FCI för år 

2009. Sammanställningen uppdelad på typ av championat, land resp ras. Fann PtK att inom 

PtKs ansvarsområde har för Sveriges del internationellt championat bekräftats för 2 hundar 

inom agility samt för 1 hund inom coursing.   

-Cirkular 04/2010. Förteckning över de raser vilka enligt FCIs nomenklatur ska ha 

arbetsmerit för erhållande av championat. 

-Cirkular 06/2010. Förteckning över per land utdelade CACIT perioden 2005-2009. 

-Cirkular 30/2010. Information om beslut fattat av FCIs General Committée i februari 2010 

om införd sanktion genom extra avgift, i de fall internationella prov/tävlingar inte har 

redovisats till FCIs kansli senast 3 månader efter prov-/tävlingstillfället.    

-Cirkular 33/2010. Information om beslut fattat av FCIs General Committée i februari 2010 

att även hund registrerad i annexregister nu har rätt att delta vid FCI World and Section 

Championships. De FCI World and Section Championships som berörs av beslutet är Agility, 

Obedience, Hounds, British and Continental Pointers, Sighthounds, Retrievers, Earth, Utility, 

Rescue, Sledge och Herding dogs. Därtill har FCI distribuerat ett klargörande av beslutet, att 

detta endast avser hund av ras som av FCI är definitivt erkänd resp provisoriskt erkänd.  

 

Diskuterade PtK innebörden av detta beslut. Betonar PtK att även om hund som är 

registrerad i annexregister nu medges delta i FCI Championships innebär inte detta att hunden 

kan tilldelas CACIT/CACIOB/CACIAG även om den blir ”World Winner”. Detta enligt FCIs 

övergripande bestämmelser för utdelande av ”internationellt certifikat”, i vilka framgår att 

hunden ska vara registrerad med tre generationer i av FCI erkänd stambok. Uppdrogs till 

sekreteraren att informera SBK om innebörden av FCIs beslut. 

  

FCI Agility Commission 

- Protokoll från möte med FCI Agility Commission, Dornbirn, Österrike, 2009-02-14--15. 

Fann PtK att det förts en ingående diskussion avseende rasen border collie, där man uttrycker 

stor oro för att avel tycks ske med inriktning på att deltagande ska kunna ske i klass Medium 

(35-43 cm) istället för i klass Large. 

- Protokoll från möte med FCI Agility Commission, Dornbirn, Österrike, 2009-09-21. 

- Protokoll från möte med FCI Agility Commission, Rieden/Kreuth, Tyskland, 

2010-02-06--07. Protokollet är stämplat med ”Draft” och i texten framgår att detta är ett 

utkast som först ska godkännas av FCI Board innan det får offentliggöras på bredare basis. 

PtK ställer sig något frågande till detta förfaringssätt i och med att protokollet än dock har 

distribuerats till medlemsländerna innan det har godkänts av FCI Board. Förelåg även 

minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson. 

 

FCI Obedience Commission 

- Protokoll från möte med FCI Obedience Commission, Toulouse, Frankrike, 2009-10-24--25.  

Förelåg även minnesanteckningar från den svenska delegaten Inger Svedin. 

- Kallelse till möte med FCI Obedience Commission, Wien, Österrike, 2010-08-14--15. 

- FCI General Regulations for participation in Obedience Tests and Competitions in the 

international Obedience Class with CACIOB. I underlaget har den text avseende förare resp 

hund som gällde fram till 2006-12-31 tagits bort. I övrigt är regelverket oförändrat. 

 

FCI Rescue Dog Commission 

- Rapport från den svenska delegaten Catharina Detlefsen Dahlströms efter deltagande vid 

konferens för IPO-R domare i Hemer, Tyskland, 2009-10-17--18. 

- Förteckning över samtliga domare upptagna på FCI Rescue Dogs Commissions Pool of 

judges for FCI World Championships per den 2010-01-28. De svenska IPO-R domare som 

finns upptagna på listan är Leif Sundberg samt Birger Andersson. 
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- Kallelse till möte med FCI Rescue Dogs Commission, Milano, Italien, 2010-04-17--18.  

Informerade Catharina Detlefsen Dahlström att endast mindre möte hade avhållits då flertalet 

delegater var förhindrade att resa på grund av vulkanutbrottet på Island. 

- Förelåg för kännedom Sveriges yttrande över förslag på revidering av FCI IPO-R Rulebook. 

Sveriges yttrande är framarbetat av Leif Sundberg, som har gjort en utmärkt sammanställning 

med tydliga motiveringar till föreslagna förändringar. 

 

FCI Sledge Dogs Commission 

- Kallelse till möte med FCI Sledge Dogs Commission, Jyväskylä, Finland,  

2010-04-17--18. Informerade ordföranden att mötet blev inställt på grund av vulkanutbrottet 

på Island. 

 

FCI Utility Dogs Commission 

- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission, Schwanenstad, Österrike,  

2009-09-07. Noterade PtK att Pierre Wahlström är utsedd till Track Supervisor vid FCI IPO 

World Championship i Hämeenlinna, Finland, 2010-09-16--19. 

- Förteckning över samtliga domare upptagna på FCI Utility Dogs Commissions Pool of 

judges for FCI World Championships per den 2010-04-02. 

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

Dogs Commission, Hämeenlinna, Finland, 2010-03-15.   

 

Av anteckningarna framgår att Slovakien lämnat förslag på att införa ett Europamästerskap i 

Spår. Utility Commission röstade ja till förslaget och kommer att förelägga FCI General 

Committee förslaget med begäran om positivt beslut. Slovakien kommer att genomföra EM i 

Spår 2010-09-30--10-03, Utility Commission uppmanar länderna att anmäla deltagare. 

 

Vidare framgår av anteckningarna att det efterfrågats varför Sverige fortsatt inte deltagit vid 

Arbetsgruppen Mondiorings möten. Informerade ordföranden att hon deltagit vid ett möte och 

att CS den 27 april tagit upp commissionens fråga och då beslutat att Sverige inte ska vara 

representerat vid dessa möten. Noterade PtK att Ionie Oskarsson även antecknat att 

commissionens ordförande informerat att FCI General Committe åter igen avslagit begäran 

om att få dela ut CACIT vid internationella tävlingar i Mondioring.  

 

Av anteckningarna framgår även att en muntlig förfrågan riktats till Sverige om intresse finns 

att arrangera IPO VM 2012 eller 2013. Ordföranden informerade att CS vid sitt möte den  

27 april ställt sig positiv till förfrågan och uppdragit till Ionie Oskarson att kontakta SBK för 

att efterhöra hur de ställer sig till förfrågan. 

 

- Förelåg för PtKs kännedom den skrivelse som av sekreteraren skickats till SBK, med 

begäran om yttrande avseende den första versionen av FCIs revideringsgrupps förslag till 

reviderade regler för ”FCI Leitfaden für Internationalen Gebrauchshundeprüfungen und für 

die Internationalen Fährtenhundeprüfungen 2011”. SBKs yttrande har begärts SKK kansli 

tillhanda senast 2010-05-19 för genomgång. Sveriges yttrande skickas därefter till FCI inför 

revideringsgruppens möte 2010-05-25. 

 

Tog PtK del av underlagen vilka i övrigt kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 10 Protokoll / Information från NKU 

 

Förelåg för PTK kännedom: 
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NKU/AU 

- Förelåg uppdatering av Förteckning över ansvarig kennelklubb för Nordisk 

Vinnarutställning, Nordiska Mästerskap i Junior Handling, Lydnadsprov, Agility och 

Freestyle för åren 2010-2015.  

 

NKU Lydnadskommitté 

- Protokoll från möte med NKUs Lydnadskommitté i Salzburg, Österrike, 2009-05-29.  

Mötet avhölls i anslutning till möte med FCI Obedience Commission. 

Kommitténs nästa möte avhålls i Herning, Danmark, 2010-06-28, i anslutning till VM i 

Lydnad. 

 

SPKL, Finnish Working Dog Association 

- Förelåg För PtKs kännedom skrivelse från SPKL till de nordiska kennelklubbarna, 

med anledning av att Danmark fastställt datum för Nordiskt Mästerskap/NOM i Bruks och 

IPO till samma datum som FCI IPO VM arrangeras av Finland. SPKL framför en vädjan om 

hjälp att påverka Danmark till att ändra datum för NOM. Informerade ordföranden att CS vid 

mötet den 27 april beslutat att Sverige inte kommer att anmäla lag/deltagare till NOM så 

länge tävlingen planeras att genomföras samma datum som FCI IPO VM i Finland. 

 

Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 11 Protokollsutdrag från SKK/CS 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2009-11-25 för PtK berört ämne: 

 

§ 171 Protokoll SKK/PtK nr2/2009 

Delegeringsordning PtK. 

CS beslut att, i enlighet med av PtK framfört önskemål att under ”Angelägna frågeställningar 

utpekade av kommitténs ordförande” lägga till att följa verksamhet inom skyddshunds-

gruppen. Därtill CS beslut att punkten ”Regler för mentalbeskrivning samt korning” överförs 

från PtKs delegeringsordning till delegeringsordningen för Kommittén för hundars mentalitet 

/KHM. 

 

§ 29 Protokoll/Information från FCI. 

CS beslut att, i enlighet med PtKs beslut, begära hos FCI att även få övriga svenska 

bruksprovsregler godkända för att dela ut CACIT. Vidare har CS diskuterat de nordiska 

bruksprovsregler som gäller vid Nordiska Mästerskapen i bruks, vilka SBK önskar få 

internationellt godkända. Vid NKU/AUs möte i januari 2010 kommer frågan att behandlas för 

gemensamt beslut inför en begäran hos FCI. Informerade ordföranden att samtliga 

kennelklubbar ställt sig positiva till förslaget. Efter att missiv sammanställts kommer begäran 

att föreläggas FCI Utility Commission.  

 

§ 32 Utdrag ur protokoll från KF 2009. 

Av KF beslutade åldersgränser där PtK ställt sig frågande till paragrafens skrivning, avseende 

angivna exempel och åldersgränsen 12 år. Vid CS möte förklarade SKKs VD att KF-beslutet 

innebär att OM en klubb beslutar att ha åldersgränser är det 12, 16 respektive 18 år som ska 

användas. Det som redovisats på KF var exempel på vad som kan vara lämpligt för varje 

ålder. Det är upp till varje klubb att besluta om vilka av åldrarna 12, 16 eller 18 år som är 

lämpliga när det gäller verksamheten inom klubben. Hänsyn ska givetvis också tas till 

gällande lagar och förordningar. 
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§ 35 Rallylydnad. 

Ionie Oskarson informerade CS att SBK tagit beslut om att begära att få huvudmannaskapet 

för tävlingsformen. CS beslöt att uppdra till PtK att skyndsamt behandla begäran från SBK 

angående huvudmannaskapet för Rallylydnad då denna kommer till SKK. 

 

§ 36 Inkommande skrivelse angående tävlandes uppträdande. 

Freestyledomare har till CS överklagat PtKs beslut om avstängning i sex månader från den 

1 november 2009 till 30 april 2010. CS diskuterade ärendet ingående mot bakgrund av 

tillgängliga handlingar. CS beslöt att avslå överklagan och att fastställa PtKs beslut. 

 

Övrigt. 

En av CS ledamöter har via skrivelse till CS framfört åsikten att freestyle saknar kynologiskt 

värde samt att PtK uppehållit CS tid vid hantering av ärende avseende tävlandes uppträdande, 

där den tävlande tillika är domare inom freestyle. PtK ställer sig frågande till påståendet 

avseende CS tid. CS delar inte ledamotens uppfattning och framför att SKK har ett ansvar för 

att utveckla hundsporten på olika plan, både socialt och kynologiskt. Vidare att om det finns 

tillräckligt underlag för att en ny gren inom hundsporten ska göras officiell så kommer det att 

ske. CS lade därmed skrivelsen till handlingarna. 

 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2010-02-17 för PtK berört ämne: 

 

§ 24 Information från 

b) Verkst Dir 

Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens 2010. 

PtK har tillstyrkt ansökan från Arbetsgruppen för Freestyle om bidragsberättigad konferens 

för freestyledomare under 2010, under förutsättning att CS beviljar PtK utökat konferens-

bidrag för 2010. CS beslöt att tillstyrka PtKs ansökan om utökat konferensbidrag för 2010, att 

användas till en konferens för freestyledomare.  

 

Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 12 Protokollsutdrag från SKK/UtstK 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/UtstK sammanträde 2010-01-19 för PtK berört ämne: 

§ 15 UtstK – Policyfrågor - Bestämmelser 

a) Förslag från SKK/PtK angående tillägg i de allmänna bestämmelserna 

UtstK har uttalat att man ställer sig positiv till PtKs förslag, att en allmän generalklausul 

avseende hund som förs ut ur landet, omregistreras och senare förs in igen, tillförs de 

allmänna bestämmelserna vid kommande regelrevidering i likhet med nuvarande 

generalklasul avseende kupering eller annan i Sverige otillåten åtgärd. UtstK föreslår CS att 

nämnt förslag, efter fastställande av CS, förs in i bestämmelserna i samband med 

regelrevideringen 2012. Informerade ordföranden att CS diskuterat frågan vid sitt möte den 

27 april och då beslutat att avslå förslaget. 

 

b) Championatbestämmelser för rasen vit herdehund 

SBK har till UtstK inkommit med förslag till championatbestämmelser för rasen vit 

herdehund, med anledning av att Vit Herdehundklubb från och med 2010-01-01 övergått till 

att vara en rasklubb under SBK. I sin skrivelse har SBK ansökt om att rasen vit herdehund ska 

få samma bestämmelser som rasen collie och att ska bestämmelserna träda i kraft 2010-09-01. 
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UtstK beslöt att tillstyrka SBKs förslag till championatbestämmelser för vit herdehund att 

gälla från och med 2011-01-01, i samband med implementering av de harmoniserade 

Nordiska utställningsbestämmelserna. 

 

Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 13 Redovisning av PtK/VU 

 

Svenska Brukshundklubben. Ansökan om ändrat datum för domarkonferens. 

2009-11-10. 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla hemställan från SBK (Utskottet Avel och 

Hälsa/Utskottsgruppen mentalitet) att få ändra datum för beviljad konferens för 

mentaltestdomare från 2010-07-17--18 till 2010-03-27--28. Ansökan med anledning av att 

den plats där konferensen först var planerad att genomföras inte är tillgänglig från 2010-01-01 

och annan plats därför har fått sökas.  

 

Svenska Brukshundklubben. Ansökan om ändrat datum för domarkonferens. 

2009-11-26. 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla hemställan från SBK att få ändra datum för 

beviljad konferens för agilitydomare från ”hösten” 2010 till 2011-11-26--27. I ansökan 

framför SBK att då arbete med regelrevidering pågår, och för att säkerställa att reglerna för 

kommande 5-åriga låsningsperiod är fastställda vid konferensens genomförande, önskas ett 

senareläggande av konferensen.  

 

Svenska Brukshundklubben. Ansökan om undantag från låsningsperiod. 

2009-12-22. 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla hemställan från SBK (Utskott Avel och Hälsa) 

om undantag från låsningsperiod för Mentalbeskrivning/MH. SBK framför att man vill 

avvakta vad som händer i arbetet med framtagning av ett s.k. ”Bas-MH” då andra moment 

kan komma att prövas även för SBKs MH-verksamhet. Därtill kan även en förändring av den 

femgradiga skalan bli aktuell i syfte att kunna särskilja beteenden mer detaljerat.  

 

Inför beslutet har PtK/VU diskuterat SBKs hemställan mot bakgrund av att MH som 

provform är en beskrivning, inte ett test till vilket det finns en titel knuten.  

 

PtK/VU beslöt att bifalla hemställan om undantag från låsningsperiod att gälla tills vidare, 

från och med kommande 5-åriga låsningsperiod 2012-01-01. Dock avser inte undantaget de 

punkter i allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar vilka SKKs 

Centralstyrelse kan komma att besluta är obligatoriska i samtliga regelverk. 

 

Svenska Brukshundklubben. Ansökan om huvudmannaskap. 

2010-02-01. 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla ansökan från SBK om huvudmannaskap för 

tävlingsformen Rallylydnad att gälla retroaktivt från och med 2010-01-01. Ansökan avser i 

detta läge enbart huvudmannaskap för tävlingsformen. 

Beslut avseende fastställande av regelverket samt datum för ikraft tagande behandlas senare 

av PtK, efter det att SBK inkommit med separat ansökan. 
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SKKs Arbetsgrupp för Freestyle. Ansökan om domarkonferens. 

2010-01-22. 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att bifalla ansökan från SKK/AF om att få genomföra 

bidragsberättigad konferens för freestyledomare i september 2010. Bifogat ansökan förelåg 

preliminär budget. Beslut om bifall till ansökan förutsatt att SKK/CS beviljar PtK utökat 

konferensbidrag år 2010. 

 

SKK/AF tillkom hösten 2009 i och med att SKK från och med 2010-01-01 övertar 

huvudmannaskapet för freestyle. En av AFs från starten starkt prioriterade frågor är att 

kvalitetssäkra domarkåren varför AF hemställt att PtK i detta kan bevilja undantag avseende 

ordinarie tid för ansökan om bidragsberättigad domarkonferens 2010.  

 

Svenska Vinthundklubben. Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens. 

2010-02-01. 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att godkänna erhållen redovisning efter genomförd 

konferens för Lure Coursing domare, i Stockholm 2009-11-13--14, för gängse utbetalning av 

ekonomiskt bidrag, med max 75% av redovisad kostnad. 

 

Efter genomgång av det mycket utförliga och väl förda konferensprotokollet har VU framfört 

sin uppskattning, till det sätt på vilket klubben vill lyfta fram och arbeta för säkerhet och 

kvalitetssäkring av den totala provverksamheten från utformning av banan till 

funktionärsrollen. 

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

 

§ 14 Regelverk  

 

a) Lure Coursing. 

Förelåg ansökan från Svenska Vinthundklubben om att, i enlighet med FCIs regler för 

internationellt Lure Coursing prov, vid högt anmälningsantal kunna dela numerärt stora raser 

genom könsindelning även vid nationella Lure Coursing prov. I ansökan framför SvVK att 

bakgrund till ansökan är att provverksamheten under de senaste åren har vuxit dramatiskt, 

vilket i vissa delar negativt påverkar provens genomförande. Den ras som numerärt ökat mest 

är whippet med uppemot 100 hundar per prov. SvVK framför även de fördelar för själva 

provtillfällets kvalitativa genomförande man ser med en uppdelning.  

 

SvVK ansöker även om att få prioritera klubbens raser framför rasen basenji, vid de nationella 

prov där maximalt anmälningsantal överskridits, för att därefter genomföra den regelrätta 

lottningen.    

 

Beslöt PtK att bifalla SvVKs ansökan om att vid högt anmälningsantal vid nationella Lure 

Coursing prov, i enlighet med FCIs regelverk för internationella prov, kunna göra delning av 

numerärt stora raser genom könsindelning. Beslöt PtK att ändringen träder ikraft från och 

med 2010-07-01.  

 

Diskuterade PtK ingående SvVKs ansökan om att vid de nationella prov, där maximalt 

anmälningsantal överskridits, få prioritera klubbens raser framför rasen basenji. Rasen basenji 

har sedan 2003-01-01 rätt att delta vid Lure Coursing prov med officiell resultatregistrering. 

Däremot har inte rasen medgetts rätt att tävla om certifikat och championat då Lure Coursing 

är ett rasspecifikt prov för vinthundsraserna.    
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Beslöt PtK att inte fatta beslut i denna fråga och hänvisar SvVK till att i samband med 

kommande regelrevidering åter inkomma med eventuell ansökan, i det fall frågan fortfarande 

är aktuell. 

  

b) Polarhundprov för samojed 

Förelåg frågeställning avseende provmerit för svenskt utställningschampionat för hund av 

rasen samojed. 

 

Finner PtK att ärendet inte längre är aktuellt då den aktuella hunden har genomfört prov enligt 

vad som erfordras för svenskt utställningschampionat. Varmed ärendet läggs till handlingarna. 

 

c) Bruksprov Bevakning  

Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om ändring av text i nuvarande regler för 

Bruksprov Bevakning under punkt 25. Domare samt punkt 27. Tävlingsledare. 

Under punkt 25 önskar SBK ändring av nuvarande text till ”Rätt att döma provet äger, 

bruksprovsdomare eller kontrollant, med kompletterande utbildning”.  

Under punkt 27 önskar SBK ändring av nuvarande text till ”Ledning av prov enligt dessa 

regler utövas av en tävlingsledare, som ska vara auktoriserad. Denna ska vara, tävlingsledare 

eller provledare eller domare, med kompletteringsutbildning, och auktoriserad för de grupper 

som provet omfattar. Tävlingsledaren har tillägget BV”. 

 

Finner PtK att ansökta ändringar i nuvarande text är att betrakta såsom redaktionella 

ändringar. Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan avseende ändring av text under punkt 25 samt 

punkt 27 att gälla från och med 2010-07-01. 

 

d) Provmerit för raserna berger des pyrénées face race och berger des pyrénées á poil long   

Förelåg frågeställning från SKKs kansli avseende i Sverige lämplig provform för raserna 

berger des pyrénées face race och berger des pyrénées á poil long. Detta mot bakgrund av att 

raserna tillhör grupp 1 och enligt FCI är klassade som arbetande raser, dvs behöver 

arbetsmerit för att tilldelas CIB (tidigare Int UCH). I dagsläget finns inget rasspecifikt 

arbetsprov för raserna i Sverige. 

 

Diskuterade PtK den uppkomna situationen. Uppdrogs till SKKs Tävlings- och 

Utbildningschef att tillskriva Gårds- och Vallhundsklubben i ärendet. Vidare beslöt PtK att 

föreslå SKKs Utställningskommitté att en bruksklass för raserna införs fr o m 2011-01-01. 

 

 

§ 15 Tävlingslicens/TAVLIC 

 

a) Supplement      

Förelåg för PtKs kännedom Supplement gällande oregistrerad hunds rätt att delta vid 

Lydnadsprov, Agility, Freestyle, Grythundsarbete och Viltspårprov. 

 

I supplementet, som även finns tillgängligt via SKKs webbplats, har tydliggjorts vad som 

utefter beslut fattat vid Kennelfullmäktige 2007 avses med tävlingslicens/TAVLIC. 

Innebärande att hund som inte är registrerad i SKKs stambok, fr o m 2008-01-01, ska inneha 

en av SKK utfärdad eller godkänd Tävlingslicens, för att kunna delta vid prov/tävling där 

oregistrerad hund medges deltagande. Detta innebär att hundar som inte är registrerade i 

SKKs stambok får sina resultat synliggjorda på SKKs internettjänst ”SKK Hunddata”. En 

icke stambokförd hund kan inte tilldelas championattitel eller delta i något av SKKs landslag. 
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b) Frågeställning inför registrering av importerad hund   

Förelåg frågeställning från SKKs Registreringsavdelning för principiellt beslut. 

 

Ärendet avser frågeställningen från ägare till hund av rasen australian shepherd, avseende 

tidigare erhållna tävlingsresultat vid Lydnadsprov inför importregistrering i SKK. Den 

aktuella hunden är inköpt i Frankrike, där hundägaren tidigare har bott under en period. Inför 

en 3-månaders vistelse i Sverige 2008 ansökte ägaren om TAVLIC för hunden. Därefter har 

deltagande vid lydnadsprov skett vid tre tillfällen 2008 samt efter det att ägaren 2009 åter 

bosatt sig i Sverige.   

 

Hundens ägare avser nu att importregistrera hunden i SKK och har då önskemål om att de 

tävlingsresultat i Lydnadsprov Klass I samt Klass II som uppnåtts via TAVLIC kan åberopas. 

 

Förde PtK en ingående diskussion. Syftet med TAVLIC är att de hundar som aldrig kan 

registreras i SKK ändå ska ha möjlighet att tävla vid de prov/tävlingar som inte är rasspecifika 

och få resultatet registrerat av SKK.  Inte att oregistrerad hund som är berättigad att 

registreras i SKK ändå ska kunna delta vid prov/tävling.   

 

Beslöt PtK därmed att resultat uppnådda via TAVLIC av registreringsberättigad hund inte ska 

kunna åberopas vid registrering av hunden i SKK.  

 

Varmed i frågeställningen berörd hundägare inte medges åberopa tidigare tävlingsresultat via 

TAVLIC vid registrering av hunden i SKK. 

 

 

§ 16 Inkomna skrivelser från Svenska Brukshundklubben 

 

a) Protokollsutdrag  

Förelåg protokollsutdrag från Svenska Brukshundklubben angående de nordiska 

mästerskapens bruksprovgrenar som internationell provform. 

 

SBKs Förbundsstyrelse vänder sig mot PtKs beslut avseende de nordiska mästerskapens 

bruksprovgrenar som internationell provform.  

 

Konstaterade PtK att frågan har behandlats av SKKs Centralstyrelse och därefter av NKU/AU 

för en gemensam begäran till FCI. 

 

b) Remiss avseende Etisk policy för prov och tävlingar   

Förelåg för PtK kännedom förslag till Etisk policy för prov och tävlingar inom den 

verksamhet för vilken SBK har huvudmannaskap. Förslaget har arbetats fram av etikgruppen 

inom SBKs utskott för organisation. I och med att delar av SBKs prov-/tävlingsverksamhet 

kan arrangeras av samtliga klubbar inom den totala organisationen har förslaget även skickats 

som remiss till SKK via PtK förutom till Sveriges Hundungdom. 

 

Informerade sekreteraren att remissen har vidarebefordrats till SKKs länsklubbar samt 

specialklubbar. Klubbarna skickar därefter sitt remissvar direkt till SBKs kansli. 

 

Finner PtK förslaget utförligt och välarbetat. PtK önskar få ta del av uppföljningen av 

remissvaren och dokumentets slutliga utformning.  
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§ 17 Mondioring 

 

Förelåg för PtKs kännedom inbjudan från Rasklubben för Belgiska Vallhundar/AfBV till 

SKK samt SBK, att närvara vid ”Sveriges första tävling i Mondioring” 2010-06-12--13 på 

Enköping Brukshundklubbs område.  

 

Förelåg även kopia för kännedom av skrivelse till AfBV från SBKs Generalsekreterare, i 

vilken framförs att då Mondioring inte är en tillåten tävlingsform inom NKU, SKK eller SBK, 

vilket även gäller inofficiella tävlingar, är det inte möjligt för rasklubben att anordna nämnd 

tävling.  

 

Förelåg även utdrag från AfBVs hemsida. Av utdraget framgår att klubben har anlitat domare 

och figuranter från länder utanför norden. I detta har inte allmänna riktlinjer följts avseende 

förfrågan om behörighet via SBK och SKK till hemlandets kennelklubb. 

 

Konstaterade PtK att SKKs Centralstyrelse 2007 ånyo fattat beslut om att Mondioring inte ska 

tas upp som en officiell sport inom SKK-organisationen, vilket då meddelades AfBV. I 

diskussionerna avseende Mondioring har SBK, såsom specialklubb, varit berörd.  

 

Informerade ordföranden att frågan behandlats vid CS sammanträde den 27 april. CS har då 

ställt sig helt bakom SBKs svar och att det eventuella evenemanget sker helt utan stöd och 

godkännande från SBK och SKK.  

 

Finner PtK AfBVs agerande allvarligt mot bakgrund av det sedan tidigare rådande beslutet 

avseende provformen Mondiorings inte varande i Sverige. 

 

 

§ 18 Nordisk konferens för lydnadsprovsdomare, 2010-10-02--03 

 

Förelåg för kännedom den inbjudan till nordisk konferens för lydnadsprovsdomare, med 

preliminärt program, vilken skickats till kennelklubbarna inom NKU. Varje land kan på egen 

bekostnad anmäla 5 domare. På inbjudan har betonats att i syfte att sprida erhållen 

information förväntas de deltagande domarna att följa upp konferensen i respektive hemland.   

 

Diskuterade PtK kriterier för de fem svenska domarnas deltagande, vilka deltar på PtKs 

bekostnad.  

 

Beslöt PtK att i uttagning av de svenska deltagarna ska hänsyn tas till geografiskt spridning 

över hela landet samt att förmåga att genomföra lokala konferenser för spridande av erhållen 

information beaktas. Vidare att domarna aktivt dömer Lydnadsprov Elitklass, finns upptagna 

på listan över Internationella Lydnadsprovsdomare och/eller är auktoriserade efter att ha 

genomfört SKK/PtKs riktade domarutbildning 2006.      

 

Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva SBK avseende uttagning av deltagande svenska 

lydnadsprovsdomare. 

 

Informerade Inger Svedin att förnyad kontakt kommer att tas med SBK angående rekrytering 

av lämpliga hundekipage för den praktiska delens genomförande. I övrigt fortgår planerade 

förberedelser.  
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§ 19 Nordiskt Mästerskap i Lydnad 2010 

 

2010 har SKK ansvar för att arrangera Nordiskt Mästerskap i Lydnad. Mästerskapet kommer 

att genomföras i anslutning till den internationella hundutställningen Stockholms 

HUNDmässa, 2010-12-18--19 på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

 

Förelåg frågeställning från ansvariga på SKKs kansli avseende uttagning av den svenska 

domarrepresentanten.  Förde PtK en diskussion i frågan, varmed uppdrogs till sekreteraren 

att kontakta föreslagen person. Informerade sekreteraren att inom kort kommer även förfrågan 

om respektive lands domarrepresentant att skickas till övriga nordiska kennelklubbar. 

Utsåg PtK Inger Svedin till PtKs kontaktperson avseende mästerskapets genomförande. 

 

 

§ 20 Prioriterade områden 

 

a) Vallhundsverksamhet 

Förelåg rapport över genomfört arbete från SBKs arbetsgrupp för vallhundsverksamhet.  

 

Den huvudsakliga arbetsgruppen har bestått av fem personer, vilka i arbetet även har varit i 

kontakt med representanter för övriga ras-/specialklubbar med vallande raser. 

 

Arbetsgruppen anger att SBK kan tänka sig att fortsättningsvis ingå i, och stödja, en 

arbetsgrupp som arbetar vidare med hela vallhundsfrågan, samt att man anser att basen ska 

ligga hos SKK. 

 

Tog PtK del av rapporten i dess helhet. PtK ställer sig dock något frågande till vad som i 

rapporten anges att SKK ska ha ställt som krav för att få döma officiellt Vallanlagsprov för 

bearded collie. Önskar PtK klargöra att ansvar för utbildning och auktorisation av domare 

åligger den klubb som har huvudmannaskap för aktuell provform. I övrigt har i detta 

sammanhang från början förts fram att domare auktoriserad av SVaK med fördel kan anlitas. 

 

Uppdrogs till Katarina Björn att kontakta SBK för en dialog om hur frågan om 

vallhundsverksamheten ska drivas vidare. 

 

b) Verksamhet inom förekommande skyddshundsverksamhet 

Förelåg SBKs svar på protokollsutdrag från PtK nr 2/2009, med frågeställning avseende 

utbildning av träningsansvariga inom i Sverige förekommande skyddshundsverksamhet. PtK 

har efterfrågat information om vilken kvalitetssäkring som finns inom SBK organisationen.  

 

Finner PtK att av den hänvisning som skett till regelverk på SBKs hemsida framgår inte vilka 

krav som finns för utbildnings-/träningsansvariga inom skyddshundsverksamhet.  

Uppdrogs sekreteraren att kontakta SBK för information. 

 

 

 

§ 21 Regelrevidering inför kommande låsningsperiod, 2012-01-01--2016-12-31 

 

Informerade sekreteraren att fastställd tidsaxel med följebrev har skickas till berörda klubbar. 

 

Avser PtK att vid kommande sammanträde fastställa för vilka regelverk respektive ledamot 

ska vara kontaktperson. 
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§ 22 Övriga inkomna skrivelser 

 

Förelåg skrivelse för kännedom till PtK från Svenska Rottweilerklubben till SBK. Skrivelsen 

behandlar mentalbeskrivning utförd i Tranås 2009-03-22.  

 

Tog PtK del av underlaget varefter detta lades till handlingarna. 

 

 

 

§ 23 Nästa möte 

 

Beslöt PtK avhålla nästa sammanträde 2010-10-28--29. 

 

 

 

§ 24 Mötets avslutande 

 

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

mötet avslutades.   

 

 

 

Justeras:    

 

 

Annica Uppström   Catharina Detlefsen Dahlström 

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. 


