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SKK/PTK nr 2/2010 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 

tävlingskommitté/ PtK 2010-10-28--29 på Thoresta Herrgård, Bro. 

 

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

 Catharina Detlefsen Dahlström, Nalle Jansson  

 

SKKs kansli: Kjell Svensson  

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

 

§ 25 Sammanträdets öppnande 

 

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

 

 

§ 26 Val av justerare 

 

Utsågs Nalle Jansson att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 27 Fastställande av dagordning 

 

Efter genomgång av förelagd dagordning fastställdes densamma. 

 

 

§ 28 Föregående protokoll 

 

Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2010, 2010-04-28, vilket med 

godkännande lades till handlingarna.  

 

 

§ 29 Bordlagda ärenden/Ledamöternas uppdrag 

 

SKK/PtK nr 1/2010, § 5 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

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. 

 

Informerade ordföranden samt Kjell Svensson om de dokument som tagits fram i samverkan 

med Jakthundskommittén, ”Mall för specialklubbarna när en exteriördomare önskar närvaro 

vid jakt-, bruks- eller annat arbetsprov” samt ”Mall för exteriördomares närvaro vid jakt-, 

bruks- eller annat arbetsprov”.  
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Tog PtK del av dokumenten och fann dessa mycket välarbetade. Informerade Kjell Svensson 

att utskick av mallarna till specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar samt exteriördomare 

har skett via SKKs kansli. Uppdraget avförs därmed från ärendelistan. 

 

 

§ 30 Information 

 

Information från ordföranden 

Informerade ordföranden om att SKK/UtstKs haft i uppdrag att ta fram en blankett  

”Rapport om hund som förvarats på ett olämpligt sätt (i bil, bur, tält e dyl)”. Blanketten finns 

tillgänglig via SKKs webbplats. Avsikten med blanketten är som hjälp till arrangör vid en 

eventuell rapportering samt även som underlag i bevisföring.  

 

Diskuterade PtK eventuell form av blankett för rapportering av person som beter sig 

olämpligt, ex aga av hund, och som på plats avstängs från start vid det aktuella 

arrangemanget. Uttalade PtK önskemål om information om vilka interna rutiner det finns för 

detta inom klubbarna. Föreslår PtK att frågan tas upp vid kommande specialklubbskonferens.  

 

Informerade ordföranden om de diskussioner CS fört med anledning av de nya införselregler 

som gäller från 2010-06-14 mellan EU-länder och länder med EU-villkor. Sverige har 

tillskrivit EUs kommissionär för Hälsa och Konsumentpolicies och påpekat det orimliga i de 

nya reglerna. I svaret från kommissionären har man noterat de särskilda problemen och 

kommer att ta upp frågan till diskussion och förslag på hur det ska lösas. CS har beslutat att 

uppdra till FCIs Europasektion att bevaka ärendet. 

 

Informerade ordföranden om att CS fastställts presidiets beslut om godkännande av tillägg av 

text i inledningen i Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar; ”Person som 

av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av nordisk kennelklubb 

eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller tävling, eller som på grund av 

myndighets beslut inte får hantera eller inneha djur, får inte delta på prov eller tävling. Sådan 

person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp på 

utställning. Detta gäller även person som valt att utträda ur SKK-organisationen under 

pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKK Disciplinnämnd inte kan 

pröva ärendet i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov eller tävling inte 

visas/förs av person som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera 

eller inneha djur.”  

 

Information från ledamöterna 

Informerade Catharina Detlefsen Dahlström från närvaro som SBKs lagledare för de svenska 

lagen vid FCIs VM IPO i Finland samt vid EM IPO-FH i Slovakien.  

 

Informerade Inger Svedin från besök vid provtillfälle för Svenska Sennenhundklubbens 

Arbetsprov för sennenhundar. Inger Svedin fann besöket mycket givande och intressant. 

PtK fick även se bilder från det aktuella provtillfället vilka var mycket informativa avseende 

regelverket för provformen. 

 

Informerade Nalle Jansson från sitt uppdrag som domare vid VM Agility i Rieden, Tyskland, 

2010-10-01--03. 
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Information från SKKs kansli 

Informerade Kjell Svensson om att Agneta Lönn har anställts att tillträda tjänsten som 

chefsjurist efter Katarina Sundberg.  

 

Budget 

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

 

 

§ 31 SJV Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur 

 

Informerade Kjell Svensson, om de av Statens Jordbruksverk fastställda föreskrifterna 

Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur, SJVFS 2010:45, vilka trädde 

ikraft 2010-07-01. Av föreskriften framgår den klassning SJV infört för förekommande 

tävlingsformer med djur innebärande hög, medelhög respektive låg djurskyddsrisk. Inom 

SKKs är i princip all verksamhet klassad som låg risk. Undantaget är vallhundsprov-/tävling 

vilket har klassats som medelhög risk, i detta har djurskyddsaspekten avseende de djur som 

vallas ingått i bedömningen.  

 

Noterade PtK med förvåning att SJV trots SKKs remissvar bedömt mästerskap avseende hund 

på nationell eller internationell nivå som en hög risk ur djurskyddssynpunkt.  

 

Kjell Svensson redogjorde för den ansökan om dispens från kraven om närvaro av veterinär 

förordnad av SJV vid mästerskap, som SKK för samtliga mästerskapsarrangörers räkning 

tillställt SJV. I ansökan hänvisades bl a till den omfattande egenkontroll avseende djurskydd 

som finns inom organisationen samt att hundarna inte utsätts för någon ökad risk ur 

djurskyddssynpunkt vid ett så kallat mästerskap. SJV avslog ansökan med motivering att då 

kraven i föreskrifterna åligger respektive tävlingsarrangör kan inte SKK söka dispens för 

tävlingsarrangörens räkning. Eventuell dispens ska enligt SJV sökas av respektive arrangör, 

om denne anser att särskilda skäl föreligger för den aktuella tävlingen.  

 

Därefter har bland andra Fågelhundarnas Arbetsutskott/FA ansökt om dispens för två 

mästerskap, Derby 2010-09-30--10-01 samt Fält-SM 2010-10-03--04, vilket SJV har bifallit. 

Däremot har SJV avslagit SKKs ansökan om dispens för Nordiskt Mästerskap i Lydnad på 

Stockholmsmässan, 2010-12-18--19, ett beslut vilket SKK enligt uppgift har för avsikt att 

överklaga.  

 

Informerade Katarina Björn att Svenska Vallhundklubben ansökt om dispens vilket SJV 

beviljade under juli månad. Från och med 2010-08-01 kräver SJV veterinär närvaro vid 

SVaKs prov och tävlingar, med undantag för Vallhundsprov/VP.   

 

Förde PtK en ingående diskussion avseende föreskrifterna och dess konsekvenser för 

organisationen, samt den byråkrati dessa skapar i och med att arrangör av mästerskap ålägges 

att ansöka om dispens för varje enskilt tävlingstillfälle. Informerade Kjell Svensson att DopK 

i samråd med NatDopK, vid möte 2010-10-19, diskuterat föreskrifterna och dess 

konsekvenser varvid man föreslår SKK att initierar ett möte med SJV.  

 

Mot bakgrund av att SJV förordnat veterinär närvaro vid ett antal tävlingar inom SVaK samt 

vid Svenska Mästerskap finner PtK det värdefullt att få ta del av insända rapporter samt 

eventuell skadestatistik.  

 

Uppdrog PtK till kansliet att kontakta SJV med en förfrågan avseende insända rapporter. 
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§ 32 SKKs grundregler – begäran från SKKs VD 

 

Förelåg en förfrågan från SKKs VD avseende bindande föreskrifter till SKKs Grundregler 

inom UtstK, JhK samt PtKs respektive ansvarsområden. Förelåg även för PtKs kännedom 

svar från JhK samt UtstK. 

 

Diskuterade PtK erhållen förfrågan ingående mot bakgrund PtKs delegeringsordning, vilken 

omfattar ett högt antal prov-/tävlingsformer.  

 

Finner PtK att det inte är önskvärt med ett tillägg i form av en förteckning över vad som är 

tillåtet eller inte som bindande föreskrifter utöver vad som redan framgår av grundreglerna. 

Stor risk föreligger att en sådan förteckning misstolkas och leder till problem. 

 

 

§ 33 Protokoll / Information från FCI 

 

Förelåg för PTK kännedom och eventuell åtgärd: 

 

FCI Domarkonferens 

Förelåg inbjudan från FCI Utility Dog Commission till den årliga konferensen för IPO-

domare, i Madrid, Spanien, 12-11/12. Informerade sekreteraren att inbjudan med missiv 

skickades till Svenska Brukshundklubben 2010-09-22. Beslut om deltagande samt 

kostnadstäckning handhas av SBK.  

 

FCI Guidelines for awarding CACIT  

Förelåg underlag, ställt till FCIs kontor från ordföranden i FCI Herding Commission, i vilket 

framförs hemställan från kommissionen om att minst 5 hundar ska ha deltagit för att CACIT 

ska få delas ut vid ett International Herding Test. Vidare att detta ska träda ikraft från och med 

2011-01-01. 

 

Förelåg även information om att hemställan är tillbakatagen då även FCIs kommissioner för 

Utility Dogs och Rescue Dogs berörs av detta då de tre kommissionerna har gemensamma 

bestämmelser för utdelande av CACIT. Förslaget från Herding Commission har nu skickats 

för yttrande till de övriga två berörda kommissionerna. Ledamöterna har ombetts att inhämta 

den nationella organisationens åsikt avseende förslaget.  

 

Diskuterade PtK Herding Commisions förslag. PtK ställer sig undrande till av vilken 

anledning utdelande av CACIT ska länkas till antal startande hundar då det är antal poäng 

som styr huruvida CACIT delas ut eller inte. Högst troligt kan det förväntas vara mycket svårt 

att få acceptans för en regel som denna från en tävlande som är enda startande och som har 

uppnått poäng för att erhålla CACIT.  Det är trots allt den enskilda hundens prestation som är 

avgörande, inte antalet startande hundar. 

 

Beslöt PtK avslå FCI Herding Commissions förslag, om införande av ett minimiantal av 

deltagande hundar för att CACIT ska få delas ut vid ett internationellt prov.  

 

Uppdrogs till SKKs delegater i berörda FCI kommissioner att framföra SKK/PtKs inställning 

samt beslut i frågan. Berörda delegater är Katarina Björn, Catharina Detlefsen Dahlström 

samt Ionie Oskarsson. 
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FCI General Committé 

- Protokoll från möte med FCI General Committé, Madrid, Spanien, 2010-02-24--25. 

- Protokoll från möte med FCI General Committé, Bratislava, Slovakien, 2010-08-11--12. 

 

FCI Circular 

-Cirkular 551/2010. Justerade regler för Mondioring. Därtill erinrar FCI om att; 

- CACIT inte får utdelas vid Mondioring tävling 

-Mondioring World Championship inte får benämnas FCI Mondioring World Championship 

-FCIs logo inte får användas vid Mondioring tävling 

 

-Cirkular 89/2010. Av FCI General Committé fattat beslut att med anledning av rådande 

situation i Kazakhstan frysa samtliga kontakter med Union of Cynologists of 

Kazakhstan/UCK tills dess att stabilisering skett. Beslutet innebär bland annat att ingen 

domare från Kazakhstan får verka vid FCI internationell utställning. 

 

FCI Agility Commission 

- FCI Agility Regulations, vilka har justerats i det avsnitt som berör rätt att delta vid FCI 

World Championships i den del som avser hunden. I regelverket har införts den formulering 

vilken i februari 2010 har beslutats av FCI General Committé att gälla för samtliga FCI 

mästerskap. Att även hund registrerad i annexregister nu har rätt att delta vid FCI World and 

Section Championships, samt att detta endast avser hund av ras som av FCI är definitivt 

erkänd resp provisoriskt erkänd.   

- Kallelse till möte med FCI Agility Commission, Rieden/Kreuth, Tyskland, 

2010-10-04, dagen efter att FCI World Championship Agility genomförts på samma ort.  

 

FCI Herding Dog Commission 

-Protokoll från möte med FCI Herding Dog Commission, Bern, Schweiz, 2010-05-23--24.  

Förelåg även minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn. 

Noterade PtK att kommissionens kommande möte kommer att genomföras i Stockholm, 

2011-06-18--19. 

 

FCI Obedience Commission 

- Protokoll från möte med FCI Obedience Commission, Wien, Österrike, 2010-08-14--15.  

Förelåg även minnesanteckningar från den svenska delegaten Inger Svedin. 

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

international Obedience Class with CACIOB. Regelverket har reviderats och träder ikraft från 

och med 2011-01-01, för att gälla till och med 2015-12-31. 

 

Konstaterar PtK att FCIs regelverk träder ikraft ett år tidigare än den svenska 5-åriga 

låsningsperioden. Av den revidering som skett av regelverket är det nya utförandet av 

moment 4, Stand, sit and down under march, så betydande att det kan betraktas som ett nytt 

moment. I och med detta är tidigare praxis med övergångsperiod inte möjlig, innebärande att 

de nya internationella reglerna då får träda ikraft från och med 2011-01-01, ett år tidigare än 

övriga regelverk. Därtill att vid internationella prov ska FCIs internationella regler följas. 

Vilket PtK önskar betona då dessa i vissa avseenden i övrigt skiljer från det nationella 

regelverket för Elitklass. 

 

FCI Rescue Dog Commission 

- Protokoll från möte med FCI Rescue Dog Commission, Milano, Italien, 2010-04-17--18. 

Flertal av kommissionens delegater var förhindrade att närvara vid mötet på grund av 

vulkanutbrottet på Island. 
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- Kallelse till möte med FCI Rescue Dogs Commission, Bergamo, Italien, 2010-08-23, dagen 

efter det att FCI World Championship for Rescue Dogs genomförts på samma ort.  

- Rapport från den svenska delegaten Catharina Detlefsen Dahlström efter deltagande vid FCI 

World Championship for Rescue Dogs 2010-08-18--22 samt möte med FCI Rescue Dogs 

Commission 23/8 i Bergamo, Italien. Noterade PtK med uppskattning att kommissionens 

ordförande Frans Jansen åtagit sig ordförandeskapet även för kommande 2-års period. Vid 

detta års mästerskap deltog inget lag från Sverige. Däremot var Sverige representerat i 

domarkåren då Leif Sundberg var en av domarna. 

- Specifications for the organization of the World Championship for Rescue Dog Teams. 

Regelverket har justerats i de avsnitt som berör rätt att delta vid FCI World Championships i 

den del som avser hunden samt i del av vad som avser föraren. I regelverket har införts den 

formulering vilken i februari 2010 har beslutats av FCI General Committé att gälla för 

samtliga FCI mästerskap. Att även hund registrerad i annexregister nu har rätt att delta vid 

FCI World and Section Championships, samt att detta endast avser hund av ras som av FCI är 

definitivt erkänd resp provisoriskt erkänd. 

   

FCI Commission for Sighthounds Races 

- Protokoll från möte med FCI Commission for Sighthounds Races, Herten, Tyskland, 

2009-09-04.  

- Kallelse till möte med FCI Commission for Sighthounds Races, Rábapatona, Ungern,  

2010-09-03. 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg efter deltagande vid mötet i 

Rábapatona, Ungern, 2010-09-03. Konstaterade PtK av anteckningarna att valet av 

ordförande för kommande 2-års period var något turbulent.  

 

FCI Sled Dogs Commission 

- Protokoll från möte med FCI Sled Dogs Commission, Budapest, Ungern, 2009-05-09--10. 

I protokollet framgår förslag till utbildning av Sled dog working judges. PtK noterar med 

förvåning inriktningen mot vidareutbildning av exteriördomare resp utbildning om 

rasstandard för de polara raserna för domare som inte är exteriördomare. 

- Kallelse till möte med FCI Sledge Dogs Commission, Helsingfors, Finland, 2010-09-25--26. 

På dagordningen finns punkt angiven för förslag till Guidelines FCI Regulations for Sled 

Dogs Working Judges.  

 

En vecka innan mötet erhöll delegaterna förslaget till Guidelines via kommissionens 

ordförande. Informerade ordföranden om den kontakt som därmed skedde med den svenska 

delegaten Eveline Koch samt representant för Svenska Polarhundklubben dagarna innan 

kommissionens möte. I vilket även SKKs kansli involverades. Kontentan blev att Eveline 

Koch fick i uppdrag att framföra att det var allt för kort tid för att ta ställning till ett så 

omfattande förslag och att förslaget kommer att behandlas vid PtKs ordinarie möte.  

 

SPHK har tagit del av förslaget till Guidelines och lämnat ett yttrande i vilket de med skärpa 

vänder sig mot det i förslaget underförstådda syftet att hundarna ska bedömas utifrån 

rasstandarden på en draghundstävling, varmed man tar avstånd från kommissionens förslag.  

 

Diskuterade PtK ingående kommissionens förslag. PtK är enigt med SPHK och ställer sig 

starkt frågande till av vilken anledning och med vilken rätt en Sled Dog Working Judge ska 

uttala sig om den deltagande individen är av en viss ras eller inte. Därigenom bemyndigad att 

besluta om individen får delta vid tävlingen eller inte. Det är en tävling/arbetstest som ska 

bedömas av en Sled Dog Working Judge och inte exteriöra egenskaper. Så vitt PtK har 

vetskap om finns inget likartat förhållande i andra tävlingsformer/arbetstester inom FCI.  
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PtK kan endast uppfatta detta som ett starkt ifrågasättande av trovärdigheten i förekommande 

registreringsrutiner inom FCIs medlemsländer.  

 

Av förslaget framgår även regler för utbildning av nationella dragprovsdomare, vilket PtK 

ställer sig frågande till då detta torde vara en fråga för respektive lands nationella 

organisation. PtK är även undrande över framtagning av Guidelines FCI Regulations for Sled 

Dogs Working Judges då det inte finns något FCI regelverk för draghundsprov/-tävling.  

 

Uppdrogs till ordföranden att i samband med SKKs Centralstyrelses kommande 

sammanträde informera om kommissionens förslag till Guidelines. 

 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Eveline Koch efter deltagande vid 

kommissionens möte i Helsingfors, Finland, 2010-09-25--26.  

Av anteckningarna framgår att Eveline Koch framfört det orimliga i förslaget, att domarna ska 

bedöma hundens exteriör, utan att få gehör för detta. Av anteckningarna framgår även att den 

franska delegaten är av den uppfattningen att endast en FCI Working Judge kan vara ansvarig 

för uträkning av tiden och kontroll av tävlingsresultat. I Sverige är uppgiften lagd till SPHKs 

tävlingssekreterare att räkna ut grundtiden till dragprovet. Enligt Frankrike är det bara en FCI 

Working Judge som kan ha denna uppgift och ansvar och att det därmed är bara denne som 

kan skriva sin underskrift på ett WCC. PtK ställer sig starkt frågande till påståendet om 

domares underskrift på WCC, då WCC utfärdas av den nationella organisationen (ex vis 

SKK) utefter de grundkrav avseende arbetsmerit som fastställts. Av FCIs bestämmelser för 

utfärdande av WCC framgår inget krav avseende domares underskrift. 

 

FCI Utility Dogs Commission 

- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission, Hämeenlinna, Finland, 2010-03-13.  

- Kallelse till möte med FCI Utility Dogs Commission, Hämeenlinna, Finland,  

2010-09-20, dagen efter att FCI IPO World Championship genomförts på samma ort. 

- Förfrågan från ordföranden i FCI Utility Dogs Commission om representant att informera 

om de nordiska reglerna ”Nordic Championships for Working Dogs/NOM vid mötet 20/9.  

Beslut att de nordiska länderna gemensamt ska föra upp frågan om godkännande av NOM-

reglerna har fattats av NKU/AU, med Sverige som drivande i ärendet. Vid förfrågan från PtK 

har SBK föreslagit Staffan Nordin att informera om regelverket vid kommissionens möte. 

Förelåg för PtKs kännedom den slutgiltiga engelska översättningen av regelverket. 

 

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

Dogs Commission, Hämeenlinna, Finland, 2010-09-20.   

 

I anteckningarna framförs att Staffan Nordin informerade om NOM-reglerna på ett 

föredömligt sätt. Samtliga delegater erhöll kopia av regelverket samt en kort videofilm.  

Varje land ska nu diskutera nordens förslag om erkännande av regelverket. Omröstning 

kommer att ske vid kommissionens nästa möte i mars 2011. Blir det då beslut enligt nordens 

förslag förs ärendet vidare till FCIs General Committee för slutligt beslut.  

 

Av anteckningarna framgår att incidenter inträffat vid IPO VM, varav två var bitincidenter där 

hundarna inte har diskvalificerats. Detta föranleder att kommissionen på marsmötet kommer 

att diskutera hur regelverket allmänt efterlevs. 

 

Vid mötet fastställdes de reviderade IPO-reglerna och förs nu vidare till FCIs General 

Committee för slutligt beslut. Reglerna beräknas träda ikraft 2011-01-01. Ionie Oskarson 

betonar att översättningsarbetet är en viktig fråga. 
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Av anteckningarna framgick kommande års arrangörer av IPO-VM: 2011 Tyskland, 

2012 Ungern samt 2013 Tjeckien. Arrangör 2014 är inte klart och det är då det år som Sverige 

kan ansöka för. Ansökan bör då vara klar till kommissionens möte i mars 2011. PtK har 

informerats att frågan av CS har förts vidare till SBK, som ställt sig positiva. SBK har 

efterhört intresse hos några av distrikten. Så långt PtK har vetskap är frågan inte löst varför 

det ännu är oklart om Sverige definitivt kommer att ansöka.  

 

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

 

 

FCI Mästerskap 

Finner PtK att 2010 varit ett framgångsrikt år för svenska tävlande vid FCI mästerskap; 

 

- FCI IPO VM, 5:e plats i lag samt individuellt 

- FCI Agility VM, guld i lag Large 

- EM IPO-FH, 2:a plats individuellt 

 

Framför PtK sina gratulationer till de svenska deltagarnas stora framgångar. 

 

 

§ 34 Protokoll / Information från NKU 

 

Förelåg för PTK kännedom: 

 

NKU Lydnadskommitté 

- Protokoll från möte med NKUs Lydnadskommitté i Herning, Danmark, 2010-06-28  

Mötet hölls i anslutning till World Dog Show samt VM i Lydnad. 

 

- Regler för Nordiska Mästerskap i Lydnad vilka efter redaktionell uppdatering fastställts av 

NKU/AU i Helsingfors, Finland, 2010-09-23. 

 

Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 35 Protokollsutdrag samt protokoll  

 

a) Protokollsutdrag från SKK/CS 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2010-04-27 för PtK berört ämne: 

§ 40  SKK/PtK  

Minnesanteckningar från möte med FCI Utility Commission – mondioring. 

CS beslut att tillskriva FCI Utility Commission med klargörande om CS ställningstagande 

avseende mondioring, samt att om det förekommer tävlingar med svenskt deltagande kan de 

inte stå som representanter för Sverige. 

 

CS beslut att helt ställa sig bakom vad SBK framfört till AfBV avseende den tävling i 

mondioring som rasklubben planerat att genomföra, att det eventuella evenemanget sker helt 

utan stöd eller godkännande från SBK eller SKK.  
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Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2010-04-27 för PtK berört ämne: 

§ 40  SKK/PtK  

b) Verkst Dir 

Ansökan om huvudmannaskap - rallylydnad. 

PtK har bifallit ansökan från SBK om huvudmannaskap för tävlingsformen Rallylydnad samt 

att beslutet gäller retroaktivt från 1 januari 2010. 

CS noterade informationen. 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS sammanträde 2010-06-15 för PtK berört ämne: 

§ 65 Föregående protokoll 2/2010, § 40 SKK/PtK 

Nordiska Mästerskap i Bruks i Danmark samt IPO VM i Finland vid samma datum.  

SKKs VD informerade CS om att SBK erhållit ytterligare information om bakgrunden till att 

de båda mästerskapen ligger på samma datum. SBK/VU önskar skicka lag till vartdera 

mästerskapet. CS har uttryckt det olyckliga i att det är samma datum för båda mästerskapen 

och att en bättre samordning mellan länderna hade varit önskvärt, men har inget att erinra mot 

SBKs beslut. 

 

b) Protokollsutdrag från SKK/JhK 

Förelåg för PtKs kännedom protokollsutdrag från SKKs Jakthundskommittés nr 5/2010 med 

bilaga: 

 

Specialklubben för Skällande Fågelhundar/SSF har begärt ett policydokument från JhK 

avseende domares och deltagares spritförtäring kvällen före prov. JhK har beklagat 

nödvändigheten av ett sådant policydokument, men uttalat sin respekt för att SSF tagit tag i 

frågan då det tydligen varit ett problem. Förelåg även dokumentet ”Etiska riktlinjer angående 

alkoholpåverkan vid prov” vilket JhK för kännedom skickat till samtliga jakthundklubbar.  

 

Tog PtK del av underlagen vilka kommenterades i valda delar. 

 

c) Protokoll 

Förelåg för PtKs kännedom protokoll från möte med SKKs Kommitté för hundars 

mentalitet/KHM nr 3/2010, 2010-06-02. 

 

Tog PtK del av protokollet vilket kommenterades i valda delar. 

 

 

§ 36 Redovisning av PtK/VU 

 

SKKs Arbetsgrupp för Freestyle. 

2010-06-17. 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att:  

-bifalla att Heelwork to music införs som en officiell tävlingsgren inom freestyle 

-bifalla utdelande av certifikat i freestyle klass III 

-bifalla Svenskt Freestylechampionat (SE FreeCH) 

-bifalla införande av diplom för Heelwork to music, som komplement till redan existerande 

FD-diplom 

-avslå utdelande av certifikat i Heelwork to music mot bakgrund av att detta är en ny 

tävlingsgren 

-avslå Svenskt HtMchampionat (SE HtMCH) mot bakgrund av att detta är en ny tävlingsgren 

-fastställa Bestämmelser för freestyle från och med 2010-07-01, för att träda ikraft från och 

med 2011-01-01 med en provperiod till 2013-12-31 
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Innan provperiodens utgång och senast 2013-06-30 ska AF inkomma till PtK med eventuell 

begäran om justering av bestämmelserna. I VUs beslut är datumet felaktigt angivet till  

2012-06-30, ska vara 2013-06-30. Bestämmelserna kommer därefter, efter eventuellt beslut 

om justering, att falla in i den pågående 5-åriga låsningsperioden.  

 

Svenska Brukshundklubben. Hemställan avseende svanskuperad hund. 

2010-07-29. 

Beslöt PtK bekräfta PtK/VUs beslut att avslå hemställan från SBK (landslagsansvarig 

Agilitygruppen) att PtK ska uppvakta berörda danska instanser för att skapa möjlighet till 

dispens för två hundar, vilka kuperats av medicinska skäl, och därmed möjliggöra deras 

deltagande vid Nordiska Mästerskapet i Agility.  

 

VU har nogsamt tagit del av Dansk Kennel Klubs gällande regelverk, varmed kunde 

konstateras att bakgrund till DKKs bestämmelser avseende begränsning i rätt att delta vid 

utställning, prov eller tävling för svanskuperad hund, oavsett anledning till kupering, är beslut 

inom dansk lagstiftning. PtK/VU har i beslutet framfört att man inte kan se att SKK är den 

part som ska ifrågasätta Dansk Kennel Klubs bestämmelser i denna fråga enär DKK är 

bundna av dansk lagstiftning. Därtill har VU belyst det faktum att det, trots den möjlighet som 

nu finns att resa med hund över gränserna och delta i andra länders utställnings-

/tävlingsverksamhet, finns markanta skillnader i förutsättning för rätt att delta baserat på den 

nationella organisationens bestämmelser och/eller lagstiftning. 

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

 

§ 37 Regelverk  

 

a) Rallylydnad 

Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om fastställande av bifogat förslag till 

Bestämmelser för Rallylydnad som officiell provform från och med 2011-07-01, för att gälla 

under en provperiod och därefter falla in i normal låsningsperiod. 

 

Tog PtK del av inkommet förslag till bestämmelser varmed kunde konstateras att delar av de 

allmänna bestämmelserna inte är uppdaterade. Vidare har det under punkt 6, Hinder för 

deltagande, Kastrerad hanhund/tik, införts texten ”Operativt samt kemiskt kastrerad hund, tik 

som hanhund, medges generell dispens för deltagande.” PtK ställer sig mycket frågande till 

detta då någon förändring av Nationella Dopingkommissionens beslut inte har skett, att 

kemiskt kastrerad hanhund inte omfattas av den generella dispensen. Vidare framgår av 

tidigare och nuvarande obligatoriska allmänna bestämmelser fastställda av SKK/CS att 

kemiskt kastrerad hanhund inte omfattas av den generella dispensen och således inte får delta 

vid utställning, prov eller tävling. 

 

Beslöt PtK att inte godkänna den av SBK angivna formuleringen i avsnittet för operativt samt 

kemiskt kastrerad hund. 

 

I övriga delar framför PtK följande: Punkt 3, Ansökan om tävling, där tredje meningen inte är 

relevant och strykes då internationell provform inte finns samt att i avsnittet Specifika 

bestämmelser för Rallylydnad strykes de två sista satserna i avsnittet punkt II, Tävlande med 

särskilda behov, då dessa är anvisningar som ska ingå i domarutbildningen/domaranvisningar.  
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Uppdrogs till kansliet att kontakta SBK för justering av bestämmelserna enligt de av PtK 

angivna kommentarer samt för uppdatering och justering av de obligatoriska allmänna 

bestämmelserna. Vidare att efterfråga resultatlista, för kontroll med SKKs registrerings-

avdelning respektive dataavdelning, samt att efterfråga förteckning över de domare SBK 

auktoriserat att döma Rallylydnad. 

 

Beslöt PtK att fastställa Bestämmelser för Rallylydnad från och med 2011-01-01, för att träda 

ikraft från och med 2011-07-01 för en provperiod till och med 2013-12-31. Innan 

bestämmelserna träder ikraft ska justering av text i enlighet med PtKs kommentarer samt 

uppdatering av allmänna bestämmelser ske i samverkan med SKKs kansli. 

 

Under provperioden finns möjlighet till utvärdering och anpassning. Innan provperiodens 

utgång och senast 2013-07-01 ska SBK inkomma till PtK med en eventuell begäran om 

justering av bestämmelserna. Bestämmelserna kommer därefter, efter eventuell justering, att 

falla in i den pågående 5-åriga låsningsperioden.  

 

b) Vattenprov 

Förelåg ansökan från Svenska Newfoundlandsklubben om ändringar i regelverket för 

Vattenprov. Ansökan avser 1) ändring avseende typ av föremål i Startklass respektive 

Elitklass samt 2) möjlighet till utbyte av moment i Elitklass. 

 

Tog PtK del av anförda skäl. Finner PtK att ansökta förändringar är att betrakta som 

regeländring varmed PtK beslöt att avslå ansökan. PtK hänvisar SNK till kommande 

regelrevidering.   

 

c) Arbetsprov för sennenhundar  

Förelåg skrivelse från medlem i Svenska Sennenhundklubben med begäran om tolkning av 

regelverket för Arbetsprov, med anledning av att denne vid anmälan till Arbetsprov våren 

2010 anmodats att inkomma med veterinärintyg där man åberopat regelverket. Orsak till detta 

ska ha varit att den person som tog emot anmälan läst på medlemmens hemsida att den 

aktuella hunden genomgått rehabilitering genom simning 2 månader innan provet. Hunden 

genomgick en artroskopi med anledning av misstanke om korsbandsskada utan att något fel 

hittades. Däremot behandlades hunden på grund av en inflammation och blev friskförklarad i 

augusti 2009. I rehabiliteringen har då bland annat simning ingått.  

 

Medlemmen anger även att vid samtal med ledamot i styrelsen framkom att klubben dels 

följer regelverket för Arbetsprov, men också att de inom styrelsen beslutat ha en hårdare regel 

i förebyggande syfte och som inte finns angiven i regelverket. 

 

Diskuterade PtK det krav SShk framfört till medlemmen samt de skäl som medlemmen 

framför har angetts för detta. Med utgångspunkt från SKKs Allmänna bestämmelser för 

utställningar, prov och tävlingar, vilka är övergripande inom SKK-organisationen, ställer sig 

PtK frågande till med vilket stöd SShk anser sig ha för att kunna ställa detta krav. PtK vill 

även peka på att det är ett hundägaransvar att säkerställa att hunden inte är sjuk eller skadad 

vid deltagande. 

 

PtK har förståelse för att SShk värnar om djurskyddsaspekten, att sjuk eller skadad hund inte 

ska delta vid arbetsprov. Detta bemyndigar dock inte klubben att utöver vad som framgår av 

bestämmelserna skapa egna specifika regler. Därtill erinrar PtK om att vid föregående 

regelrevidering fördes en diskussion avseende införande av hälsokrav i regelverket vilket ej 

beviljades.  
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Däremot medgavs SShk att i form av bilaga till reglerna bifoga ”Rekommenderade hälsokrav 

för träning och deltagande i arbetsprov.”  

 

PtK anser därmed frågan vara besvarad. 

 

d) Lure Coursing - Cert- och championaträttighet för rasen basenji 

Förelåg skrivelse från Svenska Spets- och Urhundsklubben, vilka tillstyrkt Svenska 

Basenjisällskapets förnyade ansökan om att rasen basenji nu även ska få tävla om certifikat 

vid deltagande vid Lure Coursing prov, och därmed kunna erhålla Svenskt Lure Coursing 

Championat. 

 

Beslöt PtK bordlägga ansökan i avvaktan på yttrande från Svenska Vinthundklubben, såsom 

huvudman för regelverket för Lure Coursing. 

 

e) Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 

Förelåg för ledamöternas kännedom de nya Utställnings- och Championatbestämmelserna, 

vilka träder ikraft 2011-01-01.  

 

Belyste Catharina Detlefsen Dahlström att arrangör kan ställas inför situation där det är en 

funktionär som inte har handlat/uppträtt korrekt. Oaktat att det finns särskilda etiska regler för 

domare, med flera funktionärsgrupper, är det tydliggörande och ger stöd för en arrangörs 

agerande om även funktionär finns omnämnt i de allmänna bestämmelsernas inledning;  

”Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda.…”.  

 

Förde PtK en ingående diskussion. De av SKK/CS fastställda Allmänna bestämmelser för 

utställningar, prov och tävlingar ska finnas införda i samtliga regelverk inom organisationen. 

Därigenom är bestämmelserna tillgängliga på plats vid olika arrangemang. 

 

Uttalar PtK stor förståelse för att det föreslagna tillägget skulle utgöra både stöd och hjälp för 

arrangör att agera på plats i situation där det är funktionär som uppträtt olämpligt.  

 

Beslöt PtK att föreslå SKK Centralstyrelse att bifalla tillägget och funktionär i 6:e styckets 

första mening i Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar att gälla från och 

med 2012-01-01; ”Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda.…”,  

    

Förklarades beslutet omedelbart justerat. 

 

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

Vid PtK föregående möte (nr 1/2010) uppdrogs till SKKs kansli att tillskriva Svenska Gårds- 

och Vallhundsklubben avseende 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. Vid 

mötet beslöt PtK att föreslå SKKs Utställningkommitté att en bruksklass införs för de båda 

raserna fr o m 2011-01-01. UtstK beslöt vid sitt möte nr 3/2010 att godkänna PtKs förslag.  

 

Förelåg ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben om officiellt vallanlagsprov för 

samtliga raser inom SGVK, undantaget dansk-svensk gårdshund och schipperke. I ansökan 

framför SGVK att inofficiella vallanlagstester har genomförts enligt Specialklubben för 

Bearded Collies Vallanlagsprov för bearded collie.  
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SGVK önskar nu att denna provform blir officiell även för SGVKs raser och att inofficiella 

resultat för de hundar som hittills har testats ska tillgodoräknas retroaktivt och registreras i 

SKKs stambok. Vidare att officiellt anlagsprov ska kunna arrangeras av SGVK samt 

respektive rasklubb. 

 

PtK ser positivt på SGVKs ansökan, vilken PtK även betraktar som ett svar på SKKs kanslis 

skrivelse avseende provmerit för raserna berger des pyrénées face race och berger des 

pyrénées á poil long. Avseende resultatregistrering önskar PtK tydliggöra att generellt beviljas 

inte retroaktiv registrering av inofficiella resultat som officiella i SKKs stambok. 

 

Beslöt PtK bordlägga SGVKs ansökan i avvaktan på yttrande från Specialklubben för bearded 

collie, såsom huvudman för regelverket för Vallanlagsprov bearded collie. 

 

 

§ 38 Tjänstehundstitel 

 

Redogjorde sekreteraren för PtKs uppdrag avseende frågeställning att möjliggöra någon form 

av tjänstehundstitel för olika typer av samhällsnyttiga hundar utöver de idag redan befintliga. 

I dagsläget tilldelas tjänstehundsmerit till hund utbildad inom SBKs organisation med 

godkänt tjänstehundscertifikat som Räddningshund respektive Försvarsmaktshund. Därtill 

tilldelas tjänstehundsmerit till godkänd polishund.  

 

PtK har förståelse för att önskemål finns från både brukare och uppfödare att synliggöra 

samhällsnyttiga hundar via någon form av meritering.  

 

Förde PtK en ingående diskussion. Beslöt PtK att i ett första skede möjliggöra någon form av 

tjänstehundstitel för hundar som idag arbetar inom Tullverket, väktarföretag samt som 

ledarhundar. Uppdrogs till kansliet att utreda det administrativa avseende registrering i SKKs 

stambok samt form för brukarnas redovisning av godkända hundar. 

 

 

§ 39 Struktur organisationer inom draghundsverksamheten  

 

Informerade Kjell Svensson, SKKs kansli, om uppdraget (NatDopK 2/2010, § 18 a) att utreda 

samt strukturera hur organisationerna inom draghundsverksamheten länkar till varandra, såväl 

nationellt som internationellt. Uppdraget föranlett med anledning av vad som uppkommit dels 

vid handläggning av utredning avseende påvisad otillåten substans vid SM Nordisk stil 2010 

dels vid VM för Polarhundar 2008. 

 

SKKs Dopingkommitté har vid möte 2010-10-19 framfört att, med anledning av att de prov-

/tävlingsregelverk inom SKK organisationen som avser draghundsverksamhet sorterar inom 

PtKs ansvarsområde, att underlaget i sin helhet även ska föreläggas PtK för kännedom och 

eventuell åtgärd avseende meritering och nuvarande formulering i regelverken.  

 

Visade Kjell Svensson via schematisk översikt det svåra i att få en sammansatt bild av en 

struktur över hur organisationerna länkar till varandra. Därtill framgick av underlaget att det i 

vissa avseenden finns ”hål” mellan de olika organisationernas regelverk avseende 

arrangörsansvar vid vissa meriteringsprov.  
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Svenska Polarhundklubben har ansvar för meriteringsregler för de polara raserna. För 

samtliga polara raser krävs någon form av polarhundsprov/-test för SE UCH. Dessa raser kan 

även tilldelas Svenskt polarhundschampionat, SE (Polar)CH. 

 

Svenska Brukshundklubben har ansvar för meriteringsregler för övriga raser. För vissa raser 

tillhörande SBK kan merit som draghund gälla som merit för att delta i bruksklass på 

utställning och som provmerit för SE UCH. Samtliga raser kan tilldelas Svenskt 

dragprovschampionat, SE (Drag)CH, genom att ta tre certifikat på dragprov i Sverige 

anordnade av SBK. 

 

Av Svenska Draghundsportförbundets nationella tillägg till IFSS regler punkt 1.7 framgår att 

SDSF är formell arrangör av SM. Den eller de klubbar som genomför SM är teknisk 

arrangör. Betonar PtK att formuleringen ”teknisk arrangör” inte ger stöd till SBK att vara 

arrangör av meriteringsprov inom SKK organisationen, för detta ska SBK vara medarrangör. 

Nuvarande formulering innebär att SDSF är arrangör av meriteringsprov inom SKK 

organisationen vilket inte är möjligt. PtK finner högst troligt att då bestämmelserna skapades 

har inte det ”hål” som därigenom uppstått mellan berörda organisationer uppmärksammats. 

 

Beslöt PtK att framföra till SDSF konsekvensen av denna formulering. Vidare beslöt PtK 

framföra förslag till justering av texten till ”Den eller de klubbar som genomför SM är 

medarrangör och teknisk arrangör”.  

 

Förelåg även för PtKs kännedom det samarbetsavtal mellan Svenska Brukshundklubben samt 

Svenska Draghundsportförbundet som slöts 1994. Efter genomgång kan PtK finna att behov 

föreligger av översyn av avtalet för att säkerställa att avtalet och de båda organisationernas 

bestämmelser stämmer överens.  

 

 

§ 40 Inkomna skrivelser från Svenska Brukshundklubben 

 

a) Strykning av resultat 

Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben ställd till PtK samt SKKs 

Registreringsavdelning. I skrivelsen framförs att SBKs Förbundsstyrelse beslutat att uppnått 

resultat för tävlande vid IPO prov ska strykas. Detta med anledning av att den tävlande även 

tjänstgjort som domare vid samma prov. Bifogat SBKs skrivelse förelåg kopia av 

resultatredovisning från berört prov. 

 

Tog PtK del av underlagen. Kan PtK konstatera att vid resultatredovisning av IPO provet i 

klass 3, med totalt 3 deltagare, har provet delats upp i två prov med separata resultatlistor. 

Den tävlande domaren redovisas ha deltagit i det ena ”provet”, med 1 deltagare, och att ha 

dömt vid det andra ”provet”, med 2 deltagare. Uppdelning av ett prov med 3 deltagare på 

detta sätt är ett förfaringssätt det inte finns godkännande för i FCIs regelverk för IPO prov.     

 

PtK ser mycket allvarligt på vad som skett. PtK förutsätter att SBK, förutom reprimand till 

domaren med hänvisning till domaretiska regler, även har riktat en skarp reprimand till 

provets arrangör. Vidare förutsätter PtK att SBK för ut information inom organisationen om 

det otillåtna i detta förfaringssätt. 
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b) Pool of Judges for FCI IPO World Championships   

Förelåg skrivelse från SBK (Centrala bruksgrupp) med önskemål om att ytterligare två 

svenska IPO domare tillförs FCI Utility Dog Commissions Pool of Judges for FCI IPO World 

Championships. Bifogat förelåg CV från de båda föreslagna domarna. 

 

Beslöt PtK, efter att ha erhållit information från SKKs ledamot i FCI Utility Dogs 

Commissions, att bordlägga ärendet i avvaktan på protokoll från kommissionens möte i 

Finland.   

 

Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva en av domarna med begäran om tydliggörande av 

dennes CV.  

 

c) Etisk policy för prov och tävlingar inom SBK 

Förelåg för PtK kännedom slutlig utformning av dokumentet Etisk policy för prov och 

tävlingar inom den verksamhet för vilken SBK har huvudmannaskap. Förelåg även 

sammanställning över kommentarer som inkommit i samband med remissvar.  

 

Finner PtK dokumentet mycket utförligt och välarbetat.  

 

 

§ 41 Ansökningar om bidragsberättigad domarkonferens 

 

Förelåg för PtKs kännedom förteckning över beviljade bidragsberättigade domarkonferenser 

perioden 2008-2012. 

 

Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om att år 2012 få genomföra 

bidragsberättigad konferens för lydnadsprovsdomare respektive bruksprovsdomare. Bifogat 

ansökan förelåg preliminär budget för respektive konferens. 

 

Konstaterade PtK att ansökan om bidragsberättigad konferens år 2012 skulle inkommit senast 

2009-07-01. Diskuterade PtK den uppkomna situationen mot bakgrund av att utrymme finns 

för konferens år 2012.  

 

Beslöt PtK bevilja undantag från ansökningsperioden och bifalla att bidragsberättigad 

konferens för lydnadsprovsdomare genomförs hösten 2012. SBK uppmanas att snarast 

inkomma till PtK med fastställt datum för konferensen. 

 

Beslöt PtK bevilja undantag från ansökningsperioden och bifalla att bidragsberättigad 

konferens för bruksprovsdomare genomförs hösten 2012. SBK uppmanas att snarast 

inkomma till PtK med fastställt datum för konferensen. 

 

Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om att hösten 2013 få genomföra 

bidragsberättigad konferens för agilitydomare. Bifogat ansökan förelåg preliminär budget. 

Finner PtK att SBK tidigare har beviljats att genomföra bidragsberättigad 

agilitydomarkonferens 2011-11-26--27 istället för hösten 2010 (PtK/VU 2009-11-26). 

 

Finner PtK att, mot bakgrund av att bidragsberättigad domarkonferens endast kan ske med 

tidsintervall om minst 3 år från föregående konferens genomförande, ansökan om bidrag för 

agilitydomarkonferens inte kan ske förr än tidigast till år 2014. 
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Beslöt PtK därmed att avslå ansökan om bidragsberättigad konferens för agilitydomare år 

2013 med hänvisning till att ansökan tidigast kan ske för år 2014.  

 

Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om att få genomföra bidragsberättigad 

konferens för mentaltestdomare 2013-04-20--21. Bifogat ansökan förelåg preliminär budget. 

 

Beslöt PtK hänskjuta SBKs ansökan till SKKs Kommitté för hundars mentalitet/KHM för 

beslut då regelverket för mentaltest ligger inom KHMs ansvarsområde.  

 

Förklarades beslutet omedelbart justerat. 

  

 

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

 

Informerade Inger Svedin om den nordiska konferens för lydnadsprovsdomare som 

genomfördes 2010-10-02--03. Totalt deltog 17 domare från Sverige, Norge samt Finland.  

Förelåg för PtKs kännedom deltagarförteckning över deltagande domare. Beklagar PtK att 

ingen domare från Danmark deltog då konferensen var ett NKU arrangemang och datum för 

konferensen var fastställt sedan länge. 

 

Konferensen genomfördes i mycket god anda med många givande diskussioner. 

Konferensspråk var i huvudsak engelska. Konferensledningen framförde sitt tack till SBK 

som, via lagledaren för lydnadslandslaget, på ett mycket förtjänstfullt sätt ställde upp med 

lämpliga hundekipage och tävlingsledare till den praktiska delen av konferensen.   

 

De svenska lydnadsprovsdomare som deltog har informerats om åtagandet att sprida 

information från konferensen inom SBKs distrikten. 

 

Tackade PtK för informationen.  

 

 

§ 43 Nordiskt Mästerskap i Lydnad 2010 

 

Förelåg för PtKs kännedom den inbjudan med allmän information som ansvariga på SKKs 

kansli skickats ut till de nordiska länderna inför Nordiska Mästerskapet i Lydnad som 

arrangeras i anslutning till Stockholm Hundmässa 2010-12-18--19.  

 

Informerade sekreteraren att svensk domarrepresentant är Thomas Lundin, Uppsala, samt att 

övriga länders kennelklubbar inkommit med uppgift om domarrepresentant. Vidare 

informerade sekreteraren om att tävlingsansvariga på SKKs kansli fortlöpande lägger ut 

information om tävlingen på SKKs hemsida. Som brukligt vid mästerskap i Sverige kommer 

en särskild mer omfattande veterinärbesiktning av deltagande hundar att ske. Denna 

genomförs på fredagen i anslutning till lagens träningstid.  

 

Noterade PtK informationen. 
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§ 44 Prioriterade områden 

 

a) Vallhundsverksamhet 

Informerade Katarina Björn om den träff med representanter ”för andra vallhundsraser” 

vilken hon på uppdrag av PtK initierat till och som genomfördes den 12 juli. Målet med 

träffen var att komma vidare i arbetet med att komma igång med tester och prov för andra 

raser än border collie och bearded collie. Förelåg även en skriftlig rapport från träffen. 

 

Vid träffen framkom även att ett antal personer representerande vallhundsraser av traditionell 

typ nyligen har bildat en intresseförening ”Intresseförening Kroppsvallarna/IKV” och att en 

interimsstyrelse bildats.  

 

Förelåg ansökan från Intresseförningen Kroppsvallarna/IKV om att få status som officiell 

specialklubb placerad direkt under SKK/CS. IKV framför att föreningen har uppkommit 

genom att intresset för vallning ökat markant inom alla vallande raser.  

 

Föreningens mål är att tillvarata gemensamma intressen för kroppsvallande raser. Detta bl a 

genom att ha huvudmannaskap för den provform man senare kommer att ansöka om 

godkännande för. Provformen är baserad på American Kennel Clubs regelverk för vallning. 

IKV avser att utbilda och tillgodose vallhundsägare att träna och tävla under organiserade 

former. Därtill avser IKV att utbilda domare och funktionärer så som instruktörer, 

anlagstestare mm. 

 

Tog PtK del av ansökan samt de stadgar föreningens interimsstyrelse fastställt. Förde PtK en 

ingående diskussion avseende IKVs ansökan samt den information som erhållits från Katarina 

Björn efter träffen i juli. PtK ser positivt på IKVs syfte och inriktning för föreningen och kan 

se en möjlig lösning i en parallell med grythundsklubben, som är en inriktad 

verksamhetsklubb utan rasansvar.  

 

Beslöt PtK att föra IKVs ansökan om status som officiell specialklubb vidare till SKKs 

Föreningskommitté för prövning och dialog med de specialklubbar som berörs.   

 

Framför PtK att IKVs kommande ansökan om huvudmannaskap för regelverk får anstå tills 

dess att IKVs ansökan om officiell status som specialklubb är färdigbehandlad och beslut har 

fattats. 

 

b) Verksamhet inom förekommande skyddshundsverksamhet 

Förelåg SBKs svar på protokollsutdrag från PtK 1/2010, § 20 där PtK ånyo efterfrågar vilken 

kvalitetssäkring som finns inom SBK organisationen avseende träningsansvariga inom i 

Sverige förekommande skyddshundsverksamhet. Med detta avser PtK den person som på 

lokal-/rasklubbsnivå genomför träning av skyddshundar. Av den hänvisning som skett, denna 

gång och tidigare, till regelverk på SBKs hemsida framgår inte detta.  

 

Förde PtK även en diskussion avseende skyddslicens där frågeställning uppkom om i vilken 

omfattning licenser utfärdas, samt i vilken omfattning uppföljning sker av utfärdade licenser 

kontra faktiska prov-/tävlingsstarter. Vidare huruvida det finns central uppföljning av 

licensförfarandet.  

 

Av SBKs bestämmelser för Licens för tävlande med skyddshundar framgår att det inom varje 

distrikt ska finnas en person eller grupp, s k ”Distriktsgrupp”, som har uppdrag att bland annat 

hålla sig informerad om den utbildning av skyddshundar som bedrivs inom området. 
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Distriktsgruppen utnämner personer inom distriktets område till ”Träningsansvarig”. Denne 

ska bedöma lämpligheten hos de förare och hundar som avser påbörja skyddsträning och 

fortlöpande rapportera till Distriktsgruppen. För licens krävs rekommendation från 

Träningsansvarig och genomgången teoretisk utbildning. Licens ansöks via någon 

Träningsansvarig hos Distriktsgruppen. Distriktsgruppen utfärdar licensen tre månader efter 

ansökan. Licens krävs för varje kombination förare-hund. 

  

Framgår även att Träningsansvarig ska tillse att träning bedrivs i enlighet med dressyrpolicy 

och andra etiska aspekter. Dock framgår inte vilka krav som finns för utbildnings-

/träningsansvariga inom skyddshundsverksamhet på lokal-/rasklubbsnivå. Då Tränings-

ansvarig utses av Distriktsgruppen avser PtK efterfråga en förteckning över de olika 

distriktsgrupperna.  

 

Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva SBK med förfrågan i enlighet med de av PtK 

framförda frågeställningar avseende skyddslicenser samt Distriktsgrupp/Träningsansvarig. 

 

c) Verksamhet inom Drag-barmarksstil  

Informerade ordföranden om den provform för barmarksstil som finns i Finland, benämnd 

Rykä. Visades även en video från ett provtillfälle.  

 

Tog Ptk med stort intresse del av videon och informationen. 

 

Informerade ordföranden även från besök vid Svenska Draghundsportförbundets SM i 

barmarksstil, vilket genomfördes 2010-10-16--17 i Mora med Mora Brukshundklubb som 

teknisk arrangör. Tävlingen hade 148 individuella startande och 27 olika klasser fördelade 

inom Vagn, Cykel, Kickbike samt Linlöpning.  

 

Detta var det andra SM som anordnas för barmarksstil. Kan PtK konstatera att intresset för en 

provform inom drag på barmark har ökat markant, vilket PtK ser som mycket positivt. 

 

Avser PtK att fortlöpande följa utvecklingen inom Sverige och i möjligaste mån även 

förekommande provformer i andra länder. 

 

 

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

 

Diskuterade PtK rutiner för det kommande arbetet med regelrevidering. Fastställdes 

ansvarsfördelning för ledamöternas granskning av de olika regelverken.  

 

Informerade sekreteraren att ett riktat utskick av Allmänna bestämmelser för utställningar, 

prov och tävlingar kommer att ske till berörda klubbar inom PtKs ansvarsområde. Klubbarna 

har sedan tidigare tillgång till dessa då bestämmelserna i början av året skickats ut till 

samtliga läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. I följebrev kommer att 

framgå vilka punkter som är obligatoriska i samtliga regelverks allmänna bestämmelser. 

Klubbarna kommer även tillfrågas om kontaktperson för revideringsarbetet samt informeras 

om att regelverken endast ska omfatta officiella klasser. 

 

Betonar PtK ånyo (SKK/PtK 2/2009) att i de fall specialklubb inkommer med ett nytt 

regelverk ska dokumentation över genomförd inofficiell verksamhet vara bifogad. Av denna 

dokumentation ska bland annat framgå hur länge inofficiell verksamhet har pågått, omfattning 

avseende antal genomförda prov/tävlingar, omfattning antal hundar, kategori av domare mm. 
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§ 46 Övriga inkomna skrivelser 

 

Förelåg anonym skrivelse angående agilitytävling i Karlshamn ställd till SKK, SBK samt 

Jordbruksverket med kopia till Karlshamn HU för kännedom. Förelåg även replik från 

agilitydomare samt representant för Karlshamns HU ställd till SKK, SBK samt 

Jordbruksverket.  

 

Tog PtK del av replik från agilitydomare samt representant för Karlshamns HU.  

Mot bakgrund av att grundskrivelsen har anonym avsändare tas denna inte upp till 

behandling.  

 

 

§ 47 Nästa möte 

 

Beslöt PtK avhålla nästa sammanträde 2011-03-01--02. 

 

 

§ 48 Mötets avslutande 

 

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

mötet avslutades.   

 

 

 

Justeras:    

 

 

Annica Uppström   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


