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SKK/PtK nr 1-2021
2021-03-18
§ 1-28

Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK,
Prov- och tävlingskommitté, PtK, torsdag 2021-03-18.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:

Agneta Ståhle (ordf.), Ann Awes (deltog inte vid § 22-23),
Jonny Hedberg, Ylwa Malmberg, Beatrice Palm,
Göran Wessman, Åsa Wrede

Adjungerade:

Kjell Svensson, tävlings- och utbildningschef

Protokoll:

Boa Strandberg

§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och mötet förklarades därefter öppnat.
§2
Val av justerare
Göran Wessman utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§3
Fastställande av dagordning
En justering av dagordningen genomfördes för att hinna med dagens tidskrävande
punkter. Resterande punkter som inte hanteras under dagens möte kommer tas upp
vid PtKs nästa möte den 18 maj 2021. Föreslagen dagordning fastställdes därefter.
§4
Föregående protokoll
PtKs protokoll 2-2020 godkändes och lades till handlingarna.
§5
Resultatrapport
PtKs resultatrapport för februari 2021 granskades och lades till handlingarna.
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§6
Redovisning av beslut per capsulam
Följande beslut har tagits per capsulam sedan PtK möte 2-2020:
a) Beslut per capsulam den 27 oktober 2020 - Provmerit för bergamasco för
deltagande i bruksklass
FCI har beslutat att bergamasco ska klassificeras som en arbetande ras vilket bland
annat innebär att bruksklass ska arrangeras på internationell utställning samt att rasen
behöver provmerit för att ansöka om C.I.B.
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben, SGVK, hade inkommit med förslag att krav på
provmerit ska vara lägst betyget Good på Svenska Kroppsvallarklubbens vallanlagstest.
PtK beslutade enligt SGVKs förslag.
b) Beslut per capsulam den 12 november 2020 - Ansökan från
Svenska Brukshundklubben om generell dispens
Svenska Brukshundklubben, SBK, hade inkommit med en ansökan om att förlänga den
generella dispens för år 2020, vilken belyses i PtK 1-2020 § 10, för tävlande hundar
över 18 månader utan mentalbeskrivning hund, MH, samt för tjänstgöringskrav för
funktionärer att gälla även under år 2021. Vidare ansöker SBK om ny generell dispens
att få genomföra certifikatprov räddningshund utan att ha genomgått MH vid
provtillfället från och med år 2021.
PtK beslutade att godkänna SBKs ansökan.
c) Beslut per capsulam den 30 november 2020 - Ansökan om nytt datum för
bidragsberättigad konferens för IGP-domare
SBK hade inkommit med ansökan om att skjuta fram sin redan beviljade
bidragsberättigade konferens för IGP-domare med anledning av rådande
coronasituation från den 16-17 januari 2021 till den 23-25 april 2021 alternativt den
22-24 oktober 2021.
PtK beslutade att godkänna SBKs ansökan om att flytta fram domarkonferensen till
den 23-25 april 2021 alternativt den 22-24 oktober 2021.
d) Beslut per capsulam den 30 november 2020 - Ansökan om nytt datum för
bidragsberättigad konferens för lydnadsdomare
SBK hade inkommit med ansökan om att skjuta fram sin redan beviljade
bidragsberättigade konferens för lydnadsdomare med anledning av rådande
coronasituation från den 2-3 oktober 2021 till oktober/november 2022. SBK inkommer
med specifikt datum för konferensen under våren 2021.
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PtK beslutade att godkänna SBKs ansökan om att flytta fram domarkonferensen till
oktober/november 2022 förutsatt att hänsyn tas till konferensen för noseworkdomare
den 12-13 november 2022 samt bruksprovdomare den 19-20 november 2022.
e) Beslut per capsulam den 30 november 2020 - Ansökan om nytt datum för
bidragsberättigad konferens för rallylydnadsdomare
SBK hade inkommit med ansökan om att skjuta fram sin redan beviljade
bidragsberättigade konferens för rallylydnadsdomare med anledning av rådande
coronasituation från den 9-10 oktober 2021 till oktober/november 2022. SBK
inkommer med specifikt datum för konferensen under våren 2021.
PtK beslutade att godkänna SBKs ansökan om att flytta fram domarkonferensen till
oktober/november 2022 förutsatt att hänsyn tas till konferensen för noseworkdomare
den 12-13 november 2022 samt bruksprovdomare den 19-20 november 2022.
f) Beslut per capsulam den 17 december 2020 - Ansökan om dispens för senare
inlämning av del i reviderat regelverk
Provkommittén Lure Coursing, PKLC, hade inkommit med en ansökan om förskjutning
av revidering för två punkter i regelverket för lure coursing-prov för att stämma
överens med FCIs regelverk för lure coursing som ännu inte är färdigt. De två berörda
punkterna är i nuvarande regelverk punkt 2.4 samt punkt 2.5. PKLC önskar inkomma
med det reviderade regelverket senast den 31 december 2020 bortsett från de två
punkterna.
PtK beslutade att godkänna PKLCs ansökan att inkomma senare med de två punkterna
ur regelverket för lure coursing-prov dock senast den 1 maj 2021. Detta för att
regelverket ska vara fastställt av PtK minst sex månader innan det träder i kraft.
§7

Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse, CS, samt övriga kommittéer
a) Protokollsutdrag från CS 6-2020
Protokollsutdrag från CS möte 6-2020 den 1-2 september 2020:
Av protokollsutdraget framgår att PtK samt Jakthundskommittén, JhK, gått ut med en
förfrågan till berörda klubbar angående önskan att skjuta fram regelrevideringen med
ett år. Detta efter att SBK fått beviljat att skjuta upp sin regelrevidering med ett år på
grund av fördröjningar i revideringsperioden till följd av rådande pandemi.
Av de 11 klubbar utöver SBK som ligger under PtKs ansvarsområde hade sex stycken
klubbar inkommit med svar och samtliga önskar vara kvar under ordinarie
regelrevideringsperiod.
CS beslutade att 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
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2026. Övriga klubbars prov- och tävlingsregelverk samt SKKs allmänna regler,
utställningsregler, championatregler och särbestämmelser gällande samtliga raser
följer den ursprungliga planen för regelrevideringen vilket innebär att de reviderade
reglerna gäller från och med 2022 till och med 2026.
PtK tog del av protokollsutdraget.
b) Protokollsutdrag CS 7-2020
Protokollsutdrag från CS möte 7-2020 den 4-5 november 2020:
§ 186 Mötesspecifika frågor
Kennelfullmäktige 2021:
a) Utse arbetsgrupp för Hamiltonplaketten
Avelskommittén, Jakthundskommittén, Kommittén för hundars mentalitet, Provoch Tävlingskommittén, Uppfödare och Kennelkonsulentkommittén samt
Utställningskommitténs ska utse representanter att delta i arbetsgruppen.
Namnen lämnas till sekreteraren.
Förslag att arbetsgruppen leds av Thomas Uneholt.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
PtK tog del av protokollsutdraget och ordföranden meddelade att Ylwa Malmberg
utsetts att representera PtK i arbetsgruppen.
c) Protokollsutdrag CS 1-2021
Protokollsutdrag från CS möte 1-2021 den 29 januari 2021:
§ 14 SKK/PTK, Prov- och Tävlingskommittén
a) Protokollsutdrag § 28 Regelverk
Svenska Kennelklubbens policy för djurhantering vid vallningsträning av hund har
gåtts igenom för mindre justeringar av innehåll som inte längre är aktuellt och
behöver uppdateras.
CS beslutade att fastställa den uppdaterade policyn från dagens datum.
PtK tog del av protokollsutdraget.
§8

Klubbfrågor
a) Svenska Agilityklubben
För kännedom fanns information om att Svenska Agilityklubben, SAgiK, önskar
arrangera VM i agility 2024 alternativt 2025. CS presidium har tagit beslut att de ställer
sig positiva till att SAgiK arrangerar mästerskapet.
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b) Svenska Brukshundklubben
För kännedom fanns inbjudan till SBKs digitala regelkonferens för bruksprov,
lydnadstävling samt rallylydnad.
Vidare fanns för kännedom följande utskick från SBK som gått ut till berörda klubbar:
- Viktig information gällande covid-19 och tävlingsverksamheten skickat den
6 november 2020.
- Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet ställs in med
omedelbar verkan skickat den 17 november 2020.
- Alla tävlingar stängs för anmälan skickat den 18 november 2020.
- Angående datum för ansökan om prov och tävling skickat den 16 februari 2021.
c) Svenska Noseworkklubben
För kännedom fanns utskick från PtK till Svenska Noseworkklubben, SNWK, med
frågeställning angående hur SNWK upplevt likheter och skillnader med tävlingar
arrangerade av privata aktörer jämfört med tävlingar arrangerade av klubbar inom
SKK-organisationen.
PtK önskar svar från SNWK senast den sista april.
d) Svenska Kroppsvallarklubben
En ansökan hade inkommit från SBK angående att berger picard godkänns att delta vid
prov under Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV. PtK hade bett SvKV om ett yttrande i
ärendet vilket hade inkommit där klubben ställer sig positiv till att låta berger picard
delta vid deras prov.
PtK beslutade att godkänna SBKs ansökan och att berger picard tillåts delta vid SvKVs
prov från den 1 januari 2022.
§9

Regelverk
a) Rallylydnad
För kännedom fanns information som skickats ut till berörda klubbar från SBKs
utskottsgrupp för rallylydnad angående revideringen av regelverket för rallylydnad.
PtK tog del av informationen. Vidare förtydligades att championatet alltid ska tilldelas i
den högsta klassen.
b) SBK specialsök
Vid PtK 2-2020 tillsattes en arbetsgrupp bestående av representanter från PtK för att
tillsammans med SNWK och SBK ha ett möte för fortsatt dialog angående SBK
specialsök. SBK önskar nu träffa hela PtK för ett gemensamt möte.
PtK diskuterade kring SBK specialsök och beslutade att vid tillfälle bjuda in
representanter för SBKs projektgrupp för SBK specialsök till ett PtK-möte.
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c) Svenska Kennelklubbens policy för djurhantering vid vallningsträning av hund
För kännedom fanns den slutliga versionen av Svenska Kennelklubbens policy för
djurhantering vid vallningsträning av hund efter redaktionella ändringar samt den
uppdaterade engelska översättningen av policyn.
PtK uttalade än en gång vikten av att policyn efterföljs och diskuterade olika
möjligheter med hur den kan kommuniceras utåt.
En skrivelse hade inkommit med synpunkter på innehållet i policyn med en önskan att
den uppdateras för att bli tydligare. Skrivelsens avsändare önskar att tillsammans med
PtK samt berörda organisationer återigen gå igenom policyn för revidering.
PtK tog del av skrivelsen och uttryckte uppskattning över att policyn tas på stort allvar
samt tackade för bra synpunkter. PtK poängterar att policyn inte kan liknas med ett
regelverk varför den är utformad på det sätt den är. PtK ser inte några väsentliga
otydligheter i nuvarande formuleringar i policyn men för gärna i samråd med
skrivelsens avsändare en fortsatt dialog kring hur policyn ytterligare kan kommuniceras
utåt för att öka förståelsen. Ett förslag kom upp att sammanställa en artikel där ett
resonemang kring uttolkningen av policyn förs och som kan spridas till berörda
intressenter.
Kjell Svensson uppdrogs att ta kontakt med skribent för uppdraget att sammanställa
artikeln om policyn.
§ 10 Revidering av championatregler och särbestämmelser
SKKs championatregler och särbestämmelser ska fastställas för en ny femårig
låsningsperiod från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2026.
Samtliga special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar har beretts
tillfälle att fram till den 1 januari 2021 ansöka om förändringar av dessa regler.
Regler för provmeriter för bruksklass och Svenskt utställningschampionat, SE UCh
Gällande ansökningar om förändringar av vilka provmeriter som krävs för deltagande i
bruksklass på utställning samt provmeriter för utställningschampionat gör PtK en
bedömning av om de ansökta förändringarna är rimliga gällande provform och
meritnivå. Därefter tar SKKs Utställningskommitté, UtstK, formellt beslut i dessa frågor.
Följande ansökningar har inkommit avseende provmeriter för bruksklass och
Svenskt utställningschampionat:
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a) Ras- och avelsföreningen för Cane Corso
Ras- och avelsföreningen för Cane Corso, RACC, har ansökt om att komplettera de
meriter som gäller för cane corso att få delta i bruksklass på utställning samt provmerit
för erhållande av C.I.B. med alternativet godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov spår,
sök eller rapport.
PtK beslutade att tillstyrka ansökan inför vidare hantering i UtstK.
b) Svenska Leonbergerklubben
Svenska Leonbergerklubben, SLBK, har ansökt om att bruksklass på utställning ska
införas för rasen på samma villkor som gäller för de andra raserna,
newfoundlandshund och landseer, som får delta på vattenprov och erhålla
Svenskt vattenprovschampionat.
PtK beslutade att tillstyrka ansökan inför vidare hantering i UtstK.
c) Svenska Molosser- och Herdehundklubben
Svenska Molosser- och Herdehundklubben, SMHK, har ansökt om att införa genomförd
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, som krav på provmerit för att
erhålla SE UCh för raserna pyreneisk mastiff, broholmer och maremmano abruzzese.
PtK beslutade att avstyrka ansökan då genomförd BPH inte är att beteckna som ett
rasspecifikt arbetsprov vilket är kriteriet för en provmerit för utställningschampionat.
d) Svenska Brukshundklubben
Svenska Brukshundklubben, SBK, har ansökt om justeringar av meriter för deltagande i
bruksklass på utställning för samtliga raser som klubben har rasansvar för.
Sammanfattningsvis innebär ansökan att merit från Brukshundprov spår, IGP-FH, utgår
och att Brukshundprov Mondioring klass 1, MR 1, tillförs. För de raser som sen tidigare
även har godkänt vallhundsprov som merit tillförs även godkänt vallarbetsprov, HWT.
PtK beslutade att tillstyrka ansökan inför vidare hantering i UtstK.
SBK har ansökt om justeringar av provmeriter för att erhålla SE UCh för samtliga raser
som klubben har rasansvar för. Sammanfattningsvis innebär ansökan att merit från
IGP-FH utgår och att MR 1 tillförs. För de raser som sen tidigare även har godkänt
vallhundsprov som merit tillförs även godkänt HWT. För de raser som sen tidigare har
meriten godkänd mentaltest vid korning utgår denna merit. För vissa av SBKs raser har
även meritnivån i befintliga provmeritalternativ justerats.
PtK saknar motivering till att IGP-FH ska utgå som provmerit för att delta i bruksklass
på utställning och som merit för SE UCh och efterfrågar en sådan från SBK.
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Vid tidigare regelrevideringar har PtK påpekat att mentaltest inte kan betecknas som
ett rasspecifikt arbetsprov. PtK noterade nu att godkänt mentaltest inte längre finns
med som ett krav i förslaget om regelrevidering.
PtK beslutade att tillstyrka ansökan inför vidare hantering i UtstK.
SBK har ansökt om att certifikat på IPO Nordic Style ska ingå som en alternativ
provmerit för SE UCh för samtliga de raser som SBK har rasansvar för i det b)-alternativ
som finns i SKKs utställnings och championatregler. b)-alternativet innebär att SE UCh
kan erhållas med två certifikat från utställning och ett certifikat från SBKs bruksprov,
IGP, IPO-R eller dragprov.
PtK beslutade att tillstyrka ansökan inför vidare hantering i UtstK.
I dagsläget finns inget nationellt certifikat i IPO Nordic Style men SBK avser att ansöka
om att införa det vid kommande regelrevidering att gälla från 2023.
PtK uttalade att man ställer sig positiv till att införa ett nationellt certifikat i IPO Nordic
Style från och med 2023.
e) Svenska Polarhundklubben
Svenska Polarhundklubben, SPHK, ansöker om att justera meritnivåerna från SPHKs
meriteringsprov för deltagande i bruksklass på utställning och för provmerit för SE UCh
för grönlandshund och alaskan malamute.
PtK beslutade att bordlägga ansökan till dess att SPHKs meriteringsregler är fastställda.
Regler för championat och beteckningar som PtK har ansvar för
Följande ansökningar har inkommit avseende regler för championat vilka PtK har
ansvar för:
f) Svenska Newfoundlandshundklubben
Svenska Newfoundlandshundklubben, SNK, har ansökt om att införa nya beteckningar,
vattenprovdiplom, för de raser som får delta på vattenprov.
Vattenprovdiplom startklass, VPDS: Tre uppflyttningsresultat i startklass tilldelade av
minst två domare.
Vattenprovdiplom öppen klass, VPDÖ: Tre uppflyttningsresultat i öppenklass tilldelade
av minst två domare.
PtK beslutade att godkänna VPDS och VPDÖ förutom kravet på att resultaten ska vara
tilldelade från minst två domare.
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SNK har även ansökt om Vattenprovdiplom elitklass, VPDE, som ska ha samma krav på
provmeriter som Svenskt vattenprovschampionat men utan krav på utställningsmerit.
PtK beslutade att avslå ansökan om VPDE då det rasspecifika
vattenprovschampionatet finns för aktuella raser.
g) Svenska Kroppsvallarklubben
Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV, har ansökt om ett nytt championat,
Svenskt vallprovschampionat, SE VpCh, för de raser som får delta på SvKVs vallprov.
PtK ser detta som ett rasspecifikt championat för aktuella raser och därmed borde en
utställningsmerit ingå i kraven för championatet.
PtK beslutade att bordlägga frågan och tillfråga de specialklubbar vars raser får delta
på SvKVs vallprov om deras inställning till att införa detta championat.
SvKV har ansökt om nya beteckningar baserade på meriter från SvKVs vallprov:
Vallprov 1, IHT 1: Godkänd på SvKVs vallprov klass 1.
Vallprov 2, IHT 2: Godkänd på SvKVs vallprov klass 2.
Vallprov 3, IHT 3: Godkänd på SvKVs vallprov klass 3.
PtK beslutade att godkänna de tre nya beteckningarna IHT 1-3.
h) Svenska Noseworkklubben
Svenska Noseworkklubben, SNWK, har ansökt om 16 nya beteckningar baserade på
meriter från nosework-tävlingar samtliga moment och separata beteckningar för var
och en av de enskilda momenten.
PtK beslutade att återremittera ansökan till SNWK då 16 olika beteckningar inom
samma tävlingsform blir svårt att hantera. SNWK uppmanas att återkomma med en
reviderad ansökan som innehåller tre eller upp till max sex olika beteckningar. Ansökan
ska vara PtK tillhanda senast den 5 maj 2021.
SNWK ansöker om ett nytt championat, Svenskt nose work championat, SE NWCh.
Kravet för championatet ska vara tre certifikat från nose work-tävling. Samtliga raser
men inte hundar med tävlingslicens ska kunna erhålla championatet.
PtK beslutade att godkänna det nya championatet SE NWCh och konstaterar att
certifikaten ska utdelas i den högsta klassen, vilket från och med den nya
regelperioden som börjar 2022 är elitklass.
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i) Svenska Brukshundklubben
SBK ansöker om ett nytt championat, Svenskt skyddsprovschampionat, SE SkCh, som
samtliga raser tillhörande SBK ska kunna erhålla. Kravet är tre certifikat på SBKs
bruksprov, kategori skydd samt intyg om godkänd testikelstatus.
PtK beslutade att godkänna det nya championatet SE SkCh.
SBK ansöker om ett nytt championat, Svenskt IPO Nordic Stylechampionat,
SE B(IPO NS)Ch. Samtliga raser som SBK har rasansvar för ska kunna tilldelas
championatet när de uppfyller ett av kraven för följande alternativ:
a) Tre certifikat på IPO Nordic Style-prov arrangerat av SBK. Lägst Good eller
2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på officiell utställning.
b) Två certifikat på IPO Nordic Style-prov arrangerat av SBK. Ett certifikat efter
15 månaders ålder på utställning.
PtK beslutade att godkänna det nya championatet SE B(IPO NS)Ch.
SBK ansöker om fyra nya championat baserade på meriter från IPO Nordic Styles fyra
olika moment skydd, spår, sök och rapport.
PtK beslutade att avslå ansökan då intresset för att arrangera och delta på
IPO Nordic Style prov sen provverksamheten började 2014 inte har varit tillräckligt
stort för att motivera att det samtidigt införs fem olika championat i provformen.
SBK ansöker om fyra nya beteckningar baserade på meriter från IPO Nordic Style. En
beteckning per moment i skydd, spår, sök och rapport. Kravet ska vara resultatet
godkänd i respektive kategori.
PtK beslutade att avslå att kategorispecifika beteckningar införs i IPO Nordic Style.
Däremot erbjuds SBK möjligheten att införa en beteckning oavsett kategori. Det vill
säga att resultatet godkänd från ett IPO Nordic Style prov ger beteckningen IPO NS,
oavsett vilken kategori som meriten är tagen i. Samtliga raser ska kunna erhålla
beteckningen.
j) Svenska Polarhundklubben
SPHK ansöker om att lägga till Dragprov 20+ bland de dragprovsvarianter som kan
meritera till SE (Polar)Ch för alaskan malamute samt att minst ett av proven ska vara
dragprov 100+ eller 250+.
PtK beslutade att godkänna tillägget i kraven för SE (Polar)Ch för alaskan malamute.
SPHK ansöker om att lägga till Dragprov 20+ bland de dragprovsvarianter som kan
meritera till SE (Polar)Ch för grönlandshund.
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PtK beslutade att godkänna tillägget i kraven för SE (Polar)Ch för grönlandshund.
SPHK ansöker om att ta bort möjligheten för alaskan malamute och grönlandshund att
erhålla beteckningen PDP.
PtK beslutade att godkänna att alaskan malamute och grönlandshund inte ska kunna
erhålla beteckningen PDP.
k) Svenska Sennenhundklubben
Svenska Sennenhundklubben, SShK, har ansökt om att införa en ny beteckning,
Arbetsprovdiplom klass 3, AP 3, som ska ha samma krav på provmeriter som
Svenskt arbetsprovschampionat men utan krav på utställningsmerit.
PtK beslutade att avslå ansökan om AP 3 då det rasspecifika arbetsprovschampionatet
finns för aktuella raser.
§ 11 Revidering av regler för agilitytävlingar
PtKs granskning av Svenska Agilityklubbens, SAgiKs, regler för agilitytävlingar att gälla
från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026.
Bifogat regelverket fanns en sammanställning med kommentarer till SAgiKs ansökta
ändringar samt underlag från regelrevideringsprocessen. Bifogat fanns även en
förfrågan att skjuta upp delar av ansökta regeländringar till den 1 januari 2023 på
grund av de ökade kostnaderna ändringarna kommer medföra.
PtK ställer sig positiv till SAgiKs förfrågan att skjuta upp delar av ändringarna med ett år
men behöver innan beslut om detta kan tas veta mer exakt vilka ändringar det rör sig
om.
Vid PtKs granskning av regelverket uppkom kommentarer om justeringar samt
frågeställningar kring delar av SAgiKs ansökta ändringar.
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SAgiK avseende PtKs synpunkter.
Punkt 2.5 Certifikat
Formuleringen att endast ett certifikat delas ut per klass och storleksgrupp säger emot
stycket avseende utdelning av certifikat vid lika resultat till samtliga berättigade
hundar och behöver omformuleras.
SAgiK önskar ta bort att certifikat inte får tilldelas till oregistrerad hund vilket då även
medför att formuleringen kring certifikatresultat utgår.
Frågan angående att oregistrerade hundar ska kunna erhålla certifikat och därmed
även championat har varit uppe för prövning de två senaste KF genom motioner från
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SAgiK. KF har båda gångerna avslagit motionerna varför PtK inte kan ta något annat
beslut.
Detta innebär att de tidigare formuleringarna i regelverket om certifikat och
certifikatresultat samt diplom i agilityklass 3 och hoppklass 3 kvarstår.
Punkt 4 Hinderbeskrivningar och specifika hinderfel
I separat bilaga meddelar SAgiK att hinderskisserna byts ut för att överensstämma med
FCIs regelverk men i regelverket saknas skisser över de olika hindren under flera
punkter. PtK önskar en tydligare redovisning av vilka hinderskisser som ska vara kvar
och vilka som ska utgå.
§ 12 Revidering av vallanlagsprovsregler för bearded collie
PtKs granskning av Specialklubben för Bearded collies, SBCs, regelverk för
vallanlagsprov för bearded collie att gälla från den 1 januari 2022 till den
31 december 2026.
PtK tog del av regelverket med den mindre justering SBC ansökt om och beslutade
godkänna regelverket för vallanlagsprov bearded collie att gälla från den
1 januari 2022 till den 31 december 2026.
Vidare lyfte PtK frågan hur SBC ser på det långsiktiga behovet av provformen när
Svenska Kroppsvallarklubbens olika prov tillkommit.
§ 13 Revidering av regler för freestyle och heelwork to music
PtKs granskning av Svenska Hundfreestyleklubbens, SHFKs, regler för freestyle och
heelwork to music, HtM, att gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026.
Vid PtKs granskning av regelverket uppkom kommentarer om justeringar samt
frågeställningar kring delar av SHFKs ansökta ändringar.
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SHFK avseende PtKs synpunkter.
Domare att döma och tävla samma dag
Vid regelrevideringen inför föregående låsningsperiod hade SHFK inkommit med en
ansökan om att domare i freestyle och HtM tillåts döma och tävla under samma dag.
PtK beslutade vid möte 1-2016 att godkänna undantaget under förutsättning att
domaren inte tävlar för domare den tjänstgjort tillsammans med eller ska tjänstgöra
tillsammans med. Undantaget gällde från den 1 januari 2017 till och med den
31 december 2021.
SHFK hade inför låsningsperioden 2022 inkommit med en skrivelse med bifogad
namninsamling där klubben ansöker om att ta bort regleringen av domare som dömer
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och tävlar samma dag och att det från nästa låsningsperiod ska tillåtas utan
restriktioner. Anledning till skrivelsen är att klubben bland annat sett att
begränsningen gett ekonomiska konsekvenser samt noterat en problematik för
arrangörer att hitta domare.
PtK diskuterade ansökan ingående har förståelse för de problem som en till numerären
liten hundsport kan ha gällande tillgången till domare som kan tjänstgöra och de
ekonomiska konsekvenser som detta kan medföra arrangörer. Detta måste vägas mot
konsekvenserna gällande trovärdighet och objektivitet i en hundsport som helt baseras
på domares enskilda bedömningar. Sammantaget gör det att PtK inte anser att regeln
helt kan tas bort, men att nu gällande reglering där domare får tävla och döma samma
dag men inte för domare tjänstgöring har skett eller ska ske tillsammans med kan
tillåtas även under nästkommande låsningsperiod.
PtK beslutade att undantaget från föregående låsningsperiod kvarstår oförändrad från
den 1 januari 2022 till den 31 december 2026.
Regelverket i sin helhet
En språklig översyn behöver göras genomgående för att förtydliga och förenkla
innehållet. PtK ser även att en översyn görs avseende vad som är lämpligt att ha med i
tävlingsformens anvisningar istället för i regelverket.
Punkt 2.2 Ansökan om tävling
En formulering har lagts till angående uppdelning av klass med många startande och
frågor uppkom om vad som menas med delade klasser och om det kan likställas med
två tävlingar. Meningen behöver formuleras om för att förtydligas.
Punkt 2.6 Löptik
En mening har lagts till att löptik ska bära tikskydd och PtK önskar ett förtydligande i
regelverket av var och när tikskyddet ska bäras.
Punkt 2.9 Funktionärer
Den föregående formuleringen angående att domare har rätt att tävla och döma
samma dag behålls med följden att den ansökta formuleringen utgår. Ärendet
behandlas tidigare under denna paragraf.
Punkt 2.13 Hänsyn på tävlingsplatsen
Punkten behöver ses över för omformulering och förtydligande.
Stycket gällande deltagarnas språk och beteende stryks då formuleringen disciplinära
åtgärder gällande enskild medlem endast används i sammanhang rörande SKKs
Disciplinnämnd. PtK rekommenderar SHFK att istället använda sig av formulering som
finns under rubriken Förarens skyldigheter eller liknande i flera andra hundsporters
regelverk.
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Punkt 3.4 Certifikat
Då freestyle- och HtM-diplom för klass III endast kan tilldelas oregistrerade hundar
som inte kan tävla om certifikat utgår meningen att även hundar som innehar
freestylediplom III eller HtM-diplom III kan tilldelas certifikat.
Punkt 4.2 Förberedelser inför start samt punkt 4.7 Diskvalificering
Ett tillägg har gjorts att hunden ska föras in fritt på banan och PtK önskar i och med det
ett klargörande kring om det räknas som ett diskvalificerande fel att ta hunden i
halsbandet. Räknas det som ett diskvalificerande fel ska det läggas till under punkt 4.7
Diskvalificering.
Punkt 4.8 Andra fel som inte är diskvalificerande
PtK anser att formuleringen avseende att tävlande inte får påverka bedömningen med
att bära kläder med reklam för egna företag kan misstolkas och önskar ett
förtydligande från SHFK på vad syftet med skrivningen är.
§ 14 Revidering av regler för vattenprov
PtKs granskning av Svenska Newfoundlandshundklubbens, SNKs, regler för vattenprov
att gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026.
Vid PtKs granskning av regelverket uppkom kommentarer om justeringar samt
frågeställningar kring delar av SNKs ansökta ändringar.
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SNK avseende PtKs synpunkter.
Punkt 2.6 Villkor för deltagande - 10. Regler för SM
För att undvika att låsas i en femårsperiod tas regler för SM bort från regelverket och
läggs istället till i ett separat dokument för SM-regler.
Punkt 2.6 Villkor för deltagande - 12. Vattenprovdiplom
Skrivningen anpassas till PtKs beslut utifrån § 10 f).
Punkt 2.13 Domare, tävlingsledare och övriga funktionärer
Regelverket innehåller otydligheter gällande vilka som har rätt att döma prov och ett
förtydligande behöver göras kring domares behörighetsnivåer.
Formuleringen kring krav på domares medlemskap behöver förtydligas av vad som
avses.
Punkt 2.14 Hundens framförande
Stycket gällande angivna avstånd flyttas till punkt 2.21 Uppläggning allmänt.
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§ 15 Revidering av regler för nosework
PtKs granskning av Svenska Noseworkklubbens, SNWKs, regler för nose work att gälla
från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026.
Vid PtKs granskning av regelverket uppkom kommentarer om justeringar samt
frågeställningar kring delar av SNWKs ansökta ändringar.
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SNWK avseende PtKs synpunkter.
Regelverket i sin helhet
Numrering av rubriker och underrubriker saknas i regelverket vilket bör åtgärdas. En
tydlig numrering gör regelverket tydligare och lättare att orientera sig i.
Ansökan om doftprov
Instruktioner för ansökan om prov och tävling ska finnas med i regelverket och
behöver läggas till.
Hundens utrustning
En ansökan om tillägg i regelverket hade gjorts angående att domare kan tillåta
deltagande hund att bära täcke under tävlingsmoment om vädret kräver detta.
PtK förde en lång och ingående diskussion i ärendet. I bedömningen togs bland annat
hänsyn till behovet för vissa hundar att bära täcke på tävling samt skaderisken ett
täcke kan medföra. Vidare diskuterades hur användande av täcke under prov och
tävling ställer sig i förhållande till SKKs allmänna regler punkt 7. Doping och andra
otillbörliga förhållanden. PtK konstaterade att om ett tillåtande av att använda täcke
vid prov och tävling skulle införas så behöver Nationella Dopingkommissionen för hund
godkänna detta.
PtK beslutade att skrivningen angående att hundar tillåts bära täcke utgår.
Föraren
Ett tillägg har gjorts att en vuxen följeslagare ska finnas tillgänglig på tävlingsplatsen
för deltagare under 16 år. PtK är fundersamma över formuleringen och önskar ett
förtydligande i saken från SNWK.
Beteckningar
Skrivningen anpassas till PtKs beslut utifrån § 10 h).
Certifikat & championat
Skrivningen anpassas till PtKs beslut utifrån § 10 h) där det behöver framgå vad som
krävs i klassen elit för att erhålla certifikat.
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Särskilda regler NW Elit
SNWK hade ansökt om ett tillägg i regelverket i form av klassen NW Elit för deltagare
med uppflyttning från NW3 TSM.
PtK beslutade att godkänna tillägget om klassen NW Elit.
Doftprovs- och tävlingsfunktionärer
Upplägget skulle bli tydligare om avsnittet för funktionärer lades tidigare i regelverket.
Tävlingsfunktionärer
Ett förtydligande önskas huruvida funktionärer tillåts delta på tävling där de själva
tjänstgör.
Ett förtydligande önskas gällande funktionärers auktorisationer samt de olika begrepp
som används när de olika funktionärerna beskrivs i regelverket.
§ 16 Revidering av meriteringsregler
PtKs granskning av Svenska Polarhundklubbens, SPHKs, 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 revideringsprocessen samt innehållet i meriteringsreglerna.
SPHK hade även inkommit med kompletterande underlag kring hur
regelrevideringsprocessen gått till i klubben.
PtK tog del av underlagen som vilka tillsammans med de många oklarheterna i det
reviderade regelverket medför till att PtK inte kan ta något beslut om
meriteringsreglerna i dagsläget.
PtK beslutade att återremittera regelverket till SPHK och Ylwa Malmberg uppdrogs att
kontakta SPHK för en muntlig dialog kring regelverket.
Vidare rekommenderar PtK att revideringen av regelverket tas upp på ett
medlemsmöte för förankring hos medlemmarna.
§ 17 Revidering av regler för arbetsprov
PtKs granskning av Svenska Sennenhundklubbens, SShKs, regler för arbetsprov att gälla
från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026.
Vid PtKs granskning av regelverket uppkom kommentarer om justeringar samt
frågeställningar kring delar av SShKs ansökta ändringar.
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SShK avseende PtKs synpunkter.
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Arbetsprovdiplom
Skrivningen anpassas till PtKs beslut utifrån § 10 k).
T-vägskorsning i klass I och T-vägskorsning med stopp i klass II och klass III
Avståndet i regeltexten stämmer inte överens med de nya skisserna över de tre olika
momenten och behöver justeras.
§ 18 Revidering av regler för vallhundstävlingar och prov
PtKs granskning av Svenska Vallhundsklubbens, SVaKs, regler för vallhundstävlingar
och prov att gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026.
PtK tog del av regelverket med de justeringar SVaK ansökt om och beslutade godkänna
regelverket för vallhundstävlingar och prov att gälla från den 1 januari 2022 till den
31 december 2026.
§ 19 Revidering av regler för spårprov för blodhund
PtKs granskning av Svenska Blodhundklubbens, SvBKs, regler för spårprov för blodhund
att gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026.
SvBK hade inför nästkommande låsningsperiod inte ansökt om några ändringar i deras
regelverk.
PtK beslutade att, med justering för datum avseende regelverkets giltighetsperiod,
godkänna regelverket för spårprov för blodhund i sin helhet att gälla från den
1 januari 2022 till den 31 december 2026.
§ 20 Revidering av regler för vallanlagstest, vallarbetsprov samt vallprov
PtKs granskning av Svenska Kroppsvallarklubbens, SvKVs, regler för vallanlagstest,
vallarbetsprov samt vallprov att gälla från den 1 januari 2022 till den
31 december 2026.
Då regelverken för vallanlagstest, vallarbetsprov samt vallprov reviderades inför
låsningsperiod från den 1 januari 2021 hade SvKV inte ansökt om några ändringar i
deras regelverk till nästkommande regellåsningsperiod.
SvKV hade inkommit med ansökan om championat samt beteckningar vilket medför
att regelverket för vallprov justeras utifrån PtKs beslut i § 10 g).
PtK beslutade att, med justering för datum avseende regelverkens giltighetsperiod
samt tillägg av beteckningar i vallprovsreglerna, godkänna regelverken för
vallanlagstest, vallarbetsprov samt vallprov att gälla från den 1 januari 2022 till den
31 december 2026.
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§ 21 Revidering av regler för lure coursing
PtKs granskning av Svenska Vinthundklubbens, SvVKs, regler för lure coursing att gälla
från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026.
PtK har via beslut per capsulam gett SvVK/PKLC dispens att inkomma senare med
revidering av två punkter i det nuvarande regelverket som berör klassindelning för
whippet och italiensk vinthund. Ärendet berörs i § 6 f).
Vid PtKs granskning av regelverket uppkom kommentarer om justeringar samt
frågeställningar kring delar av SvVKs ansökta ändringar.
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SvVK avseende PtKs synpunkter.
Punkt 2.2 Träning
Hur träning ska arrangeras regleras inte av ett provregelverk och ska därför flyttas till
anvisningar för lure coursingverksamheten.
Punkt 3.7 Funktionärers tjänstgöringsbegränsningar
PtK önskar ett förtydligande kring kriterier av vad som avses med att domare och
domaraspirant inte får delta med hund på prov där de själva dömer.
§ 22 Bidragsberättigad domarkonferens
För kännedom fanns information från SBK att de ställer in sin bidragsberättigade
konferens för mondioringdomare den 13-14 november 2021.
§ 23 Ledamöternas uppdrag
a) Lista över ledamöternas uppdrag
PtK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden. Till protokollet noteras
att följande uppdrag är genomförda:
2-2020
§ 26 b)

Efter Föreningskommitténs beslut att tillsätta en arbetsgrupp
tillsammans med JhK och PtK för justering av de domaretiska reglerna.
PtK utsåg ordföranden och Kjell Svensson att delta i arbetsgruppen.

Ordföranden meddelade att uppdraget är genomfört och att det reviderade
dokumentet Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom
SKK-organisationen börjat gälla från årsskiftet.
2-2020
§ 28 c)

Svenska Kennelklubbens policy för djurhantering vid vallningsträning av
hund har genomgåtts för mindre justeringar av innehåll som inte längre
är aktuellt och behöver uppdateras.
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Sekreteraren uppdrogs att göra de redaktionella ändringarna för att
sedan skicka den justerade policyn till CS för fastställande.
Sekreteraren meddelade att uppdraget är genomfört och att den uppdaterade policyn
fastställts av CS den 29 januari 2021. Den nya versionen av policyn samt en uppdaterad
engelsk version har skickats ut till berörda klubbar.
2-2020
§ 28 d)

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.
PtK tog noggrant del av informationen och beslutade att ordföranden,
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.

Ordföranden meddelade att uppdraget är genomfört. Ärendet berörs under § 9 b).
Beatrice Palm meddelade att uppdraget är genomfört.
2-2020
28 e)

Ann Awes uppdrogs att ta kontakt med SvKV för dialog gällande
ändringarna i regelverket för vallprov samt de redaktionella justeringarna
i de båda regelverken.

Uppdraget är genomfört och de reviderade regelverken började gälla från den
1 januari 2021.
2-2020
§ 29 d)

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.

Sekreteraren meddelade att uppdraget är genomfört. Framflyttade samt inställda
bidragsberättigade domarkonferenser redovisas under § 6 b)-e) samt § 22.
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2-2020
§ 30 a)

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

Sekreteraren meddelade att uppdraget är genomfört.
2-2020
§ 32 c)

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.

Sekreteraren meddelade att uppdraget är genomfört och att berörda klubbar
tillfrågats.
§ 24 Information från PtK samt kansli
a) Ordföranden
- Inget att rapportera.
b) Ledamöter
- Inget att rapportera.
c) Tävlings- och utbildningschefen
- Redovisade provstatistik för 2020 som visar en total minskning av antal
registrerade resultat med 65 % jämfört med föregående år. Detta på grund av
antalet tävlingar som tvingats ställas in till följd av rådande pandemi.
- Informerade om det utskick som gått ut till berörda klubbar angående de
reviderade domaretiska reglerna för exteriör‐, prov‐ och tävlingsdomare samt
beskrivare inom SKK‐organisationen. De reviderad domaretiska reglerna
började gälla från den 1 januari 2021.
d) Sekreteraren
- Informerade att utskick gått ut till berörda klubbar angående ansökan av
bidragsberättigad domarkonferens 2023. Sista datum för ansökan är den
1 juli 2021.
- Informerade om de utskick som gått ut till SKKs klubbar under hösten och
vintern gällande restriktioner och rekommendationer vid klubbverksamhet till
följd av rådande pandemi.
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SKKs marknadsavdelning arbetar med ett projekt att utveckla SKKs olika webbplatser
och hade till kommittén inkommit med en frågeställning angående kommitténs behov
och önskemål inför utvecklingen.
PtK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med Jonny Hedberg som sammankallande
samt Göran Wessman och Agneta Ståhle att svara på marknadsavdelningens frågor.
§ 25 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
§ 26 Nästa möte
Datum för kommande möte fastställdes till tisdag den 18 maj 2021.
§ 27 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
PtK beslutade att inga ärenden fanns som inte får offentliggöras innan protokollet är
justerat.
§ 28 Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.

Justeras:

Agneta Ståhle
Vid protokollet:

Göran Wessman

Boa Strandberg

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

