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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK, 
Prov- och tävlingskommitté, PtK, torsdag 2020-10-01. 
 
 

Närvarande: 

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

 

Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs tävlings- och utbildningschef 

 

Anmält förhinder:  Göran Wessman 

 

Protokoll:  Boa Strandberg 

 

§ 21 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och mötet förklarades därefter öppnat.  
 

§ 22 Val av justerare 

Ylwa Malmberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 
 

§ 23 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 24 Föregående protokoll 

PtKs protokoll 1-2020 godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 25 Resultatrapport 

Resultatrapporten för augusti 2020 granskades. Kjell Svensson informerade att 
budgeten för 2020 har korrigerats på grund av de omfattande besparingarna SKK fått 
göra till följd av rådande coronasituation. Även 2021 års budget kommer revideras av 
samma anledning. Resultatrapporten lades därefter till handlingarna. 
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§ 26 Protokollsutdrag från CS samt övriga kommittéer 

a) SKKs Centralstyrelse, CS 
Protokollsutdrag från CS möte 5-2020: 
  

§ 82 Föregående protokoll  
a) § 57 c) Bordlagd fråga, Svenska Noseworkklubben, SBK och kongsök  
CS beslutade att remittera ärendet till SKKs Prov- och Tävlingskommitté för vidare 
hantering. 

 
PtK tog del av protokollsutdraget. Frågan behandlas senare i dagordningen under 
§ 28 d). 
 

b) SKKs Föreningskommitté, FK 
Protokollsutdrag från FK möte 2-2020: 
 
 § 58 Stadgar samt kommitténs regelverk och publikationer  

a) Förelåg fråga från verksamhetsklubb om domares möjligheter att acceptera 
uppdrag i verksamheter utanför SKK-organisationen.  
 
Kommittén går igenom de regelverk som i dagsläget finns inom FCI och SKK 
samt en bakgrundspromemoria från sekreteraren rörande frågan. 
Sammanfattningsvis konstaterar kommittén att frågan är komplicerad på grund 
av motstående intressen i form av FCI:s regelverk och Sveriges och EU:s 
konkurrenslagstiftning.  
 
Kommittén beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från SKKs 
Prov- och tävlingskommitté och Jakthundskommitté. För Föreningskommitténs 
räkning deltar ordförande och sekreteraren. 

 
PtK utsåg Agneta Ståhle och Kjell Svensson att delta i arbetsgruppen. 
 

c) SKKs Disciplinnämnd, DN 
För kännedom fanns DNs beslut 76-2020 samt beslut 80-2020. 
 
PtK tog del av beslutet från DN och noterade en felaktighet av innehållet i 
beslut 802020. 
 
Sekreteraren uppdrogs att förtydliga till DN hur beslutsgången går till. 
 

§ 27 Klubbfrågor 

a) Svenska Noseworkklubben, SNWK 
För kännedom fanns SNWKs arrangörsmanual vilken har uppdaterats för att stämma 
överens med regelverket för nosework.  
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b) Svenska Agilityklubben, SAgiK 

För kännedom fanns ett uppdaterat utkast av det avtal som tecknas mellan SAgiK och 
de privata aktörer som önskar arrangera officiella agilitytävlingar. Nytt för den 
uppdaterade versionen är att det nu finns ett krav att den privata aktören är 
auktoriserad tävlingsledare. 
 

c) Svenska Brukshundklubben, SBK 
För kännedom fanns beslut taget av SBKs Utskott för prov och tävling angående 
förlängd ansökningstid för att arrangera prov och tävling mellan den 1 januari 2021 
och den 30 juni 2021. Det nya datumet för att senast inkomma med ansökan är den 
15 november 2020. 
 

d) Svenska Vinthundklubben, SvVK 
För kännedom fanns information att SvVK har för avsikt att ansöka till FCI om att få 
arrangera europamästerskapet i lure coursing 2023. Ansökan fanns för kännedom 
bifogat med brev från SKK, Region Skåne samt Kristianstads kommun med uttalat stöd 
för SvVKs ansökan. 
 

e) Svenska Polarhundklubben, SPHK 
Ett mejl hade inkommit från SPHK angående meriteringsförfarandet vid 
långdistanstävlingen Polardistans 2021. I mejlet beskrevs problematiken med 
utländska deltagare och nuvarande meriteringsregler när icke svenska ekipage vill 
delta men avstå själva meriteringen av hundarna. Administrationen tar tid både inför 
och under tävlingen när kopior på utländska stamtavlor ska skickas in och blanketter 
för meritering ska fyllas i. Med anledning av detta ansökte SPHK om dispens från 
nuvarande regelverk att endast svenska spann och intresserade utländska spann ska 
delta i meriteringen under tävlingen. 
 
PtK diskuterade ärendet och poängterade värdet i att samtliga hundar som deltar i de 
meriterande klasserna deltar i meriteringen. Den meriterande delen är viktig för 
rasutvärderingen av både svenska och utländska hundars arbetsegenskaper. 
 
PtK beslutade att avslå SPHKs ansökan om dispens från regelverket för 
meriteringsregler. 
 

§ 28 Regelverk 

a) Ansökan från SBK om framskjuten regelrevideringsperiod 
SBK hade inkommit med en ansökan till CS att få skjuta upp regelrevideringen med ett 
år med anledning av rådande coronasituation. SKK har utifrån detta gått ut till 
resterande klubbar vilka är huvudmän för respektive regelverket med en förfrågan om 
behovet finns att flytta fram regelrevideringen med ett år. Av de klubbar som 
återkopplat till PtK har ingen annan klubb inom kommitténs verksamhetsområde 
önskat en framskjuten regelrevideringsperiod. 
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Kjell Svensson informerade att CS tagit följande beslut: 
De klubbar som önskar får förlänga nuvarande regelperiod med ett år och de nya 
reglerna gäller då under en fyraårsperiod från och med 2023 till och med 2026.  
 
Övriga klubbars prov- och tävlingsregelverk samt allmänna regler, utställningsregler, 
championatregler och särbestämmelser gällande samtliga raser följer den ursprungliga 
planen för regelrevideringen vilket innebär att de nya reglerna gäller från och med 
2022 till och med 2026.   
 
PtK noterade informationen. 
 

b) Rapport om dagsläge från respektive kontaktperson 
PtKs kontaktpersoner rapporterade var och en om dagsläge för respektive regelverk. 
De regelverk som ligger under SBK kommer förskjutas med ett år medan resterande 
ligger kvar inom ordinarie revideringsperiod. 
Vissa ledamöter har aktivt kontakt med den ansvariga klubben för det aktuella 
regelverket och andra mer sporadiskt. 
Samtliga kontaktpersoner påminns om betydelsen att ha löpande kontakt med de olika 
klubbarna. 
 

c) Svenska Kennelklubbens policy för djurhantering vid vallningsträning av hund 
Svenska Kennelklubbens policy för djurhantering vid vallningsträning av hund har 
genomgåtts för mindre justeringar av innehåll som inte längre är aktuellt och behöver 
uppdateras. 
 
Sekreteraren uppdrogs att göra de redaktionella ändringarna för att sedan skicka den 
justerade policyn till CS för fastställande. Vidare påpekade PtK vikten av att förhålla sig 
till policyn ur djurskyddssynpunkt. 
 

d) Svenska Brukshundklubben, SBK, SBK specialsök 
SKK hade tillsammans med SBK ett möte den 5 maj 2020 där man gick igenom bland 
annat provets syfte samt dagsläge och plan framåt för den nya provformen. Planen att 
införa SBK specialsök som en officiell gren 2022 har skjutits fram med anledning av 
rådande coronasituation. 
 
SNWK har haft ett antal synpunkter på utförandet av SBK specialsök vilket § 26 b) 
berör. En dialog har förts mellan SKK, SBK och SNWK där man arbetat för att komma 
överens om gemensamma lösningar. 
 
SBK hade begärt att SNWK skulle inkomma med synpunkter på regelverket för SBK 
specialsök. För kännedom fanns ett brev från SNWKs ordförande att man i enighet 
med SBK avstår från att lämna synpunkter i nuvarande skede och väntar till processen 
med regelverket kommit längre.  
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PtK tog noggrant del av informationen och beslutade att Agneta Ståhle, Beatrice Palm 
samt Kjell Svensson tillsammans med SBK och SNWK bokar ett möte för fortsatt dialog. 
 
Beatrice Palm uppdrogs att ta kontakt med SBK och SNWK för uppdatering av hur de 
ligger till i processen. 
 

e) Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV 
SvKV hade inkommit med de omarbetade regelverken för vallprov och vallarbetsprov 
för fastställande av PtK att börja gälla från den 1 januari 2021. De båda regelverken 
baseras på FCIs regelverk för internationella prov. 
 
PtK gick igenom regelverken för vallprov och vallarbetsprov och noterade att 
regelverket för vallprov innehåller övningar vilka inte är lämpliga utifrån 
djurskyddssynpunkt varför en nationell anpassning behöver göras. 
 
PtK beslutade att en förutsättning för att regelverket för vallprov ska godkännas är att 
man tar bort övningen Fånga ett får då utförandet kan stressa djuren samt utgöra en 
skaderisk för fåren. Konsekvenserna av att momentet tas bort behöver framgå i 
poängtabellen under avsnittet Bedömning. Övningen Trafik behöver omarbetas så att 
det tydligt framgår att fordonet måste vara stillastående då ett motorfordon i rörelse 
riskerar utsätta får och hund för fara. I båda regelverken behöver några mindre 
redaktionella justeringar göras. 
 
PtK beslutade att under förutsättningar att ovanstående justeringar görs fastställa 
regelverken för SvKVs vallprov och vallarbetsprov att gälla från den 1 januari 2021. 
 
Ann Awes uppdrogs att ta kontakt med SvKV för dialog gällande ändringarna i 
regelverket för vallprov samt de redaktionella justeringarna i de båda regelverken. 
 

f) Trick Dog 
För kännedom fanns en presentation som inkommit av verksamheten Trick Dog. 
 
PtK noterade med intresse informationen. 
 

§ 29 Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens 2022 

a) Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens för bruksprovsdomare 
Svenska Brukshundklubben, SBK, hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad 
konferens för bruksprovsdomare med datum den 19-20 november 2022. Bifogat 
ansökan fanns preliminär budget. 
 
PtK beslutade att godkänna SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
konferens för bruksprovsdomare den 19-20 november 2022. 
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Bidragsnivån är 75 % av konferenskostnaden på högst 75 000 kr vilket betalas ut efter 
genomförd och av PtK godkänd redovisning av konferensen. 
 

b) Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens för noseworkdomare 
Svenska Noseworkklubben, SNWK, hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad 
konferens för noseworkdomare med datum den 12-13 november 2022. Bifogat 
ansökan fanns preliminär budget. 
 
PtK beslutade att godkänna SNWKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
konferens för noseworkdomare den 12-13 november 2022. 
 
Bidragsnivån är 75 % av konferenskostnaden på högst 75 000 kr vilket betalas ut efter 
genomförd och av PtK godkänd redovisning av konferensen. 
 

c) Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens för vallhundsprovdomare 
Svenska Vallhundsklubben, SVaK, hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad 
konferens för vallhundsprovdomare med datum den 17-21 februari 2022. Bifogat 
ansökan fanns preliminär budget. 
 
PtK beslutade att godkänna SVaKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
konferens för vallhundsprovsdomare den 17-21 februari 2022. 
 
Bidragsnivån är 75 % av konferenskostnaden på högst 75 000 kr vilket betalas ut efter 
genomförd och av PtK godkänd redovisning av konferensen. 
 

d) Förfrågan till SBK om framskjuten bidragsberättigad domarkonferens 
Samtliga av SBKs regelverk får en förskjuten revideringsperiod med ett år. 
 
Sekreteraren uppdrogs med anledning av detta att ta kontakt med SBK med förfrågan 
om de önskar skjuta upp sina redan beviljade bidragsberättigade domarkonferenser 
för år 2021 till att istället hållas år 2022. 
 

§ 30 Information från PtK samt kansli 

a) Ledamöter 
- 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. 
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- Beatrice Palm uppdrogs vid föregående möte, PtK 1-2020, att följa upp 

erfarenheter av privata aktörers arrangemang av officiella noseworktävlingar. 
Beatrice Palm hade till mötet förberett en sammanställning med bland annat 
statistik över antalet noseworktävlingar arrangerade av privata aktörer 
gentemot klubbar inom SKK-organisationen år 2017 och år 2019. 
Sammanställningen visar en stor ökning av antalet tävlingar samt att andelen 
tävlingar år 2019 i mindre utsträckning arrangerades av privata arrangörer än 
år 2017. 

 
Sekreteraren uppdrogs att göra en frågeställning utifrån den sammanställning 
Beatrice Palm gjort för att sedan skickas till SNWK för uppföljning. 

 
b) Tävlings- och utbildningschefen 
- Informerade om det utskick som den 20 april 2020 gått ut till SKKs 

specialklubbar, avtalsanslutna rasklubbar samt verksamhetsklubbar gällande 
att datum för ansökan om förändringar i SKKs championatregler och 
särbestämmelser för 2022-2026 flyttats fram till den 1 januari 2021. 

- Informerade om det utskick som den 9 september 2020 gått ut till SKKs 
medlemsklubbar samt publicerats på skk.se gällande effekterna på SKKs 
verksamhet och ekonomi till följd av den pågående pandemin. 

- Informerade om de utskick som gått den 10 juni, den 23 juni samt den 20 juli 
2020 till berörda klubbar gällande förutsättningarna för hur klubbverksamhet 
ska kunna hållas i sommar och höst utifrån rådande coronasituation. 

 

§ 31 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 

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

3-4 september 2020. 
 

b) FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte i Tallinn, Estland, den 1-2 februari 2020. Av protokollet 

framgår bland annat beslut om att FCI European Open Agility Championships 
2023 arrangeras av Danmark den 27-30 juli år 2023. Bifogat protokollet fanns 
en uppdaterad version av FCI Agility Judging Guidelines. 

- Information från ordförande i FCI Agility Commission gällande att FCI Agility 
World Championship 2020 är inställt. Mästerskapet hålls i Tallinn, Estland, 
2021, i Ryssland 2022 och i Tjeckien 2023. 
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c) FCI Commission for Dog Dancing 
- Protokoll från distansmöte den 4-5 juli 2020. Av protokollet framgår bland 

annat beslut att ställa in FCI Dog Dancing World Championships 2020. 
Mästerskapet planeras hållas i Týn nad Vltavou, Tjeckien, 2021, i Paris, 
Frankrike, 2022 och i Herning, Danmark, 2023. I protokollet fanns även beslut 
om att FCI Dog Dance European Championship arrangeras i Sankt Petersburg, 
Ryssland, 2021 och i Tyskland 2022. Bifogat protokollet fanns ett brev från FCI 
Commission for Dog Dancing till FCI General Committee med förslag om 
ändring i Regulations for the Dog Dancing European Open Championship, 
Guidelines for the Organization of FCI Dog Dancing Competitions samt 
Guidelines for Dog Dancing Judges. 

- FCI Cirkular 21/2020, Regulations for FCI International Dog Dancing 
Competitions, med information om uppdaterat regelverk. 

 
d) FCI Commission for Mondioring 
- Information om att FCI Mondioring World Championship 2020 den 

2125 oktober 2020 ställs in med anledning av rådande coronasituation. 
 

e) FCI Commission for Rally Obedience 
- Protokoll från distansmöte den 13 mars 2020.  

 
f) FCI Commission for Rescue Dogs 
- FCI Cirkular 22/2020, FCI Regulations for awarding the CACIT at International 

Rescue Dog Tests and International Rescue Dog Team competitions, med 
information om uppdaterat regelverk. 

- Information om att domarkonferensen i Craiova, Rumänien, den 
1011 oktober 2020 är framflyttad till den 20-21 november 2021. 

- Information om att FCI World Championship for Rescue Dogs 2020 i Craiova, 
Rumänien, den 20-23 augusti 2020 är framflyttad till den 19-22 augusti 2021. 

 
g) FCI Commission for Sighthound Races 
- Information om att FCI World Racing Championship 2020 den 46 september 

2020 samt FCI European Coursing Championship 2020 den 16-18 oktober 2020 
ställs in med anledning av rådande coronasituation. 

 
h) FCI Commission for Sledge Dogs 
- Information om att det planerade mötet i Budapest, Ungern, i juli 2020 ställs in 

med anledning av rådande coronasituation. 
 
 
 
 
 
 



  

SKK/PtK nr 2-2020 
2020-10-01 

Sida 9/10 
 
 

 
i) FCI Utility Dogs Commission 
- Rekommendationer från FCI Utility Dogs Commission angående hur arrangörer 

på ett säkert sätt ur smittosynpunkt bör genomföra IGP-prov. 
- Information om att FCI IGP World Championship 2020 i Nederländerna ställs in 

med anledning av rådande coronasituation. Nederländerna kommer istället 
arrangera mästerskapet år 2021 och det hålls i Tjeckien år 2022 och i Ryssland 
år 2023. 

 
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. 
 

§ 32 Information från Nordisk Kennel Union, NKU 

a) NKU/AU 
- Information om att samtliga nordiska mästerskap i agility, freestyle/heelwork 

to music, lydnad, rallylydnad samt junior handling ställs in år 2020 med 
anledning av rådande coronasituation. 

 
b) NKU agilitykommitté 
- Protokoll från möte per mejl i december 2019. 

 
c) NKU freestylekommitté 
- Ett mejl hade inkommit från den svenska ledamoten Rolf Gustavsson med en 

förfrågan hur PtK ställer sig till att oregistrerade hundar tillåts delta vid 
nordiska mästerskapen i freestyle/heelwork to music. I Sverige tillåts 
oregistrerade hundar delta i de allmänna hundsporterna agility, 
freestyle/heelwork to music, lydnad samt rallylydnad men de nordiska 
mästerskapen har krav att deltagande hundar ska vara registrerade. 

 
PtK diskuterade frågeställningen och konstaterade att om oregistrerade hundar 
tillåts att delta i de nordiska mästerskapen ska detta gälla för samtliga allmänna 
hundsporter. 

 
Sekreteraren uppdrogs att ta kontakt med respektive huvudman för de 
allmänna hundsporterna att inkomma med synpunkter i frågan.  

 
d) NKU rallylydnadskommitté 
- Protokoll från möte på Svenska Kennelklubbens kansli i Rotebro den 12 februari 

2020. 
- Protokoll från distansmöte den 21 juli 2020. 
- Protokoll från distansmöte den 23 september 2020. 
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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. 
 

§ 33 Övriga frågor 

Inga inkomna ärenden. 
 

§ 34 Nästa möte 

Datum för kommande möte fastställdes till torsdag den 18 mars 2021. 
 

§ 35 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

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

§ 36 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.  
 
 
Justeras: 
 
 
Agneta Ståhle   Ylwa Malmberg 
 
 
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. 


