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SKK/PtK nr 1/2015
2015-03-17
§ 01-25

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté /PtK, på SKKs kansli 2015-03-17.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:

Bengt Pettersson (ordf), Katarina Björn, Ylwa Malmberg,
Nalle Jansson, Göran Wessman

Adjungerade:

Jonny Hedberg, SKKs ledamot i FCI Sight Hound
Commission (§ 4)
Barbro Olsson, SKKs valberedning

Förhinder:

Inger Svedin, Kjell Svensson

Vid protokollet:

Brith Andersson

§1

Sammanträdet öppnas

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte, varefter mötet
förklarades öppnat. Informerade Barbro Olsson, från SKKs valberedning, om
bakgrunden till sin närvaro vid PtKs möte. Valberedningen har inför detta
Kennelfullmäktige valt att närvara vid samliga fackkommittéers möten

§2

Val av justerare

Utsågs Ylwa Malmberg att jämte ordföranden justera protokollet.

§3

Fastställande av dagordning

Efter justering av dagordningen avseende del av punkten Regelverk fastställdes
dagordningen.
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§4

Regelverk - Svenska Vinthundklubben

Hälsades Jonny Hedberg välkommen, som deltar vid PtKs möte med anledning av de
frågeställningar samt den begäran som inkommit från Svenska Vinthundklubben;
a) deltagande i bruksklass samt utfärdande av Working Class Certificate /WCC för de
raser ur grupp 5 som får delta vid Lure Coursing
b) deltagande i bruksklass samt utfärdande av Working Class Certificate /WCC för
whippet samt italiensk vinthund vilka är över maxstorlek
c) ansökan om justering i regelverket för nationellt certifikat till whippet samt italiensk
vinthund vid internationellt Lure Coursing prov
Informerade Jonny Hedberg ingående om FCIs internationella regelverk för Lure
Coursing samt de förändringar som FCI commissionen diskuterat inför kommande
regelrevidering. Vilket gav PtK en tydligare insikt i regelverket, samt bakomliggande
orsak till den begäran om justering i regelverket för utdelande av nationellt certifikat
som SvVK ansökt om att få genomföra under pågående låsningsperiod.
Diskuterade PtK de inkomna frågeställningarna varmed konstaterades att avseende;
Punkt a) Deltagande i bruksklass samt att erhålla WCC för raser ur grupp 5. Berörda
raser får delta vid internationellt Lure Coursing prov, men inte tilldelas CACIL.
Förutsättningar för deltagande i bruksklass respektive att erhålla WCC regleras utifrån
resultat erhållet vid internationellt LC prov. Vilka resultat som ska ha uppnåtts finns
angivet i SKKs Utställnings- och championatregler.
Punkt b) Deltagande i bruksklass samt att erhålla WCC för whippet samt italiensk
vinthund vilka är över maxstorlek. Enligt FCIs regelverk får inte whippet eller italiensk
vinthund som är inmätt över maxstorlek delta vid internationellt LC prov. Av SKKs
Utställnings- och chmpionatregler framgår att resultat från internationellt LC prov är
ett krav för deltagande i bruksklass samt för WCC. Innebär därmed att whippet och
italiensk vinthund som är inmätt över maxstorlek är förhindrad att delta i bruksklass
samt att erhålla WCC.
Punkt c) Ansökan om justering av regelverket för utdelande av nationellt certifikat.
Uppdrogs till kansliet att bereda frågan ytterligare, för att senare förelägga PtK
underlag för beslut per capsulam.

§5

Uppdrag från SKKs VD

Förelåg uppdrag från SKKs VD Ulf Uddman avseende underlag från samtliga
kommittéer inför årets Kennelfullmäktige;
a) Arbetsgrupp – Förslag mottagare av Hamiltonplaketten. Förfrågan om representant
för PtK till arbetsgruppen för förslag till mottagare av Hamiltonplaketten.
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Beslöt PtK anmäla Inger Svedin som ordinarie ledamot med Ylwa Malmberg som
ersättare.
b) Delegeringsordning – redovisning samt förslag till verksamhetsplan
Förelåg den av SKKs Centralstyrelse fastställda delegeringsordningen för PtK perioden
2014-2015, vilken genomgicks och diskuterades utifrån redovisning av angivna
uppdrag. Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa PtKs redovisning samt förslag till
verksamhetsplan.
c) Budget
Fördes en ingående diskussion avseende förslag till budget för perioden 2016-2017.
Konstaterades att under 2016 kommer en betydande del av PtKs arbete att omfatta
regelrevidering. Då 2017 är första året på låsningsperioden har PtK beviljat fler
konferensbidrag. Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa PtKs förslag till budget
för 2016-2017.

§6

Föregående protokoll

Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 2/2014, 2014-10-01.
Protokollet kommenterades i valda delar och lades därefter med godkännande till
handlingarna.

§7

VU-beslut

a) SAgiK - Agilitydiplom resp agilitydiplom hopp klass 1 samt 2.
SKK/CS har vid möte nr 7/2013, 2013-11-14 beslutat (§ 162 Agility); Att diplom för
agility klass 1 och 2 införs fr. o. m. 1 januari 2015 baserat på officiellt registrerade
agilityresultat från och med den 1 januari 2014 enligt de principer som gäller för
lydnadsdiplom. CS godkände förslaget.
Svenska Agilityklubben/SAgiK har till PtKs möte 2014-10-01 inkommit med förslag om
att för agilitydiplom resp agilitydiplom hopp klass 1 och 2 ska det krävas fem nollade
lopp i respektive klass innan ansökan om titeln kan ske.
Utifrån CS beslut, att agilitydiplom ska införas enligt de principer som gäller för
lydnadsdiplom, ansåg inte PtK att SAgiKs förslag överensstämde med detta. Detta
utifrån att generell princip är att meriter som ingår i diplom ska vara lika med den
merit som ger uppflyttning, samt att de ska vara utformade på sådant sätt att det
IT mässigt går att hantera som ”automatiskt påförbara titlar” i befintligt IT system.
Varmed PtK beslöt att avslå SAgiKs ansökan samt att SAgiK gavs möjlighet att i närtid
inkomma med ett reviderat förslag, som då kan behandlas av PtK/VU.
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SAgiK har inkommit med nytt förslag innebärande att för diplom i klass 1 samt
klass 2, i agility resp hopp, ska det krävas fem uppflyttningsresultat. PtK/VU har tagit
del av förslaget samt konstaterat att detta nu följer de principer SKK/CS uttalat.
PtK/VU beslöt att bifalla SAgiKs ansökan, att för Agilitydiplom resp Agilitydiplom Hopp,
klass 1 samt klass 2, krävs fem (5) uppflyttningsresultat. Vidare att detta gäller för
resultat erhållna från och med 2014-01-01, dock krävs att ett resultat är erhållet efter
2015-01-01.
b) SAgiK - Regler för Agilitytävlingar.
2014-01-01 överfördes huvudmannaskapet för agility från Svenska Brukshundklubben
till Svenska Kennelklubben. Ett supplement till agilityreglerna togs fram för år 2014,
vilket fastställdes av PtK/VU. Supplementet har varit tillgängligt via SAgiKs hemsida. En
pappers-upplaga har även skickats till SBK för inbladning i de regelhäften, som SBK
enligt uppgörelse med SKK har fortsatt att sälja under 2014.
Från 2015-01-01 är Svenska Agilityklubben /SAgiK huvudman för agility och supplementet för 2014 gäller inte längre. SAgiKs styrelse föreslår istället att redaktionella
justeringar införs i regeltexten att gälla för perioden 2015-01-01 – 2016-12-31, och
som då kommer att publiceras på klubbens hemsida. Därefter faller regelverket in i
ordinarie 5-åriga låsningsperioder med SAgiK som huvudman. Ändringar föreslås enligt
följande:
-En förklarande ingress angående de redaktionella ändringarna förs in (sid 3). SKK/SBK
ersätts av Svenska Agilityklubben/SAgiK på ett antal ställen (från sid 10 och framåt).
-Stycket angående angående Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska
Brukshundklubben stryks (sid 13, punkt 11).
-Text angående de av SKK/PtK fastställda agilitydiplomen i klass 1 och 2 förs in under
Agilitydiplom (sid 16).
VU i SKK/PtK har tagit del av SAgiKs förslag till anpassning av Regler för Agilitytävlingar
perioden fram till kommande låsningsperiod. Angående strykning av hänvisning till
SBKs etiska policy är detta ett led i justeringen av regelverket. Noterades att i detta
avseende gäller generellt SKKs allmänna domaretiska regler samt dokumentet
Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKKorganisationen.
PtK/ VU beslutade att godkänna SAgiKs förslag till redaktionell justering av Regler för
Agilitytävlingar. Vidare att fastställa dessa att gälla retroaktivt från och med 2015-0101 till och med 2016-12-31. Därefter följer regelverket ordinarie låsningsperiod med
SAgiK som huvudman.
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c) SBK - Redovisning av bidragsberättigad konferens för IPO domare.
Svenska Brukshundklubben har inkommit med redovisning från genomförd
bidragsberättigad konferens för IPO domare. Förelåg även begäran om utbetalning av
ekonomiskt bidrag.
VU i SKK/PtK har granskat SBKs redovisning, protokoll samt ekonomisk rapport, från
genomförd konferens för IPO domare i Stockholm 2014-11-29--30.
PtK/VU beslutade att godkänna erhållen redovisning för utbetalning av ekonomiskt
bidrag, med max 75 % av kostnaden, dock högst 75.000:-.
d) SBK - Undantag från låsningsperiod för regler för Tjänstehundcertifikat
Räddningshund.
Ett möte har skett med representanter för SKK/PtK och SBK den 30 oktober 2014, i
enlighet med beslut i CS § 65/14 samt i PtK § 37/14.
En ingående och konstruktiv diskussion fördes om att hitta en lösning rörande
undantag från låsningsperiod för regler för Tjänstehundcertifikat Räddningshund.
Problemets kärna är att SBK har valt att ha Tjänstehundscertifikat som en möjlig merit
för deltagande i bruksklass på utställning samt som en alternativ provmerit för det
svenska utställningschampionatet. SKKs grundinställning är att om en merit ingår i
särbestämmelserna för deltagande i bruksklass och i championatreglerna så omfattas
provregelverket av den grundläggande principen om femåriga låsningsperioder.
Den kompromiss som mötet kom fram till innebär, att SKK går med på att bevilja
undantag från låsning av regler för Tjänstehundscertifikat Räddningshund för kurser
som startar från och med 2015-01-01, under förutsättning att SBK inkommer med en
begäran om att ta bort Tjänstehundscertifikatet (räddningshund & patrullhund) som
en merit i särbestämmelserna för deltagande i bruksklass och i championatreglerna
från och med 2017-01-01.
SBK har 2015-01-12 inkommit med en skrivelse rubricerad ”Begäran om ändring av
särbestämmelser för utställningschampionat, tjänstehundscert, samt begäran om
dispens för kurser som startar fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2017-01-01.”
PtK/VU rekommenderar CS att bifalla SBKs begäran, kompletterat med att
tjänstehundscertifikatet även ska tas bort som möjlig merit för deltagande i bruksklass
på utställning.
e) SBK - Förutsättningar för utdelande av CACIT.
PtK har vid möte 2/2014 (§ 43), efter frågeställning från tävlingsarrangör hösten 2014,
fattat beslut avseende poängnivå för tilldelande av CACIT i provformen IPO-Nordic
Style, då denna bedöms enligt samma norm som de nationella bruksproven. Inför PtKs
möte hade kontakt skett med Svenska Brukshundklubben via Staffan Nordin.
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Därefter har SBK meddelats PtKs beslut samt ombetts att inkomma med regelunderlag
i vilket komplettering i detta avseende införts under punkt 19, Internationell tävling.
SBK har via Staffan Nordin inkommit till PtK med förslag till tillägg under punkt 19, för
tydliggörande avseende förutsättningar för utdelande av CACIT i denna provform;
En förutsättning för att CACIT eller reserv-CACIT ska utdelas är vidare att hunden
-hör till en hundras ur grupp 1, 2 eller 3 och som enligt FCIs rasnomenklatur ska ha
arbetsprov (brukshundar och spårhundar),
-vid provet uppnått i skyddshundsgruppen minst 400 poäng, varav minst 216 i
huvudmomentet, och i de övriga grupperna minst 544 poäng, varav minst 416 poäng i
huvudmomentet,
-har erhållit lägst ”very good” eller 2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell
utställning vid lägst 15 månaders ålder i bruksklass eller öppen klass.
PtK/VU tog del av den föreslagna formuleringen och finner denna tydlig och
klargörande.
PtK/VU beslutade att, som komplement till PtKs tidigare beslut (2/2014, § 43),
godkänna den föreslagna formuleringen av tilläggstext för tydliggörande avseende
utdelande av CACIT vid IPO-Nordic Style. Därtill uppmanas SBK att snarast komplettera
punkt 19 med denna text, samt att säkerställa att berörda provarrangörer
uppmärksammas.
Beslöt PtK att bekräfta de av VU fattade besluten. Förklarades paragrafen för
omedelbart justerad.

§8

Ekonomisk rapport

Förelåg slutlig resultatrapport från 2014, vilken genomgicks samt diskuterades i vissa
delar. Lades rapporten därefter till handlingarna.

§9

Protokollsutdrag

1) SKKs Centralstyrelse sammanträde 2014-11-05--06
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne;
§ 123 SKK/PtK - 2/2014, § 44 Regelverk - Svenska Agilityklubben
PtK/VU har tagit ett slutligt beslut om vilka regler som ska gälla för diplom från och
med den 1 januari 2015. Reglerna är enligt de principer som gäller för lydnadsdiplom.
CS beslutade fastställa PtK/VUs beslut.
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2) SKKs Centralstyrelse sammanträde 2015-02-06
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne;
§ 3 Föregående protokoll nr 5-2014, § 123 g) Tjänstehundcertifikat
Ansökan om undantag från låsningsperiod för regler för Tjänstehundcertifikat
CS konstaterade på möte nr 3-2014 att SBK trots PtKs beslut om avslag kommer att
genomföra ändringar av regler för tjänstehundcertifikat under pågående
låsningsperiod. CS såg SBKs beslut som en klar obstruktion mot PtKs beslut vilket kräver
en dialog med SBK. CS uppdrog därmed till PtK att föra en dialog med SBK i frågan.
Ett möte har skett med representanter för SKK/PtK och SBK den 30 oktober 2014. Den
kompromiss som mötet kom fram till innebär, att SKK går med på att bevilja undantag
från låsning av regler för Tjänstehundcertifikat för kurser som startar från och med
2015-01-01, under förutsättning att SBK inkommer med en begäran om att ta bort
Tjänstehundcertifikatet (räddningshund & patrullhund) som en merit i
särbestämmelserna för deltagande i bruksklass och i championatreglerna från och med
2017-01-01.
SBK har därefter inkommit med en ansökan i enlighet med ovanstående kompromiss.
SKK/PtK rekommenderar CS att bifalla SBKs begäran. CS diskuterade ärendet och
beslutade tillstyrka SBKs begäran.
Tog PtK del av protokollsutdragen från CS, vilka i vissa delar har anknytning till punkter
på dagens dagordning.

§ 10

Information från FCI

Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd:
FCI Circular
- FCI Championships Calendar
Förelåg sammanställningen FCI Championships Calendar 2015-2017. Kalendariet
omfattar både World Championships samt European Championships och finns även
tillgängligt via FCIs webbplats.
FCI Agility Commission
- Protokoll från FCI Agility Commission möte i Luxembourg, 2015-09-15, dagen efter
genomförandet av VM i Agility. Bifogat protokollet var även en rapport från de domare
som genomförde den obligatoriska mätningen av de hundar som deltog vid VM. Även
vid detta VM var Nalle Jansson en av de domare som hade uppdraget att genomföra
mätningen.
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Förde PtK en diskussion avseende punkt 4 i protokollet, i vilken omnämns regler för
dräktig tik/valptiks deltagande. PtKs absoluta åsikt är att deltagande hunds välfärd
generellt alltid har högsta prioritet i avseendet djurskydd samt antidoping. I detta kan
regelverken skilja mellan FCIs internationella regelverk för prov/tävling/mästerskap
kontra respektive lands nationella regelverk. Om så är fallet är PtKs bestämda
uppfattning att det då alltid ska vara det regelverk som är strängast som ska styra
oavsett typ av prov/tävling/mästerskap.
Konstaterade PtK att det inom majoriteten av FCIs commissioner pågår arbete med
översyn av de internationella regelverken, varför det är en lämplig tidpunkt att föra
fram detta.
Beslöt PtK därför föreslå CS att uppdra till SKKs ledamöter i FCIs olika commissioner att
föra fram denna ståndpunkt och att verka för att detta införs i respektive regelverk.
- Inbjudan till möte med FCI Agility Commission i Bologna, Italien, 2015-02-05--06.
- Inbjudan till domarseminarium i Bologna, Italien 2015-02-07--08.
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson, efter närvaro vid
möte med FCI Agility Commission i Bologna, Italien, 2015-02-05--06.
Av anteckningarna framgår att arrangören av Agility VM 2015 informerat om att
dopingkontroll kommer att ske. Därtill att dopingprov kommer att ske via blodprov
samt att deltagarna kommer att avkrävas underskrift på godkännande av dopingprov.
PtK ser mycket positivt på att arrangören kommer att ta dopingprov. Däremot ställer
sig sekreteraren något frågande till att provtagning avses ske via blodprov och inte
urinprov då internationell praxis är att provtagning i första hand sker via urinprov.
Vidare att arrangören i förhand avser att avkräva samtliga deltagare ett skriftligt
godkännande. Internationell praxis är att kallelse av specifik hund för provtagning sker
skriftligen, som sedan ansvarig för hunden bekräftar mottaget genom underskrift.
Medverkar sedan inte vederbörande jämställs detta agerande med positivt
dopingprov.
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson, efter deltagande vid
det efterföljande domarseminariet 2015-02-07--08. Informerade Nalle Jansson att i
seminariet ingick ett något udda avsnitt där deltagarna fick prova på olika övningar
relaterade till delar av uppdrag som domare där dennes simultankapacitet kan prövas.
FCI Commission for Herding Dogs
- Protokoll från FCI Herding Dogs Commission möte i Rovaniemi, Finland,
2014-09-26--28.
FCI Rescue Dogs Commission
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg efter möte med FCI
Rescue Dogs Commission i Tokyo, Japan, 2015-02-27--03-01. Kompletterat
anteckningarna fanns ett antal fina bilder från mötet samt vistelsen i Tokyo.
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Noterade PtK av anteckningarna att commissionen har tillsatt en arbetsgrupp som
arbetar med förslag till regler för en ny provform Man-trailing, RH-MT, samt att
slutresultatet ska kunna införlivas i de nya reglerna 2018. Först avses reglerna initieras
som ett pilotprojekt med en domarkurs. Inbjudan till domarkursen kommer att skickas
ut till samtliga NCO. Avvaktar PtK med intresse regelverkets utformning.
FCI Utility Dogs Commission
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Malmö, 2014-09-15, dagen
efter att FCI IPO VM genomförts i Malmö.
- Inbjudan till möte med FCI Utility Dogs Commission i Delemont, Schweiz,
2015-03-07--08. Informerade sekreteraren att SKKs ledamot Ionie Oskarson nödgats ge
återbud dagen innan mötet.
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades.

§ 11

Protokoll/Information från NKU

NKU Mästerskap
-Nordiska Mästerskap i Lydnad 2014 genomfördes i anslutning till Stockholm
Hundmässa. Mästerskapet avlöpte mycket väl där Finland segrade i lagtävlingen, följt
av Sverige, Norge och Danmark. Individuellt tog finska ekipage guld, silver och brons.
De svenska ekipagen placerade sig på 4:e, delad 10:e,13: e, delad 14:e, 17:e samt 21:a
plats. Framförde PtK sina gratulationer till resultatet.
I anslutning till mästerskapet hade NKUs Lydnadskommitté ordinarie möte.
Informerade sekreteraren att protokoll från mötet ännu inte har kommit SKK tillhanda.

§ 12

Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31

a) Utskick av information
Förelåg för PtKs kännedom de utskick som skett via chefen för SKKs Tävlingsavdelning
till länsklubbar, specialklubbar samt avtalanslutna klubbar, med information som berör
olika delar i den kommande regelrevideringen, såsom allmänna regler för utställningar,
prov och tävlingar samt championatregler och särbestämmelser.
För PtKs kännedom förelåg även riktat utskick till Svenska Brukshundklubben samt till
Svenska Newfoundlandshundklubben och Svenska Landseerklubben angående
förenkling av championatregler samt särbestämmelser. Efter SKK/CS uttalat att SKKs
regelverk idag är omfattande och ibland svårtillgängligt för medlemmarna har
kartläggning skett av de olika specialklubbarnas särbestämmelser och
championatregler. I underlaget har belysts olika exempel ur klubbarnas regler.
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Exemplen ska inte ses som att SKK ställer krav på förändring, utan endast som en
uppmaning till översyn om det är möjligt att förenkla regelverken.
Förelåg även det riktade utskick till samtliga klubbar inom PtKs ansvarsområde som
handlagts av sekreteraren. I detta efterfrågas information om respektive klubbs
kontaktperson inför eventuella kontakter med klubbarna i arbetet med granskning av
regelverk.
b) Fördelning av regelansvar inför arbete med granskning
Redovisade sekreteraren förslag till fördelning över ledamöternas regelansvar, inför
granskning av regelverk samt kontakt med klubbarna i detta arbete. I detta har
sekreteraren utgått från fördelningen av regelansvar vid föregående regelrevidering.
Tog PtK del av förslaget och fastställde detta. Uppdrogs sekreteraren att vid
kommande kontakt med klubbarna angående regelrevideringen informera om
fördelningen av ledamöternas regelansvar.
c) Arbetsgrupp angående championat
Vid PtK 1/2014 behandlat ärende utifrån protokollsutdrag från SKKs
Utställningskommitté;
Till UtstK inkommet e-mail med frågor och åsikter kring att kryptorchism nu jämställs
med andra exteriöra fel och inte ersättas av uppfödaren. I sitt mail framför personen
bland annat även att om detta ska vara logiskt fullt ut bör även en kryptorchid hund
tillåtas att tävla och erhålla championat i större utsträckning än idag.
UtstK har tagit emot synpunkterna och hänvisar till FCIs regler där avvikelser rörande
testikelstatus tas upp som ett diskvalificerande fel i samtliga av FCIs rasstandarder.
Vidare har UtstK beslutat att tillskriva PtK för PtKs syn på frågeställningen.
PtK har konstaterat att frågan inte är aktuell avseende rasspecifika championat då
dessa är kopplade till en exteriör merit. Att frågan därmed endast är aktuell för de
championat som inte är rasspecifika. Vidare uppdrog PtK till Ylwa Malmberg, Inger
Svedin, Kjell Svensson samt sekreteraren att titta på frågan utifrån dagens situation.
Informerade sekreteraren att underlag att presentera i denna fråga inte är klart.
Varmed uppdraget kvarstår för den utsedda gruppen.

§ 13

Regelverk – Intresseföreningen Kroppsvallarna /IKV

Vid PtK 1/2014 deltog representanter för IKV. IKV föreslogs att mer ingående ta del av
de regelverk som FCI Herding Dogs Commission arbetat fram, och som då även
möjliggör deltagande i andra länder. IKV återkom till PtK 2/2014 med information om
hur man ser på dessa regler gentemot tidigare regelförslag. Då FCIs regelverk för
Traditional Style inte omfattar kelpie har IKV ställt frågan om det är möjligt att via en
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nationell anpassning av regelverket inkludera kelpie. PtK diskuterade då detta och såg
inget hinder till att det nationellt sker en anpassning av FCIs regler för Traditional Style
så att även kelpie kan delta. I och med detta var PtKs förhoppning att ett regelverk
slutligen kan fastställas och önskade återkoppling från IKV angående detta.
Inför dagens möte har IKV återkopplat och anger att man är glad för möjligheten
avseende kelpie, men att man har önskemål om att även minska antal djur från vad
regelverket anger. Därtill uppger IKV att även om önskade förändringar i FCIs regelverk
införs i en nationell anpassning kvarstår att IKV fortsatt också vill ha American Kennel
Clubs regler för ”Arenavallning”, alternativt de canadensiska eller australienska
regelverken.
Tog PtK del av IKVs svar och konstaterade att detta i sig då innebär två olika regelverk, i
och med att IKV kan tänka sig en nationell anpassning av FCIs regler för Traditional
Style men ändå avser kvarstå vid AKCs regler för ”Arenavallning”. PtK har tidigare
påtalat att ett regelverk starkt förordas och då i första hand FCIs med nationell
anpassning.
Beslöt PtK därmed att bordlägga frågan avseende regelverk. Vidare att kontakta SKKs
Föreningskommitté för en diskussion avseende status i bildandet av verksamhetsklubb
kontra regelverk.

§ 14

Regelverk – Vallanlagsprov

a) SGVK samt SvkFUR
Vid föregående möte förelåg underlag från bedömare av vallanlagsprov, tillika
fårägare, med funderingar kring engagemang och verksamhet inom de rasklubbar
vilkas raser får delta vid Vallanlagsprov för bearded collie. Uppdrogs till sekreteraren
att kontakta berörda klubbar vars raser får delta för information om och uppföljning av
verksamhet inom special-/rasklubben avseende vallhundsverksamhet.
Förelåg för PtKs kännedom det utskick som skett till Svenska Gårds- och
Vallhundsklubben samt till Svenska Klubben för Ungerska Rashundar. I underlaget
efterfrågas information om vallhundsverksamheten utifrån ett antal angivna
frågeställningar.
Informerade sekreteraren att i dagsläget har ingen av klubbarna inkommit med den
efterfrågade informationen, varför påminnelse kommer att ske.
b) SPDAEK
Vid PtK 1/2014 har PtK behandlat ansökan från Svenska Rasklubben för Perro de agua
espanõl om att rasen ska få genomföra Vallanlagsprov för bearded collie med officiell
resultatregistrering. SPDAEK har angett att även om rasen tillhör grupp 8 framgår av
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rasstandarden under rubriken Användningsområde; ”Sällskapshund. I rasens hemland
även använd som vall-, jakt- och vattenhund.” Vidare att det i hemlandet Spanien
arrangeras vallhundsprov på framförallt getter, men även får och kor. I Sverige har
några hundar inofficiellt genomfört SBCs Vallanlagsprov. Inom SPDAEK finns intresse
för vallanlagsprov och man anser att detta skulle underlätta för uppfödarna att göra
utvärderingar av sina kullar i arbetet att bevara rasens ursprungliga beteenden. PtK har
bordlagt SPDAEKs ansökan i avsikt att inom FCI Herding Commission efterforska
information från övriga ledamöter avseende omfattning av rasen användning i
vallhundssammanhang i andra länder.
Uttalade PtK att tills dess att utvärdering har skett av vallhundsverksamheten i de
klubbar som är beviljade tillträde till SBCs Vallanlagsprov med officiell resultatregistrering avser PtK att avvakta med att behandla ytterligare ansökan om tillträde till
provformen. Kvarstår därmed SPDAEKs ansökan bordlagd.

§ 15

Domarfrågor - Agilitydomare

a) Nils Lindqvist
Förelåg för PtKs kännedom underlaget till Nils Lindquist då denna 2014-10-09
meddelats SKK presidiums beslut om avauktorisation som agilitydomare.
Förelåg även i ärendet två protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse;
1. SKKs Centralstyrelse sammanträde 2014-11-05--06
§ 123 SKK/PtK
a) § 123 SKK/PTK – 2/2014
d) Ärende behandlat vid SKKs prov och tävlingskommitté den 1 oktober 2014.
SKKs presidium har beslutat att avauktorisera Nils Lindqvist som mot gällande regler
dömt vid World Agility Open Championships 2014. Domaren har vid flera tillfällen
informerats om att evenemanget inte är arrangerat av någon FCI-erkänd organisation.
Ulf Uddman informerade om att det finns en protestlista på sociala media mot beslutet
att avauktorisera berörd domare. CS fastställde presidiets beslut.
2. SKKs Centralstyrelse sammanträde 2015-02-06
§ 3 Föregående protokoll nr 5-2014
§ 123 d) Ärende behandlat vid SKKs prov och tävlingskommitté den 1 oktober 2014.
Det har kommit in protestlistor med mellan 800-1000 namn mot att SKKs
Centralstyrelse har fastställt ett presidiebeslut som innebar avauktorisation av en
agilitydomare p.g.a. att domaren accepterat uppdrag från klubbar som inte tillhör FCIorganisationen. Agilitydomaren har vid flera tillfällen blivit avrådd att acceptera
uppdrag som inte är under FCI-flagg. Domaren har valt att inte följa de råd han fått
från SKK.
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Efter en ingående diskussion beslutade CS att tidigare beslut står fast och att ärendet
läggs till handlingarna.
Tog PtK del av underlagen varefter dessa lades till handlingarna.
b) Mija Jansson
PtK har tidigare (SKK/PtK 1/2014, § 21) angett anvisningar för Mija Jansson att efter
period för avstängnings utgång återfå auktorisation som agilitydomare. Efter periodens
utgång har Mija Jansson agerat utefter angivna förutsättningar och dömt vid
agilitytävling. Auktoriserad domare har kontrollerat arbetet samt inkommit till PtK med
intyg.
Ärendet har därefter behandlats av PtK/VU;
PtK/VU har tagit del av föreliggande underlag. Avseende angiven förutsättning för
hoppklass har detta uppfyllts. I givna förutsättningar avseende agilityklass anges minst
25 ekipage, vilket inte är uppfyllt. 27 hundar var anmälda varav 21 kom till start. Med
beaktande av det totala antalet startande ekipage (85) har VU funnit att i detta
sammanhang kan antal starter i agilityklass anses tillräckligt och avsteg ske. PtK/VU
beslöt därmed att auktorisera Mija Jansson som agilitydomare från och med 2015-0209. Vidare att hänskjuta till Svenska Agilityklubben att handlägga effektuering av
beslutet i aktuella register.
Beslöt PtK att fastställa PtK/VUs beslut samt förklarade denna del av paragrafen
omedelbart justerad.
Förelåg även för PtKs kännedom information från SAgiK om handläggning av
återinförande av Mija Jansson som agilitydomare i berörda register.

§ 16

Domarfrågor - IPO domare

Förelåg för PtKs kännedom protokollsutdrag från möte med Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse 2015-01-30 angående IPO-domare vars auktorisationer
varit vilande under period för utredning. SBK/FS har beslutat att återkalla domarens
samtliga auktorisationer under perioden 2015-01-31 – 2017-01-30. FS har även
beslutat att ärendet överlämnas till SKKs Disciplinnämnd med begäran om disciplinär
åtgärd då den anmälde domarens agerande står i strid med SKKs grundregel 1:3 och
1:4.
Informerade sekreteraren att kansliet har kontaktat FCI kansli med begäran om att
information om vilande auktorisation ska meddelas FCIs medlemsländer samt kontrakt
partners, då domaren ifråga är aktiv även utanför Sverige. Vid tid för PtKs möte har
detta ännu inte skett. Sekreteraren har därför informerat den Finska Kennelklubben då
domaren är uppsatt att döma vid ett ras VM i Finland senare detta år.
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Vidare informerade sekreteraren om det underlag som efter PtKs föregående möte
skickats till ordförande i FCI Utility Dogs Commission /UDC, angående vilka svenska
IPO-domare som ska finnas upptagna på listan över FCI UDC pool of judges for FCI
World Championships. Tidigare skickad begäran om justering av namn har inte utförts
vilket påpekades. Därtill att den nu avstängda domaren ska utgå ur listan. I detta är det
den övergripande nationella organisationen som beslutar vilka domare som ska finnas
angivna i denna förteckning. Då någon återkoppling från UDC inte har skett har SKKs
VD Ulf Uddman tillskrivit FCIs kansli. Utifrån erhållet svar avser SKKs VD att åter igen
kontakta FCI kansli.
Noterade PtK med stor förvåning FCI Utility Dogs Commissions förfaringssätt och är
kritisk till agerandet, att inte hörsamma beslut fattat av en nationell organisation.
Dessutom följer inte UDC de FCI Guidelines som finns för denna domarförteckning, där
det under punkt 1 anges att Nationell organisation can at any time nominate a trial
judge for the pool or remove one.

§ 17

Domarfrågor – RSV Global

Förelåg för PtKs kännedom information som tidigare har delgetts Svenska
Brukshundklubben. Ett Rundschreiben (nr 21/2014) från Tysklands kennelklubb
Verband für das Deutsche Hundewesen/VDH, angående bildandet av organisationen
RSV Global. RSV Global är en internationell sammanslutning som inte har någon
knytning med VDH eller med FCI. Konsekvens av detta blir att svenska IPO domare inte
kan döma vid prov/tävlingar vilka arrangeras inom RSV Globals organisation.
Detsamma gäller att svenska IPO figuranter inte kan tjänstgöra.
För enskilda personer finns inget hinder mot att delta vid prov/tävlingar inom RSV
Globals organisation. Däremot kan inte tävlande tillgodoräkna sig några eventuella
resultat/utbildningstecken då RSV Globals regelverk inte är godkänt av VDH eller FCI.
Informerade sekreteraren att det i Tyskland finns en lokal klubb benämnd RSV 2000
som är erkänd av VDH. VDH har därmed två godkända klubbar för schäfer, Verein für
Deutsche Schäferhunde /SV samt RSV 2000. Enbart SV ingår i den av FCI erkända
internationella organisationen Weltunion der Schäferhundvereine /WUSV.
Tog PtK del av informationen.

§ 18

Bidragsberättigad domarkonferens 2017

a) Svenska Brukshundklubben
Vid föregående möte (SKK/PtK 2/2014, § 48) har PtK bifallit ansökan om
bidragsberättigad domarkonferens i början av 2017 från Svenska Brukshundklubben,
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för domare i IPO, Bruksprov samt Rallylydnad. Vid ansökan var inte datum för
respektive konferens fastställda.
Svenska Brukshundklubben har nu inkommit till PtK med datum. SBK ser en fördel med
att genomföra de tre konferenserna vid samma tillfälle och har fastställt datum till
2017-01-14--15.
Tog PtK del av SBKs information och kompletterar tidigare beslut, om bifall till de tre
konferenserna, med detta datum för genomförande.
b) Bidragsberättigad domarkonferens för Vallhundsdomare 2017
Vid föregående möte (SKK/PtK 2/2014, § 48) har PtK bordlagt ansökan om
bidragsberättigad domarkonferens i november 2017 från Svenska Vallhundsklubben.
SVaK avser att genomföra konferensen via resa till Scotland och närvaro vid
prov/tävling. PtK har efterfrågat tydliggörande avseende resans upplägg och inriktning
utifrån riktlinjer för bidragsberättigade domarkonferenser.
Förelåg kompletterande information från SVaK om planerat upplägg samt inriktning.
Diskuterade PtK ansökan i sin helhet.
Beslöt PtK att bifalla Svenska Vallhundklubbens ansökan om att få genomföra
bidragsberättigad konferens för Vallhundsdomare via resa till Scotland i november
2017. Bidragsnivån är 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr. SVaK ombeds att
inkomma med preciserat datum för konferensen.

§ 19

Regler och riktlinjer för domarkonferens

PtK har tidigare fattat beslut om att sammanställa ett dokument som stöd för
klubbarna vid planering och genomförande av bidragsberättigade konferenser riktade
specifikt till prov-/tävlingsdomare samt beskrivare. I likhet med det dokument som
finns för genomförandet av konferenser för exteriördomare, framtaget av SKKs
Domarkommitté.
Redovisade sekreteraren framtaget förslag till ”Regler och riktlinjer för konferenser
inom SKK-organisationen för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare”.
Tog PtK del av underlaget och fann detta som helhet täckande och välarbetat.
Uppdrogs till sekreteraren att komplettera underlaget med en tidsaxel. Vidare att
därefter översända förslaget till regler och riktlinjer till Jakthundskommittén samt till
Kommittén för hundars mentalitet för deras syn på förslaget samt eventuella
kommentarer.
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§ 20

Funktionärsstipendium

Informerade sekreteraren om kommande utskick med information om PtKs
funktionärsstipendium med förutsättningar för ansökan.
Diskuterade PtK en förändring av ansökningsförfarandet i syfte att nå ”rätt” personer.
Beslöt PtK därmed att ändra ansökningsförfarandet till att nominering av person för
stipendiet kan endast ske via ansökan från den klubb inom PtKs ansvarsområde som
personen innehar medlemskap.
Uppdrogs till sekreteraren att införa denna ändring och därefter skicka information om
stipendiet till samtliga klubbar inom PtKs delegering.

§ 21

Information

Information från ordföranden
Informerade ordföranden att ny kontakt har skett avseende införande av
vattenprovschampionat för rasen leonberger. Vid tidigare kontakter med PtK samt
även CS i samma fråga har hänvisats till kommande regelrevidering, vilket även skedde
vid denna kontakt.
Informerade ordföranden att ett möte för uppföljning av SKKs Policy för djurhantering
vid vallningsträning av hund är planerat senare denna månad. Vid detta möte kommer
representanter för Djurskyddet Sverige, Svenska Vallhundsklubben samt PtKs
ordförande, ledamot Katarina Björn, SKKs chef för tävlingsavdelningen och PtKs
sekreterare att delta.
Information från ledamöterna
Informerade Nalle Jansson att intresse från Region Skåne Kristianstad Kommun
avseende att vara delaktiga i att arrangera ett VM i Agility i Sverige kvarstår.
Informerade Ylwa Malmberg att svenska ekipage har haft stora framgångar vid
internationella mästerskap för draghundar;
- Vid VM för polarhundar gick inte mindre är 6 medaljer till svenska tävlande, 3 guld,
2 silver samt 1 brons. Medaljörer var Malin Sundin, Malin Grankvist, Marie Israelsson,
Patrik Hedberg, Maja Karlsson samt Elin Jonsson. Samtliga, förutom Patrik Hedberg
som körde alaskan malamute, körde siberian husky.
-Vid IFSS VM i långdistans vid Finnmarkslöpet uppe i Finnmarken, Norge, deltog Eveline
Koch. Eveline deltog i klassen Registered Nordic Breed med 8 siberian huskys i spannet.
Klassen benämns FL-500 och sträckan som kördes detta år var 478 km.
Uttryckte PtK sina gratulationer till de svenska deltagarnas stora framgångar.
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Informerade Katarina Björn att kontakt har tagits med Svenska Vallhundsklubbens
domarråd avseende domare att anmäla till att upptas på FCI Herding Dogs
Commissions lista. Då svar har erhållits från SVaK sammanställer sekreteraren och
handlägger anmälan till FCI HDC.
Informerade Göran Wessman från deltagande vid Svenska Brukshundklubbens
konferens för IPO-domare i november 2014. Konferensen var väl genomförd med
givande diskussioner. Konstaterades att mot bakgrund av den turbulens som en tid
innan föregick konferensen, bl a avseende vem som skulle vara föredragande i
regelfrågorna, kan det absolut anses att ett tillfredsställande antal domare deltog.
Föredragande var Robert Markschläger från Österrike.
Information från SKKs kansli
Förelåg statistik över resultatregistrering av samtliga prov-/tävlingsformer inom PtKs
delegeringsområde för perioden 2011-2014. För 2014 uppgick den elektroniska
registreringen till 98,1 %. Uttryckte PtK sin uppskattning till detta utmärkta resultat.
Förelåg sammanställning över de officiella titlar och beteckningar som registreras i
SKKs register. Vid sökning på specifik hund i SKKs Hunddata synliggörs de titlar och
beteckningar hunden har erhållit.

§ 22

Övriga frågor

Under 2015 kommer två rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben att arrangera
internationellt rasmästerskap med tävlande från flertalet länder.
Belyste sekreteraren vikten av att tydlig information om förutsättningar och regelverk
för att delta vid prov/tävling i Sverige finns tillgängligt via hemsida för mästerskap. De
punkter som är viktiga i detta sammanhang är t ex regler avseende doping, kemisk
kastration, kupering, vaccination, dräktig tik/valptik, då det förekommer skillnader
mellan olika länders regelverk.
Påminde sekreteraren om det omfattande informationspaket som togs fram på både
engelska och tyska inför IPO VM i Malmö 2014. Denna information är fritt för klubbar
att använda vid prov/tävlingar där deltagare från andra länder kommer att delta.
Betonar PtK vikten av att nödvändig information om nationella allmänna regler är
lättillgängligt för deltagare från andra länder vid denna typ av arrangemang.
Diskuterades att sammanställa ett ”baspaket” som klubbarna kan använda sig av i
detta sammanhang. Uppdrogs till sekreteraren att titta på detta. Vidare att bistå de två
SBK rasklubbar som kommer att arrangera internationellt rasmästerskap 2015.
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§ 23

Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat

Beslöt PtK att inga ärenden undantas innan protokollet är justerat.

§ 24

Nästa möte

Fastställande av datum för PtKs möten under 2015 har skett vid PtK 2/2014.
Fastställt datum för nästa möte är tisdag 2015-10-20.

§ 25

Mötets avslutande

Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg,
varefter mötet förklarades för avslutat.

Justeras:

Bengt Pettersson
Ordförande

Ylwa Malmberg

Vid protokollet:

Brith Andersson

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

