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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK, 
Prov- och tävlingskommitté, PtK, torsdag 2021-05-18. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf.), Ann Awes, Jonny Hedberg,  
  Ylwa Malmberg, Beatrice Palm, Göran Wessman, Åsa Wrede 

 

Adjungerade: Kjell Svensson, tävlings- och utbildningschef 

 

Protokoll:  Boa Strandberg 

 

§ 29 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och mötet förklarades därefter öppnat.  
 

§ 30 Val av justerare 

Jonny Hedberg utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 

§ 31 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 32 Föregående protokoll 

PtKs protokoll 1-2021 godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 33 Resultatrapport 

PtKs resultatrapport för april 2021 granskades och lades till handlingarna. 
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§ 34 Kennelfullmäktige 

För kännedom fanns dokument med hållpunkter för material från kommittéerna till 
Kennelfullmäktige, KF, som planeras till den 25-26 september 2021. 
 
PtK diskuterade verksamhetsplan och budget för perioden 2022-2023. PtK 
konstaterade att det i dagsläget blir långa uppehåll mellan kommitténs möten och att 
det finns ett behov av att öka antalet kommittémöten per år. 
 
PtK beslutade att från och med 2022 årligen ha två fysiska och två digitala 
kommittémöten. 
 
Kjell Svensson och sekreteraren uppdrogs att sammanställa PtKs verksamhetsplan 
samt budget för 20222023 för att sedan fastställas av PtK. 
 
Vidare gick PtK igenom de uppdrag kommittén fått av KF 2019 samt de uppdrag som 
framgår i delegeringsordningen. 
 
Sekreteraren uppdrogs att sammanställa kommitténs redovisning av uppdrag från 
KF 2019 samt uppdrag ur delegeringsordningen för att sedan fastställas av PtK. 
 

§ 35 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse, CS, samt övriga kommittéer 

Protokollsutdrag KSS 1-2021 
Protokollsutdrag från KSS möte 1-2021 den 2 februari 2021: 
 

§ 9. Samsyn a) 
Av protokollsutdraget framgår en frågeställning från KSS till SKKs kommittéer och 
arbetsgrupper angående arbete mot exteriöra överdrifter. 
 
PtK tog del av protokollsutdraget och frågeställningen diskuterades ingående. PtK 
konstaterade att kommitténs uppgift är att främja rasspecifika arbetsprov som gynnar 
hundens funktion och därmed borde exteriöra överdrifter motverkas. 
 

§ 36 Klubbfrågor 

Svenska Noseworkklubben 
Svenska Noseworkklubben, SNWK, hade inkommit med svar på PtKs frågeställning som 
nämns i PtK 1-2021 § 8 c). Frågeställningen handlade om hur klubben upplever 
skillnader och likheter på tävlingar arrangerade av privata aktörer jämfört med 
tävlingar arrangerade av klubbar inom SKK-organisationen. 
 
I SNWKs svar redovisades siffror för bland annat antalet arrangerade tävlingar samt 
antalet anmälningar och avbokningar. Vidare jämfördes hantering vid återbetalning av 
anmälningsavgift och kvaliteten på tävlingarna. 
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PtK tog del av sammanställningen och tackade SNWK för ett väl genomarbetat svar på 
PtKs frågeställning. Vidare konstaterade PtK utifrån sammanställningen att det inte är 
några större skillnader mellan nose work-tävlingar arrangerade av privata aktörer och 
nose work-tävlingar arrangerade av klubbar inom SKK-organisationen. Utvärderingen 
stämmer överens med de iakttagelser kommittén gjort sedan tidigare och att 
verksamheten fungerar bra i sin nuvarande form. 
 

§ 37 Regelverk 

Svenska Kennelklubbens policy för djurhantering vid vallningsträning av hund 
För kännedom fanns en artikel ur Svensk Veterinärtidning nummer 3 2021 med ett 
reportage från det digitala seminariet om djurvälfärdsaspekter vid hobbyvallning med 
hund där fåren var i fokus. Seminariet hölls den 10 december 2020 av Nationellt 
centrum för djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska Djurskyddsföreningen 
och Compassion in World Farming. 
 

§ 38 Revidering av championatregler och särbestämmelser 

a) Svenska Kroppsvallarklubben 
Vid PtK 1-2021 behandlades Svenska Kroppsvallarklubbens, SvKVs, ansökan om att 
införa ett championat samt tre beteckningar. PtK beslutade att bordlägga frågan om 
det Svenska vallprovschampionatet och tillfråga de specialklubbar vars raser får delta 
på SvKVs vallprov om deras inställning till att championatet införs. 
 
Ett antal klubbar har återkopplat där samtliga ställer sig positiva till att ett championat 
införs men har lite delade åsikter om vilket lägsta kvalitetspris som ska krävas vid 
utställning som exteriör merit. 
 
PtK beslutade att godkänna SvKVs ansökan om Svenskt Vallprovschampionat, SE VpCh,  
med tilläggsmerit om lägst Good på utställning då kvalitetspriset är i likhet med 
normen för andra arbetsprovschampionat. 
 

b) Svenska Noseworkklubben 
Svenska Noseworkklubben, SNWK, hade efter återremiss från PtK 1-2021 till dagens 
möte inkommit med ett förslag om fyra nya beteckningar baserade på meriter inom 
nose work: 
 

- NW1 - tilldelas hund som erhållit tre diplom i NW1 TSM eller tre diplom i 
NW1 TEM behållare eller tre diplom i NW1 TEM fordon eller tre diplom i 
NW1 TEM utomhus eller NW1 TEM inomhus. 

 
- NW2 - tilldelas hund som erhållit tre diplom i NW2 TSM eller tre diplom i 

NW2 TEM behållare eller tre diplom i NW2 TEM fordon eller tre diplom i 
NW2 TEM utomhus eller NW2 TEM inomhus. 
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- NW3 - tilldelas hund som erhållit tre diplom i NW3 TSM eller tre diplom i 

NW3 TEM behållare eller tre diplom i NW3 TEM fordon eller tre diplom i 
NW3 TEM utomhus eller NW3 TEM inomhus. 
 

- NW-Elit - tilldelas hund som erhållit ett diplom i NW Elit. 
 
PtK beslutade att godkänna beteckningarna NW1, NW2 samt NW3.  
 
PtK noterade att SNWK ansökt om att beteckningen NW-Elit ska tilldelas samtliga 
hundar efter ett diplom i NW Elit. 
 
Ptk beslutade att godkänna beteckningen NW-Elit med justeringen att den enbart kan 
tilldelas oregistrerade hundar med tävlingslicens efter att tre diplom tilldelats i 
NW Elit. Detta då championatet finns tillgängligt för registrerade hundar. 
 
Då diplom för nose work i dagsläget inte stambokförs kommer det inte vara möjligt att 
tillgodoräkna sig gamla meriter utan endast diplom tagna från 2022 kommer kunna 
användas. 
 

c) Svenska Brukshundklubben 
PtK avslog vid PtK 1-2021 den ansökan från Svenska Brukshundklubben, SBK, som 
berörde kategorispecifika beteckningar i IPO Nordic Style. Däremot öppnade PtK upp 
för möjligheten att införa en gemensam beteckning för IPO Nordic Style som inte är 
grenspecifik. SBK hade till dagens möte inte återkopplat i frågan men inkommit med 
en frågeställning angående certifikat i IPO Nordic Style. 
 
PtK beslutade att frågorna angående certifikat får hanteras i samband med 
revideringen av regelverket för IPO Nordic Style inför 2023. 
 

d) Svenska Polarhundklubben 
Svenska Polarhundklubben, SPHK, hade till PtK 1-2021 inkommit med ansökan om att 
justera meritnivåerna från SPHKs meriteringsprov för deltagande i bruksklass på 
utställning samt för provmerit för Svenskt utställningschampionat, SE UCh, för 
grönlandshund och alaskan malamute. Ansökan bordlades vid förra mötet i väntan på 
meriteringsreglerna som återremitterats till klubben. 
 
SPHK ansöker om att: 
 

- provmerit för deltagande i bruksklass på utställning för grönlandshund ska vara 
lägst ett 2:a pris på något av dragprov 10, 20+, 60, 100+ eller 250+. 

 
- provmerit för att kunna erhålla SE UCh på utställning för alaskan malamute ska 

vara ett 1:a pris på dragprov 20+, 60, 100+ eller 250+ alternativt två 2:a pris på 
dragprov 60, 100+. 
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- provmerit för att kunna erhålla SE UCh på utställning för grönlandshund ska 

vara 1:a pris på dragprov 20+ alternativt lägst ett 2:a pris på dragprov 60, 100+ 
eller 250+. 

 
PtK beslutade att tillstyrka SPHKs tre ansökningar inför vidare hantering av 
Utställningskommittén, UtstK. 
 

§ 39 Revidering av regler för agilitytävlingar 

Svenska Agilityklubben, SAgiK, hade till mötet inkommit med ett justerat regelförslag 
utifrån PtKs synpunkter. Tillsammans med justeringarna fanns även ett förtydligande 
avseende de delar i regelverket SAgiK önskar skjuta upp till den 1 januari 2023. Delarna 
som önskas skjutas upp berör ändring vid val av storleksgrupp, ommätning av hund 
samt utdelning av certifikat och certifikatresultat vid lika resultat.  
 
PtK gick igenom det justerade regelverket och beslutade att godkänna regelverket för 
agility att gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026 med undantag från 
de delar som börjar gälla den 1 januari 2023 till den 31 december 2026. 
 

§ 40 Revidering av regler för freestyle och heelwork to music 

Svenska Hundfreestyleklubben, SHFK, hade till mötet inkommit med ett justerat 
regelförslag utifrån PtKs synpunkter framförda vid PtK 1-2021. 

 
PtK gick igenom regelverket efter de ytterligare ändringarna och noterade några 
smärre saker som behöver justeras. 
 
Sekreteraren uppdrogs att informera SHFK om de justeringar som ska göras. 
 
PtK beslutade att, under förutsättning att ändringarna görs, godkänna regelverket för 
freestyle och heelwork to music att gälla från den 1 januari 2022 till den 
31 december 2026. 
 

§ 41 Revidering av regler för vattenprov 

Svenska Newfoundlandshundklubben, SNK, hade till mötet inkommit med ett justerat 
regelförslag utifrån PtKs synpunkter framförda vid PtK 1-2021. 
 
PtK gick igenom regelverket och beslutade att godkänna regelverket för vattenprov att 
gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026. 
 

§ 42 Revidering av regler för nose work 

Svenska Noseworkklubben, SNWK, hade till mötet inkommit med ett justerat 
regelförslag för nose work utifrån PtKs framförda synpunkter. 
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PtK gick igenom regelverket efter de ytterligare ändringarna och noterade några 
smärre saker som behöver justeras. 
 
Sekreteraren uppdrogs att informera SNWK om de justeringar som ska göras. 
 
PtK beslutade att, under förutsättning att ändringarna görs, godkänna regelverket för 
nose work att gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026. 
 

§ 43 Revidering av meriteringsregler 

Svenska Polarhundklubben, SPHK, hade till mötet inkommit med ett regelförslag för 
meriteringsregler efter återremiss av regelverket vid PtK 1-2021. 
 
Vid PtKs granskning av regelverket uppkom kommentarer om justeringar samt 
frågeställningar kring delar av SPHKs ansökta ändringar. 
 
Punkt 3.7 Registrering av meriter 
Stycket ”För hund som inte fullföljts registreras avbrutet” tas bort då det är en ren 
upprepning från tidigare mening. 
 
Punkt 4.1 Generella regler 
Delen att en hund vid dragproven 10, 20+, 60, 100+ och 250+ blir diskvalificerad om 
den inte springer inspänd i spannet under hela meriteringen förtydligas så att det 
framgår att det gäller för samtliga dragprov, även barmark. 
 
Punkt 4.2 Dragprov 10 
Tidsangivelserna förtydligas så att det framgår att tiderna för de olika prissättningarna 
är vid exakt 10 km. 
 
4.3 Dragprov 20+ 
Hastigheten vid distans under 50 km upprepas för släde och pulka för samojed och slås 
ihop för att förenkla under respektive prissättning. 
  
4.4 Dragprov 60 
Stycket som berör tiderna för 1:a pris och 2:a pris om endast ett eller två spann med 
alaskan malamute och grönlandshund fullföljer läggs in under stycket som berör 
tiderna för samma raser. 
 
4.7 Dragprov barmark 
Tidsangivelserna förtydligas så att det framgår att tiderna för de olika prissättningarna 
är vid exakt 10 km. 
 
Sekreteraren uppdrogs att informera SPHK om de justeringar som ska göras. 
 



  

SKK/PtK nr 2-2021 
2021-05-18 

Sida 7/13 
 
 

 
PtK beslutade att, under förutsättning att ändringarna görs, godkänna regelverket för 
meriteringsregler att gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026. 
En skrivelse hade inkommit från medlemmar i SPHKs rasklubb för samojed med 
synpunkter på revideringen av meriteringsreglerna. 
 
Vidare noterade PtK att hastigheten för samojed vid dragprov 60 höjts vid varje 
regelrevidering sedan 2012. Den totala hastighetsökningen för samojeder sedan 2012 
har inneburit en sammanlagd tidsminskning på 2 timmar och 15 minuter för ett 
1:a pris vid 60 kilometer. 
 
PtK förde en lång och ingående diskussion kring skrivelsen och det faktum att 
hastigheten för samojed fortsätter öka för varje regelrevidering. Kommittén påtalade 
att trenden att ständigt skärpa kravnivåerna inte är rimlig då man tappar 
jämförelsematerial över tid. Vidare poängterade PtK att en grundlig utvärdering 
behöver göras innan regelverket revideras och att regelverk inte måste ändras trots att 
tillfälle ges. 
 

§ 44 Revidering av regler för arbetsprov 

Svenska Sennenhundklubben, SShK, hade till mötet inkommit med ett justerat 
regelförslag för arbetsprov utifrån PtKs synpunkter framförda vid PtK 1-2021. 
 
PtK gick igenom det justerade regelverket och beslutade att godkänna regelverket för 
arbetsprov att gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026. 
 

§ 45 Revidering av regler för lure coursing 

Svenska Vinthundklubben, SvVK, hade till mötet inkommit med ett justerat 
regelförslag för lure coursing utifrån PtKs synpunkter framförda vid PtK 1-2021. 
 
PtK gick igenom regelverket och de ändringar SvVK gjort. 
 
PtK har via beslut per capsulam den 17 december 2020 gett SvVK dispens att inkomma 
senare med revidering av två punkter i det nuvarande regelverket som berör 
klassindelning för whippet och italiensk vinthund. Anledningen till att dessa två 
punkter skjuts upp är för att de ska överensstämma med FCIs regelverk som inte varit 
fastställt. SvVK har meddelat att de har för avsikt att inkomma med regelförslag på de 
två punkterna så snart de är fastställda av FCI Commission for Sighthound Sports. 
 
Jonny Hedberg, Agneta Ståhle och Ann Awes uppdrogs att se över de övriga delarna i 
regelverket som ännu inte är färdiga så snart de inkommit från SvVK för att sedan i 
egenskap av verkställande utskott ta beslut om godkännande av det färdiga 
regelverket.  
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§ 46 Ledamöternas uppdrag 

Lista över ledamöternas uppdrag 
PtK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden. Till protokollet noteras 
att följande uppdrag är genomförda: 
 
2-2020 
§ 30 a) Åsa Wrede uppdrogs vid föregående möte, PtK 1-2020, att fortsätta 
 uppföljningen av privata företags arrangemang av officiella 
 agilitytävlingar. Åsa Wrede rapporterade att nu när man återigen öppnat 
 upp för tävlingar har de främst arrangerats av privata aktörer. 
 Uppdraget fortgår och rapporteras på nästa möte. 
 
Åsa Wrede rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 
1-2021 
§ 11, § 13, Sekreteraren uppdrogs att kontakta respektive klubb avseende PtKs 
§ 14, § 15, synpunkter på de reviderade regelverken. 
§ 17, § 21   
 
Sekreteraren rapporterade att samtliga berörda klubba delgetts PtKs synpunkter på 
respektive regelverk. 
 
1-2021 
§ 16 PtK beslutade att återremittera regelverket till SPHK och Ylwa Malmberg 
 uppdrogs att kontakta SPHK för en muntlig dialog kring regelverket. 
 
Ylwa Malmberg rapporterade att uppdraget är genomfört och att SPHK till dagens 
möte inkommit med ett regelförslag vilket hanteras under § 43. 
 
1-2021 
§ 24 d) PtK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med Jonny Hedberg som 
 sammankallande samt Göran Wessman och Agneta Ståhle att svara på 
 marknadsavdelningens frågor. 
 
Arbetsgruppen rapporterade att uppdraget är genomfört och att svaret skickats till 
marknadsavdelningen. 
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§ 47 Information från PtK samt kansli 

a) Ordföranden 
- Inget att rapportera. 

 
b) Ledamöter 
- Ann Awes informerade om det digitala seminarium som arrangerats angående 

fårens välfärd vid hobbyvallning där PtK deltog. 
 

c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs klubbar den 17 maj 2021 om 

att regeringen planerar att lätta på restriktionerna avseende antal personer vid 
offentliga tillställningar/sammankomster. CS presidium har beslutat att SKK 
kommer lätta på sina restriktioner gällande klubbverksamhet under 
förutsättning att regeringens beslut inte ändras. 

 
d) Sekreteraren 
- Inget att rapportera. 

 

§ 48 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 

a) Allmän information 
- Sammanställning av beslut från distansmöte med FCI General Committee den 

22 september 2020. 
- Sammanställning av beslut från distansmöte med FCI General Committee den 

19 och 22 februari 2021. 
- Protokoll från distansmöte med FCI Europe Section General Committee den 

29 januari 2021. 
- Protokoll från distansmöte med FCI Europe Section General Committee den 

20 april 2021. 
- Utskick från ordföranden i FCI Europe Section General Committee den 29 april 

2021 med information bland annat om att datum för nästkommande möte med 
FCI General Assembly är den 22 april 2022 i Paris. 

- Kvartalsrapport från FCI Europe Section. 
- Information gällande FCIs integritetspolicy. 
- Statistik över internationella tävlingar samt internationella titlar 2020. 
- Kalender över internationella mästerskap 2020-2024. 

 
b) FCI Agility Commission 
- Protokoll från distansmöte den 6 februari 2021. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Dag Brück efter möte den 

6 februari 2021. 
- Protokoll från distansmöte den 19 februari 2021. 
- Cirkular 16/2021 tillsammans med de uppdaterade anvisningarna FCI Agility 

Judging Guidelines. 
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- Information om att VM i agility som planerats arrangeras i Tallinn i september 

2021 ställs in med anledning av rådande pandemi. 
 

c) FCI Commission for Dog Dancing 
- Protokoll från distansmöte den 4-5 juli 2020. 
- Inbjudan samt dagordning till distansmöte den 17-18 april 2021. 
- Cirkular 49/2020 tillsammans med uppdaterat regelverk för FCI International 

Dog Dancing Competitions samt de uppdaterade anvisningarna Guidelines for 
the organization of FCI Dog Dancing competitions och Guidelines for FCI-Dog 
Dancing Judges. 

- Cirkular 13/2021 tillsammans med det nya regelverket Regulations for the Dog 
Dancing European Open Championship. 

- Information att VM i freestyle och HtM som planerats arrangeras i Tjeckien i 
juni 2021 ställs in med anledning av rådande pandemi. 

- En förfrågan från kommissionens ordförande till respektive nationell 
kennelorganisation om registrering av internationella freestyledomare i FCIs 
domarguide. Sekreteraren informerade att samtliga av Sveriges internationella 
freestyledomare numera finns upplagda i FCIs domarguide. 
 

d) FCI Commission for Herding Dogs 
- Information om att FCI Traditional Style Herding European Championship som 

var planerad att hållas i Ungern 2021 flyttas fram till 2022. 
- Information från Ungerns kennelklubb om anmälningsförfarandet till 

FCI Traditional Style Herding European Championship 2022. 
 

e) FCI Commission for Mondioring 
- Inbjudan samt dagordning till distansmöte den 17 februari 2021. 
- Protokoll från distansmöte den 17 februari 2021. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson efter 

distansmöte den 17 februari 2021. 
- Cirkular 49/2020 tillsammans med uppdaterat regelverk Specifications for the 

organization of the FCI Mondioring World Championship & FCI International 
Selection for decoys. 

 
f) FCI Obedience Commission 
- Inbjudan till VM i lydnad i Schweiz den 10-13 juni 2021. 
- Information om att VM i lydnad flyttas fram till den 12-15 augusti 2021 

förutsatt att genomförandet är möjligt. 
- Information om planerat upplägg av VM i lydnad den 12-15 augusti 2021. 

 
g) FCI Commission for Rally Obedience 
- Inbjudan samt dagordning till distansmöte den 7 oktober 2020. 
- Protokoll från distansmöte den 7 oktober 2020. Av protokollet framgår bland 

annat att arbetet med en internationell rallylydnadsklass fortsätter. 
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- Protokoll från distansmöte den 24 november 2020. 
- Inbjudan samt dagordning till distansmöte den 17 februari 2021. 
- Protokoll distansmöte den 17 februari 2021. 
- Inbjudan samt dagordning till distansmöte den 10 april 2021. 

 
h) FCI Commission for Rescue Dogs 
- Information om att VM för räddningshundar i Rumänien flyttas fram till den 

47 november 2021 förutsatt att genomförande är möjligt. 
 

i) FCI Commission for Sighthound Sports 
- Inbjudan samt dagordning till distansmöte den 21-22 november 2020. 
- Protokoll från distansmöte den 21-22 november 2020. Av protokollet framgår 

bland annat att Sverige arrangerar VM i lure coursing 2023 i Kristianstad. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg efter 

distansmöte den 21-22 november 2020. 
- Inbjudan samt dagordning till distansmöte den 6 februari 2021. 
- Protokoll från distansmöte den 6 februari 2021. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg efter 

distansmöte den 6 februari 2021. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg efter 

distansmöte den 8 maj 2021. Av minnesanteckningarna framgår bland annat 
information om arbetet med det internationella regelverket i lure coursing. 
Vidare fanns information om att VM i lure coursing i Nederländerna kommer 
arrangeras över fyra dagar istället för tre den 21-24 oktober 2021. Detta för att 
begränsa antalet deltagare per dag. 

- Kalender över internationella kapplöpnings- samt lure coursingtävlingar 2021. 
 

j) FCI Utility Dogs Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Brith Andersson efter 

distansmöte den 13 mars 2021. Bifogat anteckningarna fanns ett uttalande från 
kommissionens ordförande angående kommissionens arbete mot förbjudna 
träningsmetoder. 

- Information om upplägget av FCI Utility Dogs Commission. 
- Information om att VM i FCI IGP-FH i Finland i mars 2021 ställs in med 

anledning av rådande pandemi. 
- Information om att FCI VM i IGP i Nederländerna den 8-12 september 2021 

ställs in med anledning av rådande pandemi. 
- Cirkular 49/2020 tillsammans med uppdaterat regelverk för International Utility 

Dogs Regulations (IGP). 
 
PtK tog del av de olika dokumenten vilka kommenterades samt diskuterades. 
Sekreteraren informerade att relevant underlag för kännedom och eventuell åtgärd 
löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb. 
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§ 49 Information från Nordisk Kennel Union, NKU 

a) Oregistrerad hund på nordiska mästerskap 
Vid PtK 2-2020 diskuterades frågan om oregistrerade hundar ska tillåtas delta vid 
nordiska mästerskap i de allmänna hundsporterna. Sekreteraren uppdrogs att ta 
kontakt med respektive huvudman för de aktuella hundsporterna för synpunkter i 
frågan. Samtliga tillfrågade klubbar hade inkommit med svar att de anser att 
oregistrerade hundar ska tillåtas delta vid nordiska mästerskap. 
 
PtK tog del av underlagen och beslutade att lyfta frågan till CS utifrån klubbarnas 
synpunkter.  
 

b) NKU/AU 
- Protokoll från distansmöte den 16 november 2020. Av protokollet framgår 

bland annat ordningen för arrangörsländer av de nordiska mästerskapen. 
 

c) NKU freestylekommitté 
- Inbjudan till nordiska mästerskapen i freestyle och heelwork to music i 

Fredrikstad, Norge, den 27-29 augusti 2021. 
 

d) NKU lydnadskommitté 
- Protokoll från distansmöte den 1-2 augusti 2020. 
- Protokoll från distansmöte den 23-24 augusti 2020. 
- Information om att nordiska mästerskapen i lydnad planeras hållas i Finland 

den 24-26 september 2021. 
 

e) NKU rallylydnadskommitté 
- Protokoll från distansmöte den 15 februari 2021. 
- Protokoll från distansmöte den 3 mars 2021. Av protokollet framgår bland 

annat information om att förhoppningen är att kunna genomföra det nordiska 
mästerskapet i rallylydnad i år och att olika förslag till platser ses över. 

  
PtK tog del av de olika dokumenten vilka kommenterades samt diskuterades. 
Sekreteraren informerade att relevant underlag för kännedom och eventuell åtgärd 
löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb. 
 

§ 50 Övriga frågor 

Inga inkomna ärenden. 
 

§ 51 Nästa möte 

Datum för nästkommande möte fastställdes till tisdag den 19 oktober 2021. 
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§ 52 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

PtK beslutade att inga ärenden fanns som inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat. 
 

§ 53 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.  
 
 
Justeras: 
 
 
Agneta Ståhle   Jonny Hedberg 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Boa Strandberg 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


