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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK, 
Prov- och tävlingskommitté, PTK, den 13 oktober 2022. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: Bengt Pettersson (ordf.), Ann Awes, Jonny Hedberg, 
Ylwa Malmberg, Beatrice Palm, Göran Wessman, 
Åsa Wrede (deltog på distans till § 67) 

 

Övriga närvarande: Ewa Ekfeldt, sekreterare för Jakthundskommittén 

 

Adjungerade: Kjell Svensson, tävlings- och utbildningschef 

 

Protokoll:  Boa Strandberg 

 
 
 

§ 56 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och riktade ett särskilt välkomnande till 
Jakthundskommitténs nya sekreterare Ewa Ekfeldt som närvarade på dagens möte. 
Mötet förklarades därefter öppnat.  
 

§ 57 Val av justerare 

Göran Wessman utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 

§ 58 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 59 Föregående protokoll 

PTKs protokoll 2-2022 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 60 Resultatrapport 
PTKs resultatrapport för september 2022 granskades och lades till handlingarna. 
 

§ 61 Redovisning av beslut per capsulam 

Följande beslut per capsulam har tagits sedan PTK möte 2-2022: 
 

a) 2 juni 2022 – Deltagande vid agilitytävlingar under pågående karenstid 
En hundägare hade till kansliet själv angivit att hunden deltagit vid agilitytävlingar 
under pågående karenstid. Hunden har under samma period blivit uppflyttad till en 
högre klass och har efter karenstidens utgång tävlat i dessa. Hunden har även erhållit 
beteckningen AgHD I under den pågående karenstiden. 
 
PTK tog del av ärendet och beslutade att hundens resultat för aktuell period samt 
beteckningen AgHD I stryks till följd av överträdelse av punkt 7 Doping och andra 
otillbörliga förhållanden i SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar. Konsekvensen av detta blir att hunden inte är berättigad att tävla i den 
högre klassen hunden blivit uppflyttad till varför även dessa resultat stryks. 
Vidare påpekade PTK att det är hundägaren som är ytterst ansvarig för att förvissa sig 
om vilka regler för karens som gäller vid aktuell behandling eller annan åtgärd. 
Information om vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna finns att läsa i 
Nationellt dopingreglemente för hund. 
 

b) 31 augusti 2022 - Tillägg i regler för lydnadstävling startklass till klass 2 
Svenska Brukshundklubben, SBK, hade inkommit med en ansökan om att få göra 
diverse justeringar i det fastställda regelverket för lydnadstävling startklass till klass 2 
att gälla från den 1 januari 2023. 
 
PTK tog del av justeringarna och beslutade att godkänna att meningen Hunden stannar 
i fel position stryks under rubriken Underkänt i Moment 1.2 – Sitt, ligg eller stå under 
marsch. 
 
PTK beslutade att avslå de övriga förslagen till ändringar i det fastställda regelverket 
och att de får ansökas om till nästkommande regelrevidering. 
 

§ 62 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och övriga kommittéer 

a) Protokollsutdrag från Centralstyrelsen, CS, möte 5-2022 
§ 114 Information från SKKs ordförande 
c) Rapport svensk lapphund 
CS tillsatte under 2021 två externa arbetsgrupper för att dels reda ut 
problematiken kring avelsarbetet med svensk lapphund och dels hur SKK 
centralt hanterat problematiken som under många år funnits inom Svenska 
Lapphundklubben. 
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Båda rapporterna är en beskrivning i hur avelskommittén och 
föreningskommittén har agerat i försök att hitta lösningar, som skulle leda till 
att klubben kunde bedriva en sund avel och för övrigt ha en bra verksamhet. CS 
beklagar att resultatet inte är tillfredsställande varken från kommittéerna eller 
från klubbens sida. 

 
CS diskuterade ingående nästa steg och utkast till projektdirektiv för fortsatt 
arbete. Arbetet ska ledas av SKK, vara transparent, redovisas fortlöpande på 
hemsidor och gälla alla intresserade svensk lapphundsägare. 

 
CS beslutade uppdra till ordförande i AK att utforma slutligt projektdirektiv till 
kommande CS möte. Innan nästa CS möte ska dialog med Svenska 
Lapphundklubben ske för att förankra den tänkta handlingsplanen. 

 
CS diskuterade ingående vikten av att skyndsamt få en förändring och metoder 
för att nå dit. 
 
CS beslutade vidare uppdra till ordförande i FK att leda en arbetsgrupp för att 
definiera vad begreppet rasansvar innebär. 

 
CS betonade att det är angeläget att berörda kommittéer, AK, FK, PTK och JhK, 
samarbetar för att driva arbetet framåt. 

 
Ordföranden redogjorde för bakgrunden till protokollsutdraget och informerade om 
att det utarbetas en modell för hur SKK proaktivt ska kunna arbeta med detta. 
 

b) Protokollsutdrag från Kommittén för hundars mentalitet, KHM, möte 3-2022 
§ 50 Protokollsutdrag 
Till dagordningen fanns protokollsutdrag från JhK och PTK gällande vilka 
personer som ska ingå i arbetsgruppen gällande SKKs policy människa-hund. 
JhKs representanter är Anders Carlsson och Thore Larsson. Från PTK kommer 
Bengt Pettersson och Göran Wessman att ingå i arbetsgruppen. KHM tackade 
JhK och PTK för informationen och arbetsgruppens sammankallande, Anna Fors 
Ward, lät meddela att en kallelse till ett första möte snart kommer att skickas 
ut. 

 
Ordföranden informerade om det pågående arbetet inom arbetsgruppen där man 
bland annat sett över dokumentet SKKs policy för relationen människa-hund och 
justerat det utifrån den nya djurskyddslagen. 
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§ 63 Klubbfrågor 

a) Svenska Brukshundklubben – Lottning vid lydnadstävling 
En fråga hade inkommit från SBK om en arrangör kan undanta funktionärer från 
bortlottning vid för många anmälda till en lydnadstävling. Då lydnadstävling är en 
allmän hundsport, vilket innebär att alla hundar ska tävla under samma villkor, får man 
i regel inte göra prioriteringar vid dessa tävlingar. 
 
PTK diskuterade frågeställningen och konstaterade att för att genomföra prov och 
tävlingar med hög kvalitet krävs ofta ett stort antal funktionärer. De senaste åren har 
det blivit allt svårare att engagera personer att arbeta ideellt som funktionärer vid 
tävlingar och prov. 
 
PTK konstaterade att för höga anmälningsantal innebär att arrangören inte förmår att 
genomföra provet för alla anmälda ekipage. Bortlottning innebär att man genom 
lottning minskar antal anmälda ekipage. 
 
PTK beslutade att arrangörer av allmänna hundsporter tillåts undanta funktionärer 
från lottning för att öka motivationen att ställa upp som funktionär. PTK förtydligade 
att en funktionär är en person som arbetar och bidrar på ett tydligt sätt under prov- 
eller tävlingsdagen. 
 
Frågan lyftes även vad som gäller generellt vid prioriteringar av ekipage vid de 
allmänna hundsporterna då det framkommit att vissa arrangörer har egna 
prioriteringsangivelser vid bortlottning trots att de arrangerar allmänna hundsporter. 
 
PTK konstaterade att eventuell prioritering vid lottning måste ske på lika villkor för 
samtliga allmänna hundsporter.  
 
Beatrice Palm och Åsa Wrede uppdrogs att se över de allmänna hundsporternas 
regelverk samt funktionärsanvisningar om där framgår något om prioritering och 
lottning.  
 
Beatrice Palm och Åsa Wrede uppdrogs att därefter arbeta fram ett underlag till PTK 
för beslut kring eventuell prioritering av anmälda till de allmänna hundsporterna så att 
de följer en gemensam linje. 
 

b) Svenska Brukshundklubben – Beslut från förbundsstyrelsen 
För kännedom fanns SBKs förbundsstyrelses beslut gällande upphörande av den 
dispens SBK haft för hanteringen av deras medlemskap i samband med deras nya 
medlemssystem. 
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c) Svenska Brukshundklubben – FCI UDC beslut gällande användande av softstock 

För kännedom fanns ett förslag till beslut från möte med FCI Utility Dogs Commission 
den 12 september 2022 beträffande användandet av softstocken i regelverket för IGP. 
Vidare för kännedom fanns yttrande kring förslaget från SBK samt beslut i frågan från 
CS presidium. 
 
PTK tog del av informationen och diskuterade frågan ingående. PTK visar sitt fulla stöd 
till CS presidiums beslut. 
 

d) Svenska Brukshundklubben – Skrivelse gällande omprövning av beslut 
Vid PTK 2-2022 § 37 d) tog PTK beslut att: 
Det i regelverken för bruksprov, IGP, IPO Nordic Style samt mondioring ska framgå 
att det krävs att föraren uppnått 18 års ålder för erhållande av skyddslicens. Detta 
utifrån det ansvar SKK-organisationen har gentemot samhällets syn på skyddshundar 
samt att det behöver finnas en samstämmighet i regelverken där skyddsmoment 
genomförs. 
 
SBK hade nu inkommit med en skrivelse där de önskar att PTK omprövar sitt beslut 
gällande åldersgränsen på 18 år för erhållande av skyddslicens. SBKs förslag är att 
frågan om åldersgräns för skyddslicens regleras av SBKs Bestämmelser för 
licens vid tävlande med skyddshund och inte i respektive regelverk. Skälet till detta är 
bland annat att det skulle ge en sammanhållen information kring licenshanteringen 
samt göra det möjligt att ändra i bestämmelserna om behov skulle uppstå. Vidare 
meddelar SBK att de har för avsikt att utarbeta en tydligare beskrivning av uppdraget 
hos den skyddsansvarige som gör en lämplighetskontroll av det ekipage som ansöker 
om licensen. SBK påtalar också vikten av att SBK följer upp antalet återkallade licenser 
vilket möjliggörs i och med den nya centrala administrativa hanteringen. I skrivelsen 
framgår även att SBK anser att åldersgränsen för att få erhålla skyddslicens för att få 
tävla i IGP och mondioring bör vara 14 år. 
 
PTK tog del av skrivelsen. I regelverken för bruksprov samt IPO Nordic Style har SBK 
själva begärt en åldersgräns på 18 år för att erhålla skyddslicens. PTK påtalade vid 
PTK 2-2022 § 37 d) att åldersgränsen inte kan skilja i de olika provformerna. Enligt SBKs 
ansökan vill de ha en åldersgräns på 14 år i två av regelverken och en åldersgräns på 
18 år i de andra. PTK anser att det inte är hållbart att ha två åldersgränser för samma 
licens. 
 
PTK beslutade att avslå ansökan då det inte tillkommit någon ny fakta som gör att PTK 
kan ompröva sitt beslut. SBK har själva valt att ha 18 år som åldersgräns för erhållande 
av skyddslicens i bruksprov och IPO Nordic Style och PTK har valt att godkänna den 
högre åldern. 
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§ 64 Regelverk 

a) Meriteringsregler för draghund - Barmark 
En ansökan hade inkommit från SBK gällande att införa provformen Meriteringsregler 
för draghund – Barmark som en officiell provform från och med den 1 januari 2024 och 
att meriteringen genomförs på prov under 2023. Med ansökan fanns information om 
anledning samt bakgrund till varför SBK vill att provformen blir officiell tillsammans 
med förslag på regelverk. Vidare fanns SBKs Förbundsstyrelses beslut om godkännande 
av regelverket. 
 
PTK tog del av ansökan samt regelverket och konstaterade den praxis som gäller kring 
förutsättningarna för att en provform ska bli officiell. När ett regelverk för en ny 
provform blivit godkänt av PTK sker det först en treårig provperiod där regelverket 
utvärderas och eventuellt justeras, därefter faller regelverket in under ordinarie 
regellåsningsperiod. Införandet av certifikat eller championat för provformen kan 
ansökas om först inför den ordinarie provperioden. Praxis är även att ett regelverk 
fastställs senast 6 månader innan det träder i kraft. 
 
Med hänvisning till ovan finns ingen möjlighet för Meriteringsregler för draghund – 
Barmark att ingå i en provperiod från och med den 1 januari 2023. 
 
PTK ser dock positivt på att Meriteringsregler för draghund – Barmark blir en officiell 
meritering. 
 
PTK beslutade att återremittera regelverket till SBK för vidare arbete. 
 
Ylwa Malmberg uppdrogs att bli SBKs kontaktperson för det fortsatta arbetet med 
regelverket. 
 

b) Nationell anpassning av regler för vallprov 
En fråga hade uppkommit kring reglerna för vallprov (IHT) där momentet Fånga ett får 
tagits bort i den nationella anpassningen av reglerna med hänvisning till djurskydd. 
Frågeställaren påstod att detta inte var tillåtet då det förenklade provet och att det 
inte går att ta bort ett moment i ett regelverk som baseras på ett internationellt 
regelverk. 
 
PTK tog del av frågan och konstaterade att i och med att regler för vallprov (IHT) är 
nationellt anpassade och genomförs i Sverige som nationella prov och inte som 
internationella prov där man kan erhålla CACITR så är det tillåtet att ta bort moment. 
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§ 65 Bidragsberättigad domarkonferens 

Ansökan om domarkonferens 2024 
Senast datum för ansökan om bidragsberättigad domarkonferens var den 1 juli 2022 
och till mötet hade två klubbar inkommit med ansökningar. 
 
Svenska Brukshundklubben 
SBK hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad konferens för IGP-domare den 
9-10 mars 2024. Bifogat ansökan fanns preliminär budget. 
 
PTK beslutade att återremittera ansökan då SBK behöver inkomma med en tydligare 
redovisning av de beräknade kostnaderna för konferensen. 
 
När en uppdaterad budget inkommit tar PTK ett beslut per capsulam kring ansökan. 
 
Svenska Vinthundklubben 
Jonny Hedberg anmälde jäv och lämnade sammanträdet. 
 
Svenska Vinthundklubben, SvVK, hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad 
konferens för lure coursing-domare den 2-3 november 2024. Bifogat ansökan fanns 
preliminär budget. 
 
PTK beslutade att godkänna SvVKs ansökan om att få genomföra konferensen den 
2-3 november 2024. Bidragsnivån är 75 % av konferenskostnaden, högst 75 000 kr 
vilket betalas ut efter genomförd och av PTK godkänd redovisning av konferens. 
 
Jonny Hedberg anslöt åter till sammanträdet. 
 

§ 66 PTKs uppdrag 

a) Lista över ledamöternas uppdrag 
PTK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden. Till protokollet noteras 
att följande uppdrag är genomförda: 
 
2-2022 
§ 36 b) PTK tog del av protokollsutdraget från KHM beträffande hårda och 

otillåtna träningsmetoder. Ordföranden samt Göran Wessman uppdrogs 
att ingå i arbetsgruppen tillsammans med KHM och JhK. 

 
Ordföranden och Göran Wessman informerade om att de deltagit vid ett antal möten 
med arbetsgruppen och att arbetet inom gruppen fortgår. 
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2-2022 
§ 51 a) Beatrice Palm uppdrogs att se över i hur stor utsträckning nosework 

utövas i de övriga nordiska länderna samt om intresse finns för att starta 
en NKU-kommitté för nosework. 

 
Beatrice Palm informerade att nosework är en officiell provform i Danmark  
och Finland men inte i Norge varför en kommitté inom NKU inte är aktuell i dagsläget.  
Om nosework skulle bli en officiell provform i Norge kan frågan återigen tas upp. 
 

b) Uppdrag ur delegeringsordningen 
PTK gick igenom de tidsbestämda uppdrag kommittén fått efter Kennelfullmäktige 
2021. 
Ett av PTKs tidsbestämda uppdrag är att PTK ska: 
Stödja berörda special- och verksamhetsklubbar i genomförandet av KFs beslut att: 
”Allmän hundsport (för närvarande agility, lydnad, rallylydnad, freestyle och 
nose work) kan av den special- eller verksamhetsklubb, som SKK delegerat 
huvudmannaskapet till, bevilja juridisk person (företag eller organisation) 
utanför SKK rätt att arrangera officiell tävling/prov” (KF §14) 
 
I och med detta uppdrag har PTK tillfrågat de klubbar som är huvudmän för de 
allmänna hundsporterna om en redogörelse för deras framtidsplaner vad gäller att låta 
juridiska personer arrangerar tävlingar. 
De berörda klubbarna är Svenska Agilityklubben, SAgiK, Svenska 
Hundfreestyleklubben, SHFK, Svenska Noseworkklubben, SNWK, och SBK. 
Samtliga klubbar hade till dagens möte inkommit med svar: 
 
SAgiK 
Meddelar att de kommer fortsätta som tidigare med att låta juridisk person arrangera 
officiella agilitytävlingar. 
 
SHFK 
Tidigare har officiella tävlingar i freestyle och HtM inte arrangerats av privata aktörer 
men SHFK meddelar att de nu har beslutat att tillåta juridisk person att arrangera 
officiella tävlingar. 
 
SNWK 
Meddelar att de har ett fungerande upplägg idag med att privata aktörer får vara 
anordnare av tävlingar men att SNWK står som arrangör. Klubben meddelar också att 
de i dagsläget inte har några planer på att låta juridisk person stå som arrangör men 
att de vid behov kan utreda frågan vidare. 
 
SBK 
Återkopplar att de ville återkomma i frågan då de behövde mer tid innan de kan 
inkomma med besked. 
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PTK beslutade att SBK får till den 9 december 2022 på sig att inkomma med svar vilket 
är tre månader från att frågan skickades ut. 
 
Sekreteraren uppdrogs att informera SBK om senaste datum för klubben att inkomma 
med svar till PTK. 
 

§ 67 Information från PTK samt kansli 

a) Ordföranden 
- Inget att rapportera. 

 
b) Ledamöter 
- Beatrice Palm informerade om att hon närvarat på konferens för 

rallylydnadsdomare i Upplands Väsby den 8-9 oktober 2022. 
- Ann Awes informerade om att EM i nötvallning kommer att ske under mässan 

på Elmia Lantbruk den 19-21 oktober 2022. De länder som kommer delta är 
Sverige, Finland, Frankrike, Nederländerna och Schweiz. 

- Ylwa Malmberg informerade om att arrangören har svårt att hitta funktionärer 
till Polardistans 2023. 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Informerade om SKKs visionsturné SKK 2030 som är i full gång med att besöka 

olika platser i Sverige för att ta del av medlemmarnas tankar kring SKKs framtid. 
- Informerade om den händelse som skett i Finland där en person filmats som 

använt otillåtna träningsmetoder mot sin hund vid träning av IGP. Händelsen 
har uppmärksammats av finsk media och har blivit en stor fråga i vårat 
grannland. 
 
PTK tog del av informationen och påtalar att den här typen av träningsmetoder 
är oacceptabla. Vidare diskuterades olika lösningar för hur PTK proaktivt kan 
arbeta för att detta inte ska ske i Sverige. 
 
Ordföranden och Göran Wessman uppdrogs att ta upp frågan i arbetsgruppen 
tillsammans med KHM och JhK. 
 

d) Sekreteraren 
- Inget att rapportera. 

 

§ 68 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 

a) Allmän information 
- Protokoll från möte med FCI Europe Section General Assembly i Paris, 

Frankrike, den 25 april 2022. 
- Protokoll från digitalt möte med FCI Europe Section General Committee den 

9 juni 2022. 
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- Beslut från möte med FCI General Committee i Madrid, Spanien, den 19 och 

21 juni 2022 
- Beslut från möte med FCI General Assembly i Madrid, Spanien, den 20-21 juni 

2022. 
- Information om samarbete mellan FCI och World Cat Federation. 
- Kalender över FCI mästerskap mellan 2022 och 2028. PTK noterade att Sverige 

står som arrangör för VM i lure coursing 2023, VM i agility 2025. 
 

b) Cirkulär 
- 17/2022 med information om att Vincent Solare blivit avstängd som 

IGP-domare tillsvidare från och med den 5 april 2022. 
- 22/2022 med information om FCIs sanktioner mot den Ryska Kennelklubben. 
- 38/2022 med information från Estlands Kennelklubb om en hund som fått 

förbud att tävla i agility från den 3 juli 2022 till den 2 juli 2023. 
 

c) FCI Agility Commission 
- Protokoll från digitalt möte med FCI Agility Commission den 11 mars 2022. 
- Information om VM i agility 2023 som kommer hållas i Liberec, Tjeckien, den 

3-8 oktober 2023. 
 

d) FCI Commission for Dog Dancing 
- Protokoll från digitalt möte med FCI Commission for Dog Dancing den 

21 maj 2022. 
 

e) FCI Commission for Herding Dogs 
- Protokoll från digitalt möte med FCI Commission for Herding Dogs den 

27 mars 2022. 
- Protokoll från möte med FCI Commission for Herding Dogs i Dortmund, 

Tyskland, den 9-10 juli 2022.  
 

f) FCI Commission for Mondioring 
- Protokoll från digitalt möte med FCI Commission for Mondioring den 

28 mars 2022. 
 

g) FCI Obedience Commission 
- Information om att CS utsett Martha Landin som Sveriges nya delegat för 

FCI Obedience Commission. 
 

h) FCI Rally Obedience Commission 
- Protokoll från digitalt möte med FCI Rally Obedience Commission den 

22 februari 2022. 
- Protokoll från digitalt möte med FCI Rally Obedience Commission den 

24 februari 2022. 
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- Protokoll från digitalt möte med FCI Rally Obedience Commission den 

30 april-1 maj 2022. 
 

i) FCI Commission for Rescue Dogs 
- Protokoll från möte med FCI Commission for Rescue Dogs i Brescia, Italien, den 

26-27 februari 2022. 
 

j) FCI Commission for Sighthound Sport 
- Protokoll från möte med FCI Commission for Sighthound Sport i Kalajoki, 

Finland, den 25 maj 2022. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg efter möte 

med FCI Commission for Sighthound Sport 25 maj 2022. 
- Jonny Hedbergs rapport efter lure coursing-VM i Kalajoki, Finland, den 

27-29 maj 2022. 
- Kalender över internationella lure coursing-prov 2022. 

 
k) FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Roudnice nad Labem, 

Tjeckien, den 12 mars 2022. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Brith Andersson efter möte 

med FCI Utility Dogs Commission i Roudnice nad Labem, Tjeckien, den 
12 september 2022. 

- Arbetsordning för FCI Utility Dogs Commission. 
- Information om VM i IGP-FH den 11-16 oktober 2022 i Polen. 
- Inbjudan till VM i IGP-FH den 15-20 maj 2023 i Finland. 

 
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. 
 

§ 69 Information från Nordisk Kennel Union, NKU 

a) NKU/AU 
- Protokoll från möte med NKU/AU i Reykjavík, Island, den 29 mars 2022. 

 
b) Lydnad 
- Information om att CS utsett Martha Landin som Sveriges nya representant för 

NKUs lydnadskommitté. 
 

c) Mästerskap 
- Inbjudan till det nordiska mästerskapet i agility den 19-21 augusti 2022 i 

Sverige. 
- Inbjudan till det nordiska mästerskapet i freestyle och heelwork to musik den 

11-13 november 2022 i Danmark. 
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- Inbjudan till det nordiska mästerskapet i rallylydnad den 25-27 november 2022 

i Finland. 
- Information om det nordiska mästerskapet i lydnad den 26-27 november 2022 i 

Norge.  
 
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. 
 

§ 70 Övriga frågor 

Tävlat med opererad hund utan dispens 
En skrivelse hade inkommit från en hundägare som tävlat agility med sin hund efter att 
den gjort ett operativt ingrepp. För kännedom fanns resultatet från de tävlingar 
hunden genomfört efter operationen. 
 
PTK tog del av skrivelsen och konstaterade att hundägaren själv medgivit att denne 
inte visste om att dispens behövde ansökas om. Vidare konstaterade PTK att hunden 
hade fått dispens utfärdad om hundägaren skickat in en ansökan då dispens alltid ges 
för den här typen av ingrepp. 
 
PTK beslutade att lämna ärendet utan åtgärd. Vidare påpekade PTK att det är 
hundägaren som är ytterst ansvarig för att förvissa sig om vilka regler för karens som 
gäller vid aktuell behandling eller annan åtgärd. Information om vilka behandlingar och 
åtgärder som är otillåtna finns att läsa i Nationellt dopingreglemente för hund. PTK 
förtydligade också att en godkänd dispens behöver finnas för att hunden 
fortsättningsvis ska få tävla. 
 

§ 71 Nästa möte 

Datum för PTKs nästkommande möte är sedan tidigare fastställt till den 
15 februari 2023. 
 

§ 72 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

PTK beslutade att § 63 d) samt § 70 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 

§ 73 Mötet avslutas 

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


