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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK, 
Prov- och tävlingskommitté, PtK, tisdag 2022-02-01. 
 
 

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 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna till dagens möte och tackade för förmånen att 
ha varit ordförande i kommittén. 
 
Sekreteraren meddelande att PtKs ordförande från och med nästa mandatperiod, 
Bengt Pettersson, kommer ansluta till mötet under dagen för att presentera sig. 
 
Mötet förklarades därefter öppnat.  
 

§ 2 Val av justerare 

Ann Awes utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 

PtKs protokoll 3-2021 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 5 Resultatrapport 

PtKs resultatrapport för december 2021 granskades och lades till handlingarna. 
 

§ 6 Kennelfullmäktige 

Efter kennelfullmäktige 
Ordföranden rapporterade från Kennelfullmäktige, KF, 2021 och sekreteraren 
informerade om de beslut som togs på KF som är relevanta för PtK. 
 

§ 7 Redovisning av PtK/VU-beslut samt beslut per capsulam 

Följande beslut per capsulam har tagits sedan PtK möte 3-2021: 
 

a) 18 november 2021 - Redovisning av Svenska Hundfreestyleklubbens 
domarkonferens 

Protokoll samt ekonomisk redovisning hade inkommit från Svenska 
Hundfreestyleklubben, SHFK, för godkännande efter domarkonferens den 
23-24 oktober 2021. 
 
PtK beslutade att godkänna SHFKs protokoll samt ekonomisk redovisning för 
utbetalning av bidrag på 75 % av kostnaderna, högst 75 000 kronor. 
 

b) 8 december 2021 - Revidering av regelverk för lydnad klass 3 
Svenska Brukshundklubben, SBK, hade till PtK möte 3-2021 inkommit med en 
reviderad version av regler för lydnad klass 3 att gälla från den 1 januari 2022. PtK 
hade då några frågeställningar samt synpunkter om vissa justeringar som behövde 
korrigeras innan regelverket kunde fastställas. SBK inkom därefter med svar på 
frågeställningarna samt med det justerade regelverket efter PtKs synpunkter. 
 
PtK tog del av det justerade regelverket och beslutade att godkänna regler för 
lydnad klass 3 att gälla från den 1 januari 2022. 
 

c) 5 januari 2022 - Revidering av anvisningar behörighetsprov patrullhund 
hemvärn 

SBK hade inkommit med en reviderad version av anvisningar behörighetsprov 
patrullhund hemvärn, tidigare slutprov patrullhund Hv. Bifogat med de reviderade 
anvisningarna fanns en sammanfattning av ändringarna samt en ansökan om att 
anvisningarna ska börja gälla från och med den 1 januari 2022. 
Regelverken för tjänstehundar kan ändras beroende på myndighetsbeslut och ligger 
därför utanför ordinarie regellåsningsperiod. 
 
PtK tog del av de reviderade anvisningarna och beslutade, efter en mindre justering, 
att godkänna anvisningar behörighetsprov patrullhund hemvärn att gälla från den 
1 januari 2022. 
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§ 8 Klubbfrågor 

Svenska Kroppsvallarklubben 
För kännedom fanns beslut från Svenska Kroppsvallarklubbens, SvKV, VU om 
avauktorisation av ett antal domare. 
 
PtK har observerat att väldigt få domare i Sverige har rätt att döma SvKVs prov vilket 
kan drabba verksamheten som blir sårbar. Det har också inneburit att arrangörer tagit 
in utländska domare och PtK poängterade vikten av att dessa domare känner till 
Sveriges djurskyddssyn och är väl införstådda i vallhundspolicyn. 
 

§ 9 Regelverk 

a) Anvisningar behörighetsprov patrullhund hemvärn 
För kännedom fanns den slutliga versionen av SBKs regelverk anvisningar 
behörighetsprov patrullhund hemvärn att gälla från den 1 januari 2022. 
 

b) Arrangörsmanual nose work 
För kännedom fanns Svenska Noseworkklubbens arrangörsmanual för nose work 
anpassat efter regelverket som börjat gälla 2022. 
 

§ 10 Revidering av regler för bruksprov 

SBK hade inkommit med reviderade regler för bruksprov att gälla från den 
1 januari 2023 till den 31 december 2026. I regelförslaget för bruksprov har man fört in 
regler för bruksprov patrullhund som tidigare legat som ett separat regelverk. 
 
Vid PtKs granskning uppkom frågeställningar samt kommentarer kring regelverket: 
 
Diverse redaktionella ändringar behöver göras och sekreteraren uppdrogs att meddela 
SBK om dessa. 
 
Punkt 19 - Krav för godkännande 
I de olika poängtabellerna har man delat upp poängen i ”Därav special” och ”Därav 
huvudmoment” och det behöver förtydligas vad som avses med dessa och vad 
skillnaden är. 
 
Punkt 20 - Förares skyldigheter 
Meningen om att tagghalsband eller rosenkrans inte får användas under prov stryks då 
den typen av halsband är förbjudet enligt lag och aldrig får användas. Istället för denna 
mening bör det framgå vad som är tillåtet för hunden att bära under momenten. 
 
PtK vill väcka frågan om stycket gällande att förare som avbryter en tävling inte får 
avlägsna sig från tävlingsplatsen är funktionell och anser i så fall att den behöver ses 
över. 
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Vidare konstaterade PtK att språket bör ses över för att göra regelverket mer 
lättillgängligt och användarvänligt och SBK ombeds att till nästa regelrevidering göra 
en språklig översyn av regler för bruksprov. 
 
PtK konstaterade även att hänvisningarna under de olika momenten till 
momentbeskrivningar i andra klasser bör ses över till nästa regelrevidering. Det blir 
tydligare om momentet skrivs ut i sin helhet i den lägre klassen och att man i den 
högre klassen hänvisar till den lägre klassen än tvärt om. 
 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SBK avseende PtKs synpunkter. 
 

§ 11 Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil 

SBK hade inkommit med reviderade meriteringsregler för draghund nordisk stil, 
dragprov, att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026. 
 
Vid PtKs granskning av regelverket uppkom kommentarer samt frågeställningar kring 
regelverket: 
 
Diverse redaktionella ändringar behöver göras och sekreteraren uppdrogs att meddela 
SBK om dessa. 
 
Punkt 2 - Definitioner 
Meningen ”Föraren ska vara insatt i International Federation of Sleddog Sports (IFSS) 
regler samt Svenska Draghundsportförbundets nationella tilläggsregler” flyttas till 
punkt 1, Reglernas tillämplighet, för ett bättre sammanhang. 
 
Punkt 6 - Domare 
I de flesta av SBKs regelverk finns en skrivning vilka krav som gäller för utländska 
domare och PtK lyfte frågan om det även ska införas i dragprovsreglerna. 
 
Punkt 10 - Allmänt om dragprovsmeritering - Draglast och utrustning 
PtK vill ha ett förtydligande av vad som menas med ”dragvikt” respektive ”tilläggsvikt” 
då skillnaden inte tydligt framgår i regelverket. 
 
Punkt 11 - Lydnadsprov 
För att få delta vid SBKs dragprov krävs att hunden genomgått ett godkänt lydnadsprov 
som beskrivs under punkt 11. Där har det lagts till att ett BH/VT-prov räknas som ett 
godkänt lydnadsprov. Det framgår även att IGP 1 och BSL 1 är godkända som 
lydnadsprov men då BH/VT-prov krävs för att få delta vid IGP 1 och BSL 1 blir kravet 
IGP 1 och BSL 1 överflödig. I regelverket framgår även att lydnad klass 1-3 räknas som 
godkänt lydnadsprov. PtK anser även här att endast den lägsta meriten behöver 
framgå och ställer då frågan om man avsiktligt valt att inte ha med lydnadens startklass 
som ett godkänt lydnadsprov. 
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Vidare konstaterade PtK att språket bör ses över för att göra regelverket mer 
lättillgängligt och användarvänligt och SBK ombeds att till nästa regelrevidering göra 
en språklig översyn av regelverket. 
 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SBK avseende PtKs synpunkter. 
 

§ 12 Revidering av regler för IGP 

Vid PtK 2-2018 togs beslut om godkännande av en reviderad version av regler för IGP 
att gälla från den 1 januari 2020 innehållandes ett flertal nytillkomna underliggande 
provformer. SBK ansökte då även om att deras provform uthållighetsprov, UHP, skulle 
ingå i regelverket för IGP istället för att vara ett separat regelverk. 
PtK tog då beslut att avslå ansökan om förändring i nuvarande regelverk för UHP under 
pågående låsningsperiod och att eventuella förändringar får ske i samband med 
ordinarie revideringsarbete inför nästkommande låsningsperiod. 
 
SBK hade till mötet inkommit med reviderade regler för IGP innehållandes UHP, nu 
kallat FCI IAD, att gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026. SBK har 
tidigare ansökt om och fått dispens att skjuta på sin regellåsningsperiod från 2022 till 
2023 för samtliga av sina regelverk men ansöker om att de reviderade reglerna för IGP 
ska gälla från 2022 bland annat med hänvisning till att inga ändringar gjorts i 
utförandet av UHP. 
 
PtK tog del av regelverket och konstaterade att en del ändringar inte finns med efter 
PtKs tidigare påpekanden vid revideringen inför den 1 januari 2020. Vid granskningen 
av regelverket uppkom även andra kommentarer om justeringar som behöver göras. 
 
PtK beslutade med anledning av detta att avslå SBKs ansökan att regelverket för IGP 
ska gälla från den 1 januari 2022 och att det får följa regellåsningsperioden för SBKs 
övriga regelverk att gälla från den 1 januari 2023. 
 
Vid PtKs granskning uppkom frågeställningar samt kommentarer kring regelverket: 
 
Punkt 3 - Ansökan om prov och tävlingar 
Under punkt 21, Funktionärer, hänvisas till punkt 3, Ansökan om prov och tävling, vad 
gäller utländsk funktionär men information om detta saknas under punkt 3 och 
behöver läggas till. 
 
Punkt 6 - Villkor för deltagande 
I texten där förarens lägsta ålder för att få delta vid prov framgår ska det förtydligas att 
åldersgränsen för att få erhålla skyddslicens är 18 år. 
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I tabellen avseende specifika krav för deltagande i de olika grenarna och klasserna 
framgår inte kraven för BSL 1-3. PtK ställer därför frågan om det inte bör förtydligas 
vad som gäller även för BSL. 
 
Domare 
I regelverket för UHP framgår att domare som får döma dessa ska vara auktoriserade 
domare för uthållighetsprov. I och med att IAD läggs under IGP behöver det framgå 
vilka domare som har rätt att döma uthållighetsprov samt om det finns andra 
begränsningsregler. 
 
Uthållighetsprov, FCI IAD 
Under rubriken Avslutning samt Provets genomförande upprepas meningarna om 
domarens möjlighet att prova hundens allmäntillstånd efter cykelprovet och ett av 
dessa stycken stryks för att undvika upprepning. 
 
Skisser genomgående i regelverket 
De olika skisserna i regelverket har haft inslag av engelska och tyska ord. PtK påpekade 
detta inför regelrevideringen 2020 och de justerades därefter till att stå på svenska. I 
den version SBK nu skickat in till PtK för godkännande är skisserna återigen på engelska 
och tyska och dessa behöver bytas ut till de svenska versionerna för att göra det 
tydligare och mer lättförståeligt. 
 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SBK avseende PtKs synpunkter. 
 

§ 13 Revidering av regler för IPO Nordic Style 

PtKs granskning av SBKs regler för IPO Nordic Style att gälla från den 1 januari 2023 till 
den 31 december 2026. 
 
Vid PtKs granskning uppkom frågeställningar samt kommentarer kring regelverket: 
 
Diverse redaktionella ändringar behöver göras och sekreteraren uppdrogs att meddela 
SBK om dessa. 
 
Punkt 18 - Krav för godkännande 
I tabellen används termerna huvudmoment och specialmoment och det behöver 
förtydligas vad som avses med dessa och vad skillnaderna är. 
 
Under rubriken Kompetensbeteckningar framgår kategorispecifika beteckningar inom 
IPO Nordic Style som PtK avslog som officiella beteckningar vid PtK 1-2021. PtK tog 
därefter ett beslut per capsulam att godkänna beteckningen IPO NS som erhålls vid 
resultatet godkänd i IPO Nordic Style oavsett grupp. Stycket under 
Kompetensbeteckningar behöver därför förtydligas vad som avses. 
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Punkt 20 - Förares skyldigheter 
Meningen om att tagghalsband eller rosenkrans inte får användas under prov stryks då 
den typen av halsband är förbjudet enligt lag och aldrig får användas. Istället för denna 
mening bör det framgå vad som är tillåtet för hunden att bära under momenten. 
 
Mentalitetsprov 
PtK anser att ordet Mentalitetsprov är något otydligt i sammanhanget och att det inte 
tydligt framgår hur detta mentalitetsprov ska gå till. Ordet Tillgänglighetsprov föreslås 
som ett lämpligare namn på momentet och PtK vill även att momentbeskrivningen ses 
över för att förtydligas. 
 
Meningen om att ägare till chipmärkta hundar ska medföra egen utrustning för 
avläsning tas bort då det måste vara arrangörens ansvar att bistå med chipläsare. 
 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SBK avseende PtKs synpunkter. 
 

§ 14 Revidering av regler för IPO-R 

PtKs granskning av SBKs regler för IPO-R att gälla från den 1 januari 2023 till den 
31 december 2026. 
 
Vid PtKs granskning uppkom några kommentarer kring regelverket: 
 
Datumet för när regelverket börjar gälla ändras till 2023-01-01. 
 
Punkt 10 - Ansökan om prov och tävlingar 
Under punkt b), Tillstånd, ändras antalet månader man senast ska inkomma med 
namnuppgift på utländska domare och figuranter till förbundskansliet från sex till tre 
månader. Detta då det är tre månader som gäller enligt SBKs anvisningar för ansökan 
om utländska funktionärer till svenska prov och tävlingar. 
 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SBK avseende PtKs synpunkter. 
 

§ 15 Revidering av regler för lydnadstävling startklass till klass 2 

PtKs granskning av SBKs regler för lydnadstävling startklass till klass 2 att gälla från den 
1 januari 2023 till den 31 december 2026. 
 
Vid PtKs granskning uppkom frågeställningar samt kommentarer kring regelverket: 
 
Diverse redaktionella ändringar behöver göras och sekreteraren uppdrogs att meddela 
SBK om dessa. 
 
Regelverkets giltighetstid samt SKKs allmänna regler infogas i regelverket. 
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Texten kring betyg under bedömning för de olika momenten har genomgående 
justerats i regelverket. PtK anser att texterna gällande maxbetyg, avdrag i 
betygsenheter samt underkänt behöver förtydligas och harmonisera med upplägget 
för bedömning i klass 3. 
 
Punkt 13 - Tävlingsledare 
Här har SBK tagit bort huvudtävlingsledaren och PtK ställer frågan varför man valt att 
göra detta. 
 
Punkt 16 - Förarens skyldigheter och hundens utrustning 
Dispenser för föraren regleras under punkt 6, Dispenser för föraren, varför sista stycket 
gällande förare med särskilda behov blir överflödig. 
 
Punkt 20 - Lydnadsdiplom 
I startklass har kriteriet för att kunna erhålla beteckningen ändrats från tre 
uppflyttningsresultat till tre 1:a pris. I och med denna ändring behöver en 
övergångsskrivning göras där det framgår vad som gäller för att få beteckningen för de 
hundar som har ett eller två uppflyttningsresultat sen tidigare. 
 
Punkt 4 - Utrustning 
Inför regelrevideringen av lydnad klass 3 hade SBK valt att ta bort den tunna som ingick 
i vissa moment. I regelverket för lydnadstävling startklass till klass 2 finns tunnan med 
och PtK ställer frågan varför man valt att ha med den i de lägre klasserna. 
 
Priser och uppflyttningar 
Under startklass har man tagit bort resultaten uppflyttningsresultat respektive 
godkänd och istället lagt till ett 1:a, ett 2:a och ett 3:e pris. I och med denna ändring 
behöver en övergångsregel framgå som beskrivs under punkten lydnadsdiplom. 
 
Texten om underkänt respektive diskvalificerat ekipage som framgår i reglerna för 
lydnad klass 3 förs in även här. 
 
Generella anvisningar för utförande och bedömning av moment 
Under punkt 17 framgår att en så kallad handtarget är tillåten innan 
dirigeringsmomenten. I lydnad klass 3 är handtaget tillåtet vid startpunkten inför varje 
moment och PtK ställer sig frågande till varför det inte gäller även för de lägre 
klasserna. 
 
Startklass 
Under moment 1, Följsamhet, har ett bedömningskriterium lagts till under stycket 
Kommandon och den texten flyttas till att istället stå under rubriken Bedömning. 
 
  



  

SKK/PtK nr 1-2022 
2022-02-01 

Sida 9/16 
 
 

 
Moment 1.5 - Hopp apport 
Det andra stycket under utförande har ett annat språk än regelverket i övrigt och bör 
ses över för att harmonisera med resten av regelverket. 
 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SBK avseende PtKs synpunkter. 
 

§ 16 Revidering av regler för mondioring 

PtKs granskning av SBKs regler för mondioring att gälla från den 1 januari 2023 till den 
31 december 2026. 
 
Vid PtKs granskning uppkom frågeställningar samt kommentarer kring regelverket: 
 
Diverse redaktionella ändringar behöver göras och sekreteraren uppdrogs att meddela 
SBK om dessa. 
 
SKKs allmänna regler är en fast text som ser likadan ut för samtliga regelverk under SKK 
varför tillägget om dispenser för föraren flyttas från de allmänna reglerna till att ligga 
under de särskilda reglerna. 
 
I regelverket blandas olika teckensnitt på texten vilket förklaras på reglernas sista sida 
att det är för att utmärka tidigare revideringar. Då detta inte finner någon egentlig 
funktion och för att göra regelverket mer enhetligt ändras detta till att följa samma 
utseende på texten genom hela regelverket. 
 
Genomgående i regelverket har ordet ”prov” ersatts med ordet ”tävling” men då 
socialitetstestet är ett prov behöver det ordet finnas kvar i en del stycken. 
 
Punkt 3 - Ansökan om tävlingar 
Under punkt b), Tillstånd, tas meningen tillbaka som berör att då utländsk domare eller 
figurant anlitas krävs tillstånd från hemlandet via SKK. 
 
Punkt 6 - Villkor för deltagande 
I texten där förarens lägsta ålder för att få delta vid prov framgår ska det förtydligas att 
åldersgränsen för att få erhålla skyddslicens är 18 år. 
 
Punkt 16 - Certifikat FCI Mondioring 
Denna punkt stryks med hänvisning till att inget nationellt championat för mondioring 
finns i dagsläget. 
 
Förord till de internationella reglerna samt Figuranten 
I förordet samt under rubriken Figuranten framgår att figuranten ska vara en partner 
till hund och förare och PtK vill ha ett förtydligande kring vad det innebär. 
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Punkt 4 - Allmänna regler 
Texten avseende elhalsband, stackel eller liknande stryks då de typerna av halsband är 
förbjudna enligt lag i Sverige och aldrig får användas. Istället för denna mening bör det 
framgå vad som är tillåtet för hunden att bära under och mellan momenten. 
 
Förarförsvar 
I momentbeskrivningen framgår att momentet är uppbyggt av fem principer men inte 
vilka dessa fem principer är varför det behöver förtydligas. 
 
Slutbestämmelser 
Detta avsnitt tas bort då det inte fyller någon funktion i regelverket. 
 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SBK avseende PtKs synpunkter. 
 

§ 17 Revidering av regler för rallylydnad 

PtKs granskning av SBKs regler för rallylydnad att gälla från den 1 januari 2023 till den 
31 december 2026. 
 
Vid PtKs granskning uppkom frågeställningar samt kommentarer kring regelverket: 
 
Diverse redaktionella ändringar behöver göras och sekreteraren uppdrogs att meddela 
SBK om dessa. 
 
Regelverkets giltighetstid samt aktuell version av SKKs allmänna regler infogas i 
regelverket. 
 
Momentbeskrivningar 
I moment 134 behöver beskrivningen för momentet formuleras om för att bli tydligare. 
 
Moment 410 har strukits för mästarklass och i regelverket står att skylt med det 
numret inte finns. Momentet har flyttats till en annan klass varför en hänvisning till 
klassen där momentet återfinns bör finnas under momentbeskrivningen för skylt 410.  
 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SBK avseende PtKs synpunkter. 
 

§ 18 Revidering av regler för sjöräddningshund 

PtKs granskning av SBKs regler för sjöräddningshund att gälla från den 1 januari 2022. 
 
SBK hade inkommit med regler för sjöräddningshund där man endast gjort en 
uppdatering av de nya allmänna reglerna som gäller från 2022. 
 
PtK beslutade att godkänna regler för sjöräddningshund att gälla från den 
1 januari 2022. 
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§ 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 2023 till den 31 december 2026. 
 
Vid PtKs granskning uppkom frågeställningar samt kommentarer kring regelverket: 
 
Diverse redaktionella ändringar behöver göras och sekreteraren uppdrogs att meddela 
SvBK om dessa. 
 
I rubriken för regelverket framgår att reglerna berör både ordinarie och rörliga 
spårprov. I regelverket framgår inte vad ett ordinarie spårprov innebär och detta 
behöver förtydligas. Under rubriken Särskilda regler för spårprov för blodhund 
använder man termen fast spårprov och detta behöver också förtydligas vad som 
avses. 
 
Datumet för regelverkets giltighetstid läggs i början av regelverket. 
 
Villkor för deltagande 
Under rubriken Hund tas punkt b) och e) bort då dessa regleras av de allmänna 
reglerna. 
 
Anlagsklass 
Skrivningen om att spårläggaren inte får tillhöra hundens hushåll tas bort då detta 
framgår under punkten Funktionärer och gäller för samtliga klasser. 
 
Högre klass 
Här framgår att spåret kan placeras i urban miljö och PtK vill ha ett förtydligande i 
regelverket av vad för typ av miljö som avses. 
 
Elitklass 
Även här framgår att spåret kan placeras i en urban miljö och även här behöver detta 
förtydligas. 
 
Övrig information 
I texten om kravet för att erhålla Svenskt Spårprovschampionat stryks kravet 2:a pris 
på utställning då denna prissättning inte längre finns. 
 
Sekreteraren uppdrogs att kontakta SvBK avseende PtKs synpunkter. 
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§ 20 Bidragsberättigad domarkonferens 

a) Redovisning av Svenska Vinthundklubbens konferens för lure coursing-domare 
Protokoll samt ekonomisk redovisning hade inkommit från Svenska Vinthundklubben, 
SvVK, för godkännande efter konferensen för lure coursing-domare den 6-7 november 
2021. 
 
PtK beslutade att godkänna SvVKs protokoll samt ekonomisk redovisning för 
utbetalning av bidrag på 75 % av kostnaderna, högst 75 000 kronor. 

 
b) Redovisning av SBKs konferens för IGP-domare 

Protokoll samt ekonomisk redovisning hade inkommit från SBK för godkännande efter 
deras konferens för IGP-domare den 20-21 november 2021. 
 
PtK tog del av underlaget och konstaterade att den ekonomiska redovisningen behöver 
bli mer specificerad innan bidrag kan delas ut. 
I Regler och riktlinjer för konferenser för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare står 
att: 
 
Den ekonomiska redovisningen får inte vara för summarisk, t ex ska det inte skrivas 
enbart ”reseräkningar”, utan redovisas för olika grupper: domare/beskrivare, 
hundägare, föreläsare och så vidare. 
 
PtK beslutade med anledning av detta att bordlägga ärendet i väntan på en mer 
detaljerad ekonomisk redovisning. 
 

§ 21 Ledamöternas uppdrag 

Lista över ledamöternas uppdrag 
PtK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden. Till protokollet noteras 
att följande uppdrag är genomförda: 
 
3-2021 
§ 64 a) 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. 

 
Sekreteraren informerade att uppdraget är genomfört och att de av SBKs regelverk 
som ska revideras inför 2023 har inkommit. Revideringsarbetet av dessa regelverk 
redovisas under § 10-§ 18. 
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3-2021 
§ 64 b) 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. 

 
Uppdraget är genomfört och beslut gällande regler för lydnad klass 3 redovisas under 
§ 7 b). 
 

§ 22 Information från PtK samt kansli 

a) Ordföranden 
- Inget att rapportera. 

 
b) Ledamöter 
- Jonny Hedberg informerade att VM i lure coursing i år kommer att ske i Finland. 

Nästa år hålls VM i Sverige och arrangören ser fram emot ett stort antal starter 
i mästerskapet. 

- Beatrice Palm informerade om det nordiska mästerskapet i rallylydnad som 
hölls den 11-12 december 2021 i Stockholm och som var ett väldigt 
välarrangerat och mycket uppskattat arrangemang från deltagarna. 

 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Informerade om att en omstrukturering av delegeringsordningarna för SKKs 

kommittéer pågår och att syftet är att göra dessa mer användbara. 
- Informerade om att en stor del prov- och tävlingsverksamhet inomhus har 

kunnat genomföras trots restriktioner på grund av kreativa arrangörer som 
hittat bra lösningar. 
 

d) Sekreteraren 
- Informerade om det utskick som gått ut den 2 december 2021 till SKKs klubbar 

gällande åtgärder mot Covid-19. 
- Informerade om det utskick som gått ut den 20 december 2021 till SKKs 

klubbar gällande ändrad milersättning för funktionärer samt information om 
Bulgariska Kennelklubbens utträde ur FCI. 

- Informerade om det utskick som gått ut den 22 december 2021 till SKKs 
klubbar gällande nya restriktioner för klubbverksamhet med anledning av 
rådande pandemi. 

- Informerade om det utskick som gått ut den 3 januari 2022 till SKKs klubbar 
gällande dispensen för respektive huvudman för prov-, tävling- och 
beskrivningsregelverk att besluta om begränsningsregler för sin verksamhet 
förlängts till 30 juni 2022. 
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- Informerade om det utskick som gått ut den 26 januari 2022 till SKKs klubbar 

gällande vilken terminologi som ska användas vid beskrivandet av brakycefala 
eller kortnosiga hundar. 

- Informerade om det uppstartsmöte som kommer arrangeras för samtliga 
ledamöter i SKKs kommittéer den 31 mars. 

 

§ 23 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 

a) Allmän information 
- Beslut från möte med FCI General Committee den 24 november 2021. 
- Protokoll från möte med FCI Europe Section General Committee den 

7 december 2021. 
- Kalender över internationella mästerskap 2022-2025. 

 
b) Cirkulär 
- 49/2021 med information om fastställt internationellt regelverk för lure 

coursing att gälla från den 1 januari 2022. 
- 51/2021 med information om en positiv dopingkontroll vid EM i lure coursing 

den 2 september 2021 samt vilka konsekvenser detta medför hundägaren. 
 

c) FCI Agility Commission 
- Reviderade internationella regler för agility att gälla från 2023. Av reglerna 

framgår bland annat att en ny storleksklass införts så att det hädanefter 
kommer vara fyra storleksklasser på internationella agilitytävlingar. 

- Inbjudan samt dagordning till digitalt möte den 12-13 februari 2022. 
- Protokoll från digitalt möte den 3-4 oktober 2021. 
- Inbjudan till FCI Junior Open Agility World Championship i Finland den 

14-17 juli 2022. 
 

d) FCI Commission for Dog Dancing 
- Inbjudan till digital domarkonferens för freestyle- och heelwork to 

music-domare den 22-23 januari 2022. 
 

e) FCI Commission for Herding Dogs 
- Inbjudan samt dagordning till digitalt möte den 27 mars 2022. 

 
f) FCI Commission for Mondioring 
- Protokoll från möte den 6 oktober 2021 i Rumänien med tillhörande 

minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson. Av 
protokollet samt minnesanteckningarna framgår att kommissionen vill ha 
information om vem i respektive nationell kennelklubb som är ansvarig för 
figurantförfrågningar. SBK har en figurantansvarig men förfrågningar om 
utländska figuranter eller om svensk figurant ska användas utomlands hanteras 
på SKKs kansli på samma sätt som med domare. 
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g) FCI Obedience Commission 
- Inbjudan samt dagordning till digitalt möte den 3-5 december 2021. 

 
h) FCI Commission for Rally Obedience 
- Protokoll från digitalt möte den 26 november 2021. 

 
i) FCI Commission for Rescue Dogs 
- Underlag från konferensen för IPO-R-domare 2021. 
- Protokoll från möte den 7 november 2021. 
- Inbjudan samt dagordning till möte den 26-27 februari i Italien. 

 
j) FCI Commission for Sighthound Sport 
- Inbjudan till VM i lure coursing den 26-29 maj 2022 i Finland. 
- Kalender över internationella prov 2022. 

 
k) FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från digitalt möte den 17 november 2021 med tillhörande 

minnesanteckningar från den svenska delegaten Brith Andersson. Av 
protokollet framgår bland annat information om arbetet med att införa ett 
mästerskap i IFH för unga förare samt information om kompletterade 
dopingregler som ska införas i regelverket. 

- Inbjudan till möte den 12 mars 2022 i Tjeckien. 
- Inbjudan till VM i IGP den 7-11 september 2022. 

 
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. 
 

§ 24 Information från Nordisk Kennel Union, NKU 

a) NKU/AU 
- Protokoll från möte den 18 november 2021 i Finland. Av protokollet framgår att 

FCI Sledge Dog Commission ansöker till FCI att samojedhund ska klassas som en 
arbetande ras. Bifogat fanns en skrivelse från Svenska Polarhundklubben, SPHK, 
gällande att deras ställningstagande är att samojeden är en arbetande hund. 
Majoriteten av de nordiska länderna ställde sig positiva till FCI Sledge Dog 
Commissions ansökan. 

 
b) Mästerskap 
- Information om att det nordiska mästerskapet i freestyle och heelwork to 

music 2021 ställs in med anledning av pandemin. 
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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. 
 

§ 25 Övriga frågor 

Inga inkomna ärenden. 
 

§ 26 Nästa möte 

Datum för nästkommande möte fastställdes till den 4 maj 2022. 
 

§ 27 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

PtK konstaterade 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   Ann Awes 
 
 
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. 


