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§ 54-74

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK,
Prov- och tävlingskommitté, PtK, tisdag 2021-10-19.

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

§ 54 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och mötet förklarades därefter öppnat.
§ 55 Val av justerare
Beatrice Palm utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 56 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 57 Föregående protokoll
PtKs protokoll 2-2021 godkändes och lades till handlingarna.
§ 58 Resultatrapport
PtKs resultatrapport för augusti 2021 granskades och lades till handlingarna.
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§ 59 Kennelfullmäktige
Inför Kennelfullmäktige 2021
För kännedom fanns en uppdaterad planering inför Kennelfullmäktige, KF, den
23-24 oktober 2021. Av planeringen framgick information om att ledamöternas
mandatperiod i de olika kommittéerna förlängts till den 28 februari 2022.
§ 60 Redovisning av PtK/VU-beslut samt beslut per capsulam
Följande beslut har tagits av PtKs verkställande utskott samt per capsulam sedan PtK
möte 2-2021:
a) PtK/VU-beslut den 8 juni 2021 - Revidering av regler för lure coursing
Då Svenska Vinthundklubben, SvVK, inväntade det justerade regelverket för
lure coursing från FCI hade de inte möjlighet att inkomma med det slutliga förslaget av
lure coursing-reglerna till PtK 2-2021.
Jonny Hedberg, Agneta Ståhle och Ann Awes uppdrogs därför vid PtK 2-2021 att i
egenskap av verkställande utskott ta slutligt beslut gällande godkännande av det
reviderade regelverket för lure coursing.
SvVK hade senare inkommit med regelverket för lure coursing som justerats utifrån de
ändringar som gjorts i FCIs regelverk.
PtK/VU granskade regelverket och beslutade att godkänna regler för lure coursing att
gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026.
b) Beslut per capsulam den 11 juni 2021 - Ansökan om införande av beteckning i
IPO Nordic Style
Svenska Brukshundklubben, SBK, hade inkommit med ansökan om kategorispecifika
beteckningar i IPO Nordic Style inför kommande låsningsperiod av SKKs
Championatregler och särbestämmelser. PtK beslutade vid PtK 1-2021 att avslå SBKs
ansökan men öppnade upp för möjligheten att införa en gemensam beteckning för
IPO Nordic Style oavsett grupp.
SBK hade inkommit med svar att de utifrån PtKs förslag ansöker om att beteckningen
IPO NS ska tilldelas hund med resultatet godkänd i IPO Nordic Style.
PtK beslutade att godkänna SBKs ansökan om den nya beteckningen.
c) Beslut per capsulam den 5 juli 2021 - Revidering av regelverk för certifikatprov
räddningshund
SBK hade inkommit med en reviderad version av regler för certifikatprov
räddningshund samt en ansökan att dessa ska gälla från och med den 1 januari 2022.
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Revideringen av regelverken för tjänstehundar ligger utanför ordinarie
regellåsningsperiod och kan komma att ändras beroende på myndighetsbeslut.
PtK tog del av det reviderade regelverket tillsammans med SBKs bifogade ansökan
samt motivering till ändringarna.
PtK beslutade att godkänna regelverket för certifikatprov räddningshund att gälla från
och med den 1 januari 2022.
d) Beslut per capsulam den 17 augusti 2021 - 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 från den 22-24 oktober 2021 till den
19-21 november 2021. Med ansökan bifogades preliminär budget för konferensen.
PtK beslutade att godkänna SBKs ansökan om att flytta fram konferensen för
IGP-domare till den 19-21 november 2021.
e) Beslut per capsulam den 17 augusti 2021 - Ansökan om tillägg i regelverket för
lure coursing
SvVK hade inkommit med en ansökan om ett mindre tillägg med förtydligande av
klassindelning i det redan fastställda regelverket för lure coursing att gälla från den
1 januari 2022.
PtK tog del av ansökan och beslutade att godkänna tillägget i regelverket för
lure coursing att gälla från den 1 januari 2022.
f) Beslut per capsulam den 6 september 2021 - Ansökan om tillägg samt ändring
av championat- och särbestämmelser
SBK hade inkommit med en ansökan om provmeriter för deltagande i bruksklass på
utställning samt för erhållande av Svenskt utställningschampionat, SE UCh, för
vostotjnoevropejskaja ovtjarka, VEO. SBK ansöker även om en mindre justering av krav
på provmerit för erhållande av SE UCh för rysk svart terrier samt chodský pes.
PtK beslutade att tillstyrka SBKs ansökan inför vidare hantering i
Utställningskommittén.
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§ 61 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse samt övriga kommittéer
a) Protokollsutdrag från CS 4-2021 § 110 d)
Av protokollsutdraget framgår att Centralstyrelsen, CS, efter förslag från
Föreningskommittén, beslutat att ansluta Svenska Noseworkklubben som
verksamhetsklubb från den 1 januari 2022.
PtK tog del av protokollsutdraget.
b) Protokollsutdrag från CS 4-2021 § 92 a)
PtK har ställt frågan till huvudmännen för de allmänna hundsporterna om deras
syn på att oregistrerade hundar ska få delta vid nordiska mästerskap. Samtliga
tillfrågade är positiva till det.
PtK önskar CS syn i frågan.
Pekka Olson informerade om att vid mötet i NKU/AU den 2 juni kom länderna
överens om att endast hundar med stamtavla får delta på de nordiska
mästerskapen.
CS beslutade att endast hundar med stamtavla får delta på de nordiska
mästerskapen.
PtK tog del av protokollsutdraget.
c) DN beslut 43/2021
För kännedom fanns SKKs Disciplinnämnds, DN, beslut 43/2021.
PtK noterade informationen.
d) Protokollsutdrag från KSS 4-2021 § 68
I protokollsutdraget tackar Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS, de
kommittéer som inkommit med svar på KSS frågeställning angående hundvälfärd och
exteriöra överdrifter.
PtK tog del av protokollsutdraget.
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§ 62 Klubbfrågor
Svenska Kroppsvallarklubben
Svenska Brukshundklubben, SBK, hade inkommit med en ansökan om att lägga till tysk
schäferhund på listan över raser som tillåts delta vid de prov Svenska
Kroppsvallarklubben, SvKV, ansvarar över. SvKV hade inkommit med ett yttrande där
de ställer sig positiva till SBKs ansökan.
PtK tog del av SBKs ansökan, SvKVs yttrande samt tidigare beslut tagna av PtK gällande
SvKVs rasförteckning.
PtK tog vid möte 3-2016 beslut om SvKVs nationellt anpassade regelverk utifrån FCIs
regler för Herding dogs att gälla under en provperiod på tre år från den 1 juli 2017. Då
gjordes även nationell anpassning i förteckningen från FCI över raser som tillåts delta
vid proven. På FCIs lista fanns hundraser som historiskt använts inom vallning men som
idag inte kan anses vara raser som i någon större omfattning kan klassas som vallande
hundraser i Sverige. PtK var tveksamma till att alla raser på listan skulle tillåtas delta
framförallt med hänsyn till att ett annat djurslag är inblandat och att det ställer stora
krav vad gäller djurskyddsaspekter. Dessa synpunkter framfördes även till FCI
Commission for Herding Dogs. PtK beslutade därför att göra en nationell anpassning av
rasförteckningen och att de raser tillhörande SBK som då hade Svenska
Vallhundsklubbens vallhundsprov, VP, i sina särbestämmelser skulle godkännas delta
och att de andra raserna skulle tas bort från förteckningen.
Tysk schäferhund finns med på FCIs förteckning över tillåtna raser och även om rasen
historiskt använts inom vallning är det idag inget avelskriterium och det finns inte med
något om vallning i deras rasspecifika avelsstrategier, RAS.
Konsekvensen av att rasen tillåts delta på SvKVs prov blir att hundarna även måste
tränas inför dessa. PtK poängterade att kontroller av prov kan göras så att vallningen
sker på ett etiskt och säkert sätt gentemot de vallade djuren men att det inte är
genomförbart på samma sätt vid träning inför proven.
Med anledning av ovanstående argument där de etiska djurskyddsaspekterna gällande
ett annat djurslag väger tungt beslutade PtK att avslå SBKs ansökan.
§ 63 Regelverk
För kännedom fanns slutlig version av följande fastställda regelverk att gälla från den
1 januari 2022 till den 31 december 2026:
- Agilitytävlingar
- Vallanlagsprov för bearded collie
- Freestyle och heelwork to music, HtM
- Vattenprov
- Nose Work
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-

Meriteringsregler
Arbetsprov
Vallhundstävlingar och prov
Vallanlagstest (NHAT)
Vallarbetsprov (HWT)
Vallprov (IHT)
Lure coursing
Spårprov för blodhund

§ 64 Regelrevidering
a) Planering inför SBKs regelrevidering
PtK diskuterade arbetsgången och ansvarsområden inom kommittén kring
regelrevideringen av SBKs regelverk som ska fastställas att gälla från den
1 januari 2023 till den 31 december 2026. SBKs reviderade regelverk ska inkomma till
PtK senast den 31 december 2021.
Sekreteraren uppdrogs att ta kontakt med SBK gällande status i revideringsarbetet.
Göran Wessman är PtKs kontaktperson för en stor del av SBKs regelverk och
ordföranden uppdrogs att bistå Göran i arbetet med regelrevideringen.
b) Regelrevidering av lydnad klass 3 att gälla från 2022-01-01
FCIs regelverk för internationella lydnadstävlingar har reviderats och börjar gälla från
den 1 januari 2022. SBK hade i och med detta inkommit med en reviderad version av
regler för lydnadstävling klass 3 utifrån FCIs justeringar.
Vid PtKs granskning av regelverket uppkom kommentarer samt frågeställningar kring
delar av SBKs ansökta ändringar:
En övergripande redaktionell översyn bör göras genom regelverket.
Hinder för deltagande
Det tillägg som lagts till om blind och skadad hund samt stycket om aggressiv hund tas
bort då det redan framgår i de allmänna reglerna som ligger först i regelverket.
Dispenser för föraren
PtK önskar en samstämmighet av denna punkt mellan SBKs regelverk för tävlingar och
prov där dispenser för föraren kan tillämpas.
Kontroller
Även här önskar PtK en samstämmighet mellan SBKs olika regelverk vad gäller för vad
och hur ofta arrangören är skyldig att kontrollera hundens ID-märkning, giltigt
vaccinationsintyg samt giltigt medlemskap hos föraren.
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Lydnadsdomare
Ett tillägg görs för att förtydliga att det är samtliga domare som ska genomföra ett
webbaserat kunskapstest varje år.
Tid avsatt för domare och antal deltagare
Texten ”Ungefärliga tider för bedömning” samt texten om hur lång tid det tar att döma
ett visst antal hundar tas bort.
Priser och uppflyttningar
Klass 3
En justering görs i texten huruvida en hund som startat i klass 3 får starta i en lägre
klass.
Ett förtydligande görs i texten om resultatet då hunden blir diskvalificerad.
Generella anvisningar för utförande och bedömning av moment
Fritt följ
Under punkt 27 och punkt 37 används ordet ”distinkt” och PtK anser att en annan
synonym, som till exempel ”tydlig”, bör användas för att förtydliga vad som menas.
Under punkt 37 flyttas stycket ”Det är bara tillåtet att använda en hand när man
dirigerar” upp en mening för att bli tydligare och få ett bättre sammanhang.
Moment 3.8 Sändande runt koner, positioner, apportering och hopp över hinder
Tunnan i moment 3.8 som finns i FCIs version av reglerna har tagits bort i SBKs version.
SBK har inkommit med skälet till att tunnan tas bort men PtK önskar en ytterligare
motivering till varför man valt att ta bort den.
Moment 3.10 Fjärrdirigering
Under Bedömning används ordet ”distinkta” och PtK anser att en annan synonym, som
till exempel ”tydliga”, bör användas för att förtydliga vad som menas.
Beatrice Palm och Åsa Wrede uppdrogs att göra en ytterligare granskning av
regelverket för lydnad klass 3 och sekreteraren uppdrogs att kontakta SBK avseende
PtKs synpunkter och frågeställningar. När SBK färdigställt regelverket kommer det
skickas ut till PtK för ett beslut per capsulam.
c) Regelrevidering av spårprov för blodhund
Inför regelrevideringen 2022 hade Svenska Blodhundsklubben, SvBK, i ett tidigt skede
meddelat att de inte önskade göra några ändringar i sitt regelverk spårprov för
blodhund. Beslut om att fastställa det befintliga regelverket togs vid PtK 1-2021.
Inför PtK 3-2021 hade det framkommit att klubben senare skickat in ett förslag om
ändring av regelverket inför låsningsperioden den 1 januari 2022 till den 31 december
2026 som inte nått kommittén.
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PtK beslutade att inte ändra det beslut som togs vid PtK 1-2021 och att nuvarande
regelverk gäller även under år 2022.
Vidare beslutade PtK att med anledning av ovanstående omständigheter ge SvBK
möjlighet att innan den 31 december 2021 inkomma med ett färdigt regelförslag för
behandling i PtK och som kan komma att gälla från den 1 januari 2023 till den
31 december 2026.
d) Beteckning HWT och IHT 1-3
Inför revideringen av SKKs championatregler och särbestämmelser hade Svenska
Kroppsvallarklubben, SvKV, inkommit med en ansökan om införande av beteckningen
HWT samt beteckningarna IHT 1-3. Inför beslut om beteckningarna vid PtK 1-2021 föll
ansökan om beteckningen HWT bort. I regelverket för vallarbetsprov (HWT) hade
klubben vid sin revidering inte lagt till möjligheten till att ta beteckningen.
I SvKVs ansökan om beteckningen HWT samt beteckningarna IHT 1-3 hade klubben
angett att kravet för att tilldelas dessa var Godkänd i respektive klass. Klubben hade nu
inkommit med förtydligandet om vad godkänd innebär och att för att kunna erhålla
beteckningarna krävs lägst betyget Tillfredsställande i respektive prov eller klass.
SvKV hade också inkommit med regelverket för vallarbetsprov (HWT) med tillägget om
beteckningen HWT.
PtK beslutade att godkänna SvKVs ansökan om att införa beteckningen HWT med
kravet lägst betyg Tillfredsställande i SvKVs vallarbetsprov.
PtK beslutade att godkänna förtydligandet om kravet för att erhålla beteckningen
IHT 1-3 till lägst betyg Tillfredsställande i respektive klass i SvKVs vallprov (IHT).
§ 65 Bidragsberättigad domarkonferens
a) Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens 2023
Svenska Polarhundklubben, SPHK, hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad
konferens för meriteringsdomare med datum den 2 september 2023. Bifogat ansökan
fanns preliminär budget.
PtK beslutade att godkänna SPHKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad
konferens för meriteringsdomare den 2 september 2023.
Bidragsnivån är 75 % av konferenskostnaden på högst 75 000 kr vilket betalas ut efter
genomförd och av PtK godkänd redovisning av konferensen.
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b) Ansökan om nytt datum för bidragsberättigad domarkonferens
SBK hade inkommit med en ansökan om att få flytta fram sin redan beviljade
bidragsberättigade konferens för bruksprovsdomare från den 19-20 november 2022 till
den 18-19 november 2023.
PtK beslutade att godkänna det nya datumet för konferensen för bruksprovsdomare
till den 18-19 november 2023.
c) Ansökan om nytt datum för bidragsberättigad domarkonferens
Svenska Vallhundsklubben, SVaK, hade inkommit med en ansökan om att få flytta fram
sin redan beviljade bidragsberättigade konferens för domare på vallhundsprov från
den 17-21 februari 2022 till den 2-6 mars 2023. Anledningen till SVaKs ansökan är det
ännu osäkra läget i och med coronapandemin.
PtK beslutade att godkänna det nya datumet för konferensen för domare på
vallhundsprov till den 2-6 mars 2023.
d) Inkommet datum för redan beviljad bidragsberättigad domarkonferens 2022
Enligt PtK beslut per capsulam den 20 november 2020 godkändes ansökan från SBK om
att få flytta fram sina redan beviljade bidragsberättigade konferenser för rallylydnadssamt lydnadstävlingsdomare från 2021 till 2022.
SBK skulle inkomma med datum för de båda konferenserna och för kännedom fanns
information om att konferensen för rallylydnadsdomare blir den 8-9 oktober 2022 och
konferensen för lydnadstävlingsdomare blir den 15-16 oktober 2022.
§ 66 Ledamöternas uppdrag
Lista över ledamöternas uppdrag
PtK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden. Till protokollet noteras
att följande uppdrag är genomförda:
2-2021
§34

Kjell Svensson och sekreteraren uppdrogs att sammanställa PtKs
verksamhetsplan samt budget för 2022-2023 för att sedan fastställas av
PtK. Sekreteraren uppdrogs att sammanställa kommitténs redovisning av
uppdrag från KF 2019 samt uppdrag ur delegeringsordningen för att
sedan fastställas av PtK.

Kjell Svensson och sekreteraren rapporterade att uppdragen är genomförda.
2-2021
§ 40, § 42,
§ 43

Sekreteraren uppdrogs att informera respektive klubb om de justeringar
som ska göras efter PtKs granskning av de reviderade regelverken.
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Sekreteraren rapporterade att uppdraget är genomfört. De fastställda regelverken att
gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026 redovisas under § 63.
2-2021
§ 45

Jonny Hedberg, Agneta Ståhle och Ann Awes uppdrogs att se över de
övriga delarna i regelverket för lure coursing 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.

Jonny Hedberg, Agneta Ståhle och Ann Awes rapporterade att uppdraget är genomfört
och att ett VU-beslut tagits om det reviderade regelverket. Beslutet redovisas under
§ 60 a).
§ 67 Information från PtK samt kansli
a) Ordföranden
- Inget att rapportera.
b) Ledamöter
- Åsa Wrede informerade om att en landslagsuttagning har genomförts till det
nordiska mästerskapet i agility i november 2021.
- Jonny Hedberg informerade om att nästa internationella lure coursingtävling i
Sverige kommer att arrangeras i juli 2022. Vidare informerades om att Sverige
arrangerar VM i lure coursing 2023.
- Beatrice Palm informerade om att Sverige nu har ett landslag i rallylydnad som
ska delta i det nordiska mästerskapet i rallylydnad i Upplands Väsby den
11-12 december 2021.
- Ylwa Malmberg informerade om kommande meriteringstävlingar för
polarhundar 2022.
c) Tävlings- och utbildningschefen
- Informerade om att i och med att coronarestriktionerna släppts så har
klubbarna börjat komma igång med tävlingar och prov.
- Poängterade att då regelverken som ska börja gälla från den 1 januari 2022 är
fastställda är det nu upp till klubbarna att kommunicera de färdiga reglerna till
sina domare och medlemmar.
d) Sekreteraren
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs klubbar den 20 maj 2021 samt
den 29 juni 2021 gällande förutsättningarna för sommarens
klubbverksamheter.
- För kännedom fanns minnesanteckningar från det digitala möte som hölls den
24 mars 2021 för SKKs FCI-delegater tillsammans med delar av SKKs kansli.
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§ 68
a)
-

Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI
Allmän information
Beslut från FCI General Committee den 27 april 2021.
Beslut från FCI General Committee den 25 maj 2021.
Beslut från FCI General Committee den 27 juli 2021.
Protokoll från möte med FCI Europe Section General Committee den
4 augusti 2021.
Information om att FCI General Assembly 2021 flyttas fram till juni 2022.
Kalender över internationella mästerskap från 2021 till 2025.

b) Cirkulär
- 29/2021 med sammanställning av beslut och rekommendationer tagna med
anledning av Covid-19.
- 40/2021 med information om att FCI Commission for Sighthound races har bytt
namn till FCI Commission for Sighthound Sport, CSS.
c) FCI Agility Commission
- Cirkulär 49/2020 med information om smärre tillägg i regelverket Agility
regulations of the Federation Cynologique Internationale.
- Information om att VM i agility 2025 kommer arrangeras av Sverige i Kalmar
den 2-6 oktober.
- Information om den officiella hemsidan för FCI Agility European Open 2022.
- Information om att VM i agility 2021 i Estland ställs in med anledning av
rådande pandemi.
- Protokoll från distansmöte den 12 augusti 2021.
- Protokoll från distansmöte den 17 augusti 2021.
d) FCI Commission for Dog Dancing
- Information om att FCI Dog Dancing European Open Championship 2021 bytt
dag och plats från den 7-10 oktober 2021 i Sankt Petersburg till den
30-31 oktober 2021 i Moskva.
- Protokoll från distansmöte den 17 april 2021.
e) FCI Commission for Herding Dogs
- Inbjudan till nästa möte den 20 november 2021.
f) FCI Commission for Mondioring
- Inbjudan samt dagordning till nästa möte den 6 oktober 2021.
g) FCI Obedience Commission
- Cirkulär 35/2021 med information om uppdatering av regelverket Rules &
Guidelines for Obedience trials for classes 1 & 2 & 3.
- Information och tidsschema för VM i lydnad 2021 den 12-15 augusti.
- Inbjudan till nästa möte den 3-4 december 2021 i Tjeckien.
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h)
-

FCI Commission for Rally Obedience
Protokoll från distansmöte den 10 april 2021.
Protokoll från distansmöte den 14 april 2021.
Protokoll från distansmöte den 7 juni 2021.
Protokoll från distansmöte den 9 juni 2021. Av protokollet framgår det fortsatta
arbetet med anvisningar och regelverk för internationella rallylydnadstävlingar
samt anvisningar och regelverk för rallylydnadsdomare. Vidare informerades
om att kommissionen har arbetsgrupper som jobbar med att få en samsyn i
bedömningen i de olika länderna.

i) FCI Commission for Rescue Dogs
- Inbjudan till domarkonferens den 6 november 2021 i Craiova, Rumänien.
- Inbjudan samt dagordning till nästa möte den 7 november 2021 i Craiova,
Rumänien.
j) FCI Commission for Sighthound Sport
- Cirkulär 41/2021 med information om det fastställda uppdaterade regelverket
FCI Regulations for International Sighthound Racing and Lure Coursing Events
som börjar gälla den 1 januari 2022.
- Protokoll från distansmöte den 8 maj 2021.
- Inbjudan till FCI European Coursing Championship 2021 den 21-24 oktober
2021 i Nederländerna.
- Kalender över internationella prov 2022.
k) FCI Commission for Sledge Dogs
- Protokoll från mejlmöte under juni 2021.
- Information fanns om kommissionens arbete med att få samtliga polara raser
att klassificeras som arbetande raser av FCI. I praktiken innebär det ett krav om
provmerit för att kunna erhålla det internationella championatet C.I.B. och att
championatet C.I.E. kan erhållas av hundar utan provmerit. FCI General
Committee har tidigare tagit beslut om arbetsprov för de polara raserna men
vill inte erkänna dem som arbetande raser.
Kommissionen vill att Sverige ska driva frågan vidare till NKU för samojedhund
och att den ska klassas som en arbetande ras. Samojedhund har inte ett land
som ursprungsland utan NKU har ansvar över rasen.
PtK tog del av information och uttalar att kommittén anser att de polara
raserna är arbetande raser.
l) FCI Utility Dogs Commission
- Cirkulär 37/2021 med information om smärre tillägg i regelverket Specifications
for the organization of the FCI World Championship (FCI-WC) and the FCI
European Championship (FCI-EC) for Tracking Dogs according to FCI-IGP-FH
regulations.
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-

Information om att VM i IGP planerat den 9-12 september 2021 i
Nederländerna ställs in med anledning av rådande pandemi.
Information om att VM i IGP-FH kommer arrangeras i Ungern den
26-31 oktober 2021.
Protokoll från distansmöte den 13 mars 2021.
Minnesanteckningar från den svenska delegaten Brith Andersson efter
distansmöte den 11 september 2021.

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 distansmöte den 2 juni 2021.
b) Mästerskap
- Inbjudan till det nordiska mästerskapet i agility 2021 den 12-14 november i
Moelv, Norge.
- Inbjudan till det nordiska mästerskapet i freestyle och heelwork to music den
17-19 december 2021 i Drammen, Norge.
- För kännedom fanns det avtal som är tecknat mellan SKK och SBK gällande det
nordiska mästerskapet i rallylydnad 2021.
- Inbjudan till det nordiska mästerskapet i rallylydnad 2021 den 10-12 december
2021 i Upplands Väsby.
- Utskick till deltagare av det nordiska mästerskapet i rallylydnad 2021 med
bland annat information om mästerskapets officiella hemsida.
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 Information från övriga kennelklubbar
The Kennel Club
- Inbjudan till internationell agilitytävling för storleksklass large på Crufts 2022.
Informationen har skickats till berörd verksamhetsklubb.
§ 71 Övriga frågor
Inga inkomna ärenden.
§ 72 Nästa möte
Datum för nästkommande möte fastställdes till den 10 februari 2022.
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§ 73 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
PtK beslutade att inga ärenden fanns som inte får offentliggöras innan protokollet är
justerat.
§ 74 Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.

Justeras:

Agneta Ståhle

Beatrice Palm

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.

