
 
  

 

 
2019-03-05 

Sida 1/14 
 
 

 
 

 

 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
tävlingskommitté /PtK, på SKKs kansli, Rotebro/Sollentuna, 2019-03-05. 
 

Närvarande: 

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

 
Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli  
 
Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 

§ 1  Sammanträdet öppnas 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till årets första möte och riktade sig 
särskilt till PtKs nya ledamot Åsa Wrede, som ersätter Dennis Sörensen.  
PtK riktade ett tack till Dennis för hans tid inom PtK och ser fram emot fortsatt 
samarbete i rollen som representant inom NKU och FCIs agilitykommittéer. Varefter 
mötet förklarades öppnat.  
 
 
§ 2 Val av justerare 
Utsågs Beatrice Palm att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Fastställdes föreslagen dagordning.  
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 2/2018, 2018-10-16. 
Protokollet kommenterades i valda delar och lades därefter med godkännande till 
handlingarna. 
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§ 5 Redovisning av VU beslut/beslut per capsulam 
Förelåg utdrag för PtK berört ämne, vilket behandlats via beslut per capsulam; 
Beslut per capsulam angående status för Svenskt Mästerskap i mondioring. 

SKKs Centralstyrelse har i samband med beslut att mondioring får fortsatt officiell 
status från och med 2019-01-01, även beslutat att ett Svenskt Mästerskap införs och 
att status för detta är inofficiellt.  
 
Representanter för SBK har därefter varit i kontakt med PtKs ordförande samt chefen 
för SKKs tävlingsavdelning. Varefter SBK har inkommit med förtydligande gällande 
önskemålet om officiell status för SM i mondioring, samt anger två alternativa förslag 
till lösning. 
 
PtKs ledamöter har nogsamt tagit del av SKK/CS beslut samt SBKs förtydligande och de 
förslag till lösning som där anges. Av de angivna förslagen bedömer PtK att alternativ 2 
kan rymmas inom det beslut som fattats av SKK/CS (§ 134, SKK/CS 2018-11-07--08). 
 
Beslöt PtK därmed att inofficiell SM-vinnare kan utses vid ett ordinarie officiellt 
provtillfälle. I beslut per capsulam deltog PtKs samtliga ledamöter.  
 
Övriga VU beslut samt beslut per capsulam redovisas vid berörda punkter  
 
 
§ 6 Resultatrapport 
Förelåg resultatrapport till och med december 2018 samt reviderad budget för 2019, 
vilka genomgicks samt diskuterades i vissa delar.  
 
 
§ 7 Kennelfullmäktige 2019 
Förelåg tidsplan för SKKs centrala kommittéer avseende underlag inför KF 2019. 
 
a) Arbetsgrupp – Förslag mottagare av Hamiltonplaketten. Förfrågan om representant 
för PtK till arbetsgruppen för förslag till mottagare av Hamiltonplaketten.  
Informerade ordföranden att Ylwa Malmberg även denna gång är anmäld som PtKs 
representant. 
 
b) Delegeringsordning – redovisning 
Förelåg den av SKKs centralstyrelse fastställda delegeringsordningen för PtK perioden 
2018-2019, vilken genomgicks och diskuterades utifrån redovisning av angivna 
uppdrag. Konstaterades att prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-
uppdrag 2017 är utförda, utöver detta är det vissa uppdrag inom ordinarie 
arbetsuppgifter som är fortlöpande. Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa PtKs 
redovisning.  
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c) Budget – förslag till verksamhetsplan 
Fördes en ingående diskussion avseende förslag till budget för perioden 2020-2021 
samt förslag till verksamhetsplan inom kommitténs ansvarsområde, för att utifrån 
detta lämna PtKs förslag till budget. Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa PtKs 
förslag till budget. 
 
 
§ 8 Protokollsutdrag 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
a) SKKs Centralstyrelse sammanträde 2018-11-07--08. 
§ 134 SKK/PTK 
a) Utvärdering av mondioring efter två års verksamhet 
När provformen mondioring fick officiell status beslutade SKK/CS om en provperiod 
om två år. Provperioden går ut 2018-12-31. PTK har från SBK fått en utförlig och 
detaljerad redovisning av den verksamhet som förekommit under provperioden. 
 
Mot bakgrund av den information som PTK tagit del av rekommenderar PTK CS att 
provformen får fortsatt officiell status fr.o.m. 2019-01-01 och också faller in i ordinarie 
5-åriga låsningsperiod. 
 
PTK rekommenderar CS att ett inofficiellt SM kan införas från och med 2019. SBK 
önskar i brev förtydliga och komplettera information kring regelverket för mondioring 
och införlivning i gängse regellåsningsperioder. 
 
Kjell Svensson förklarade att genom ett förbiseende blev några justeringar i det 
internationella regelverket inte införda i det svenska regelverket, vilket kommer att 
justeras. 
CS beslutade att 
- Mondioring får fortsatt officiell status från 2019-01-01 
- Ett inofficiellt SM införs från 2019 och tillsvidare 
- Justeringar i det svenska regelverket införs för att följa det internationella 
regelverket 
 
b) SKKs Föreningskommitté 2018-10-18. 
 SKK/FK nr 5-2018  
§ 82 Protokollsutdrag från CS och kommittéer  
a) Förelåg Prov- och tävlingskommitténs svar på kommitténs förfrågan om konferens 
för verksamhetsklubbar.  
 
Kommittén konstaterar att de tider som föreslagits för konferensen antingen är för 
nära i tiden eller i ett kritiskt skede av årsmötesperioden. 
  
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att hitta ett lämpligt datum i samarbete med Prov- 
och tävlingskommittén, förslagsvis under maj månad. 
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Informerades att tävlingschefen, PtKs samt FKs sekreterare har haft ett förberedande 
möte om tänkbart datum samt förslag till program. Vidare att ett möte är planerat 
med tävlingschefen och PtKs samt FKs ordförande för samverkan och fortsatt 
diskussion avseende framtaget förslag. 
 
Tog PtK del av protokollsutdragen, vilka diskuterades i valda delar och lades därefter 
till handlingarna. 
 
 
§ 9 Information från FCI 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
FCI Allmän information 
- FCI Cirkular. Statistik CACIT samt internationella championat 
Förelåg statistik fördelat per land över totalt antal utdelade CACIT under perioden 
2010-2018. 
Förelåg sammanställning över samtliga förekommande internationella championat 
2018, fördelat på ras, land samt typ av championat. 
 
- FCI Mästerskap  
Förelåg presentation med information inför: 
Agility World Championship, Finland 2019-09-19--22 
Agility European Open, Holland 2019-07-26--28 
Agility Junior European Open, Schweiz 2019-07-12--14 
Lure Coursing European Championship, Estland 2019-06-21--23 
 
FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission i Kristianstad, Sverige, 2018-10-08.  
Mötet genomfördes i anslutning till att VM i agility hade genomförts på samma ort.  
Minnesanteckningar från den svenska delegaten Dennis Sörensen, efter deltagande vid 
mötet tog PtK del av vid föregående möte. 
- Inbjudan till möte i Vantaa, Finland 2019-02-02--03. Med anledning av sjukdom var 
den svenska delegaten förhindrad att delta.  
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission i Vantaa, Finland 2019-02-02--03.  
- FCI Cirkular 78/2018. Amended Requirements to get the title of International Agility 
Champion (C.I.AG.).  
 
FCI Dog Dancing Commission 
- Förteckning över svenska domare vilka är behöriga att döma i annat land.  
Commissionen har bett respektive land att inkomma med en domarförteckning.  
I Sveriges svar har betonats att oavsett förteckningen ska det för svenska domare alltid 
föreligga en behörighetsförfrågan. 
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FCI Herding Dogs Commission 
- FCI Cirkular 3/2019. Regulations for the organization of FCI International Herding 
Events. I två befintliga regelverk har mindre justeringar skett: 
General conditions for the organization of FCI International Herding Events (NHAT-
HWT-IHT) samt FCI Rules for International Herding Trials Traditional Style (FCI IHT TS). 
Därtill har tre nya regelverk tillkommit: 
FCI International Rules for Herding Working Test Collecting Style (FCI HWT CS) enbart 
för border collie, FCI International Rules for Herding Working Test Collecting Style (FCI 
HWT CS) samt FCI Regulations for International Herding Judges.  
Samtliga regelverk gäller från och med 2019-02-01. 
 
FCI Obedience Commission 
- Protokoll från möte med FCI Obedience Commission i Madrid, Spanien, 
2018-11-24--25. Noterade PtK att den svenska delegaten Emelie Hörman invalts att 
ingå i commissionens executive group. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emelie Hörman, efter deltagande vid 
mötet i Madrid. 
 
FCI Rally Obedience Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Beatrice Palm efter deltagande vid 
commissionens första möte, vilket genomfördes i Helsingfors, Finland, 2018-11-17--18. 
Vid mötet deltog representanter för Finland, Danmark, Norge samt Tyskland utöver 
Sverige. Informerade Beatrice Palm att FCI kansli avser att tillskriva de länder som 
anmält deltagande då commissionen bildades men som ändå inte närvarar vid möten. 
- Information att planerat möte i mars 2019 ställts in på grund av för få deltagare. 
Framgår att nästkommande möte är planerat till 2019-10-28 i Danmark, med 
förhoppning att fler anmäler deltagande.  
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg, efter deltagande vid 
konferens för IPO-R domare i Herne, Tyskland, 2018-11-03--04. Bifogat fanns bilder 
från konferensen, bl a bilder av den nya gungan. 
 
FCI Sled Dog Commission 
Vid föregående möte, PtK 2/2018, uttalade PtK avsikt att tillskriva FCIs 
generalsekreterare samt ordföranden i FCI Sled Dog Commission angående punkt 
avseende blind hunds deltagande vid prov/tävling i commissionens protokoll från möte 
i Tallinn, Estland, 2018-07-28--29.  
 
Förelåg den skrivelse som genom sekreterarens försorg skickats till FCIs 
generalsekreterare samt till commissionens ordförande. I skrivelsen har betonats att 
utifrån etik och djurskyddsskäl är under inga omständigheter en blind hund tillåten att 
delta vid någon form av utställning, prov eller tävling i Sverige. Detta oavsett av vilken 
orsak hunden är blind. 
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FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Lignano Sabadorrio, Italien,  
2019-09-17, dagen efter FCI IPO VM. 
- Inbjudan till möte i Vösendorf, Österrike, 2019-03-09--10. Diskuterade PtK specifika 
punkter på dagordningen, utdelande av CACIT samt lägsta åldersgräns för förare i 
avdelning C, utifrån frågeställning från den svenska delegaten Ionie Oskarson. 
- Inbjudan till konferens för domare inom IGP i Düsseldorf, Tyskland, 2019-03-02--03.  
Informerade sekreteraren att inbjudan inkommit med kort framförhållning (28/1) via 
commissionens ordförande Frans Jansen, och då direkt vidarebefordrats till SBKs 
kansli. Göran Wessman, som är IGP-domare, deltog vid konferensen representerande 
SKK/PtK. Informerades PtK om konferensen och de diskussioner som hade förts.  
 
Mondioring 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission Section Mondioring i Moskva, 
Ryssland, 2018-10-03, i anslutning till FCI Mondioring VM. 
- Minnesanteckningar från mondioring/MR sektionens svenska delegat Jonas Wallén, 
efter deltagande vid mötet i Moskva. Sveriges ordinarie delegat Emma Svensson var 
förhindrad att delta vid detta möte varför Jonas Wallén var anmäld som ersättare. 
- Inbjudan till möte med MR sektionen i Nedza, Polen, 2019-02-16. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson, efter deltagande 
vid mötet i Nedza. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Informerade sekreteraren att där så ska ske har underlag för kännedom 
och eventuell åtgärd vidarebefordrats till berörd specialklubb.  
 
 
§ 10 Protokoll/Information från NKU 
NKU/AU 
- Protokoll från möte med NKU/AU, 2018-02-15 samt 2018-10-24.  
 
NKU Agility 
- Protokoll från möte med NKU Agility kommitté i Helsingfors, Finland, 2018-08-10--12. 
Mötet genomfördes i anslutning till Nordiskt Mästerskap i Agility. 
- Protokoll från möte med NKU Agility kommitté i Kristianstad, Sverige, 2018-10-06. 
Mötet genomfördes i anslutning till VM i Agility. 
- Protokoll från möte med NKU Agility kommitté i Helsingfors, Finland, 2019-02-02--03. 
Med anledning av sjukdom var den svenska delegaten förhindrad att delta. Mötet 
genomfördes i anslutning till möte med FCI Agility Commission. 
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NKU Rallylydnad 
- Protokoll från möte med NKU Rallylydnadskommitté i Köpenhamn, Danmark, 
2018-07-13. 
- Protokoll från möte med NKU Rallylydnadskommitté i Köpenhamn, Danmark, 
2018-10-02. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Beatrice Palm, efter deltagande vid 
mötet 2018-10-02. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Beatrice Palm, efter deltagande vid 
möte med NKU Rallylydnadskommitté i Helsingfors, Finland, 2018-11-18. 
- Inbjudan till möte med NKU Rallylydnadskommitté i Gran, Norge, 2019-03-09--10. 
 
NKU Freestyle/HtM 
- Nordiskt Mästerskap 2019. Informerades PtK att en ändring av turordning av 
arrangerande land har skett. 2019 är Sverige arrangörsland och mästerskapet 
genomförs i anslutning till Stockholm Hundmässa den 14-15 december. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Informerade sekreteraren att där så ska ske har underlag för kännedom 
och eventuell åtgärd vidarebefordrats till berörd specialklubb.  
 
 
§ 11 Kommande regelrevidering 
a) Tidsplan med ansvarsfördelning 
Fastställde PtK komplettering av namn på kontaktperson vid de provformer där vakans 
förelåg. I övrigt kvarstår tidigare fastställd fördelning av ledamöternas regelansvar.  
 
Informerade sekreteraren att klubbar med regelansvar har erhållit dokumentet 
Lathund – Regelrevidering 2022, tidsaxel samt uppgift om kontaktperson. De klubbar 
med ansvar för regelverk där vakans förelåg kommer nu att meddelas uppgift om 
kontaktperson.  
 
Informerade Göran Wessman att representant för Svenska Brukshundklubben tagit 
kontakt och informerat om det pågående arbetet med revidering av reglerna för 
bruksprov. 
 
b) Tidsplan för revidering av championatregler och särbestämmelser 
Förelåg för PtKs kännedom tidsplan för revidering av SKKs championatregler och 
särbestämmelser inför kommande låsningsperiod. Ett första utskick till samtliga 
specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar kommer att ske under januari 2020.  
I vissa delar under denna process kommer PtK att vara delaktig i beredning av de 
förslag som inkommer.  
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c) Information från Svenska Agilityklubben 
Förelåg för PtKs kännedom det utskick som Svenska Agilityklubben har gjort med 
information om SAgiKs remissomgång 1 för revideringen av regler för agilitytävlingar. 
PtK finner underlaget utmärkt och informativt avseende upplägg, tidsplan, mm. 
 
 
§ 12 Regelverk - Svenska Brukshundklubben 
a) IPO-R 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om att omgående nationellt införa ny 
klass inom provformen IPO-R.  
 

Bakgrund till SBKs ansökan är att FCI Rescue Dogs Commission har genomfört en 
revidering av reglerna för IPO-R, och i samband med detta har en förberedande klass 
som tidigare varit frivillig blivit obligatorisk, klass V (”Vorprüfung”). Från och med 2019-
01-01 krävs resultat i denna klass för att deltagande sedan ska kunna ske i nästa klass. 
 

Den förberedande klassen har tidigare inte genomförts i Sverige. Detta innebär att det 
sedan tidigare inte finns något resultatregistreringsprogram i SKKs system för 
stambokföring av resultat från denna klass. Rent praktiskt krävs en utveckling av 
nuvarande resultatregistreringsprogram, vilket i närtid tidsmässigt inte är möjligt. 
Stambokföring av resultat bedöms inte kunna ske förr än vid kommande årsskifte. 
 

PtK förde en ingående diskussion över eventuella alternativ att lösa denna situation, 
med inriktningen att inte tredje part i onödan ska drabbas. Efter nogsamt övervägande 
var PtK enig om att det enda alternativet för att inte tredje part ska bli drabbade, var 
retroaktiv stambokföring efter det att nuvarande resultatregistreringsprogram har 
kunnat utökas med denna klass.  
 

Beslöt PtK därmed bifalla att klass V införs inom IPO-R. Vidare att retroaktiv resultat-
registrering får ske när möjlighet till stambokföring finns. Specifika förutsättningar för 
detta kommer att meddelas SBK via SKKs tävlingschef.  
 

PtK vill klargöra att retroaktiv registrering generellt inte är möjligt, men att PtK efter 
nogsamt övervägande i detta fall enbart beviljat undantag av hänsyn till tredje part.  
 

I sammanhanget vill PtK betona att det är helt och hållet SBKs ansvar att i tidigt skede 
meddela samt ansöka för ny klass, om önskemål finns i samband med att FCI 
genomfört regelrevidering och infört betydande förändringar.  
 
De reviderade reglerna för IPO-R är av FCI fastställda att gälla från och med 
2019-01-01. Den nationella anpassningen har fått omarbetats efter de kommentarer 
PtKs granskare framfört avseende språklig och redaktionell utformning. Regelverket  
föreligger i dagsläget ännu inte i slutligt godkänd version.  
 
Förklarades beslutet omedelbart justerad. 
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b) Lydnadsklass 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om möjlighet till annan 
låsningsperiod för regler för Lydnadstävlingar. Ansökan avser i första hand klass 3, men 
om möjligt även övriga klasser. 
Bakgrund till SBKs ansökan är att den nationella låsningsperioden och FCIs 
låsningsperiod inte överensstämmer med en avvikelse om ett år, vilket inte är optimalt 
avseende klass 3 då denna klass följer reglerna för FCI Obedience Class 3. 
 
PtK förde en ingående diskussion avseende vilka konsekvenser detta kan ge, samtidigt 
som förståelse finns för SBKs önskan att i den högsta klassen följa FCIs regelperiod. 
Skillnaden i regelperioderna är ett år, där Sveriges period ligger efter FCI.    
 
Beslöt PtK bifalla att låsningsperiod för den svenska klass 3 ändras så att denna följer 
samma låsningsperiod som FCI Obedience Class 3. Detta innebär att innevarande 
låsningsperiod förkortas med ett år och därmed gäller till och med 2020-12-31. Vidare 
att nästa regellåsningsperiod gäller perioden 2021-01-01 till och med 2025-12-31. 
 
Beslöt PtK att låsningsperiod för övriga svenska lydnadsklasser kvarstår oförändrat  
i samma tidscykel som tidigare.  
 
Förklarades beslutet omedelbart justerad. 
 
c) Slutprov Patrullhund HV 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om möjlighet till justering av 
befintligt regelverk för Slutprov för Patrullhund HV, samt att införa nytt tillägg.  
 
Bakgrund till SBKs ansökan om justering är att det har uppmärksammats att i de 
nyligen reviderade reglerna för slutprovet har kravet om godkänd anlagstest innan 
deltagande vid prov fallit bort. Detta är ett krav som kvarstår oförändrat och som har 
framgått i tidigare versioner. SBK önskar även införa ett nytt tillägg, vilket inte har 
funnits i tidigare regelversioner. 
 
Tog PtK del av ansökan och finner att det krav som fallit bort ur nuvarande version 
innebär en redaktionell korrigering att gälla från och med 2019-01-01.  
Avseende det nya tillägg som önskas har detta ingen förankring i tidigare 
regelversioner. En övergripande revidering har nyligen skett, varefter reglerna har 
fastställts och är låsta från och med 2019-01-01. Eventuella nya förändringar/tillägg får 
därmed anstå till nästkommande regelrevidering. 
 
Beslöt PtK bifalla redaktionell korrigering med återinförande av det krav, att hunden 
ska vara godkänd vid anlagstest patrullhund HV, som i nuvarande version har fallit bort 
från punkt 2, Bestämmelser, i Särskilda regler slutprov patrullhund HV. Beslutet gäller 
retroaktivt från och med 2019-01-01. 
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Beslöt PtK avslå ansökan om nytt tillägg under punkt 2, Bestämmelser, i Särskilda 
regler slutprov patrullhund HV, varmed regelverket kvarstår oförändrat utöver 
ovanstående beslut avseende redaktionell korrigering. 
Förklarades beslutet omedelbart justerad. 
 

d) Mondioring 
Förelåg för PtKs kännedom fastställd version av Regler för Mondioring gällande från 
och med 2019-01-01. Efter att provperioden upphört har regelverket nu fallit in i 
ordinarie låsningsperiod. 
 
 

§ 13 Svenska Nose Work Klubben – utgång av provperiod 
Regelverket för nose work är fastställt att gälla för en provperiod om 3 år, som utgår 
2019-12-31. I anslutning till provperiodens utgång kan smärre justering av regelverket 
ske, vilket PtK efterfrågar per den 2019-04-01. PtK har betonat att denna möjlighet inte 
är att jämställa med en gängse regelrevidering.  
 

Vid föregående möte diskuterade PtK i vilka delar av regelverket specifika 
förtydliganden önskas inför reglernas övergång till ordinarie låsningsperiod, vilket 
uppdragits till sekreteraren att sammanställa. Tog PtK del av det slutliga dokumentet 
och avvaktar SNWKs förtydliganden/redovisning av angivna punkter.   
 
 

§ 14 Svenska Kroppsvallarklubbens regelverk 
Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubbens rasklubb för briard, Svenska 
Briardklubben, angående rätt att göra prioritering av ras vid Svenska 
Kroppsvallarklubbens/SvKV Vallanlagstest  (NHAT). I skrivelsen framför briardklubben 
sin åsikt att i de fall när rasklubben ”står som arrangör/teknisk utförare” till 
vallanlagstestet bör briard ha förtur att delta. 
 

Konstaterar PtK att punkt 2.2 i Regler för Vallanlagstest (NHAT) inte ger utrymme för 
annan arrangör än SvKV, inte heller ger reglerna utrymme för någon form av 
prioritering av ras.  
Utifrån regelverkets punkt 2.2 vill PtK påminna om att SvKV är den klubb som är 
arrangör. Annan klubb kan vara teknisk utförare, men däremot inte arrangör. 
Varmed inkommen skrivelse läggs till handlingarna. 
 
 

§ 15 Svenska Agilityklubben 
Vid föregående möte (PtK 2/2018 § 36) har PtK utifrån djurskyddsaspekt bifallit 
ansökan från Svenska Agilityklubben, att under pågående låsningsperiod få göra tillägg 
i reglerna med även ramlöst däck utöver däck med ram.  
 
Förelåg för PtKs kännedom SAgiKs utformning av beviljat tillägg under punkt 4.8 Däck i 
Regler för agilitytävlingar. Fann PtK underlaget väl utformat. 
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§ 16 Bidragsberättigad domarkonferens  

1. Genomförda konferenser 2018 – redovisning av VU beslut. 
Lure Coursing - Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens.  

Svenska Vinthundklubben har till Svenska Kennelklubben inkommit med redovisning av 
genomförd bidragsberättigad konferens för domare vid prov i lure coursing.  
 
Konferensen genomfördes av SvVKs provkommitté för lure coursing/PKLC på Hovdala 
Slott i Skyrup 2018-11-10--11.  
 
VU i Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté/PtK har granskat erhållen 
redovisning från genomförd konferens för lure coursingdomare, bestående av 
konferensprogram, protokoll med deltagarförteckning samt ekonomisk rapport. 
 
PtK finner SvVK/PKLC redovisning av konferensen utmärkt, informativ och tydlig, vilket 
är av stor betydelse vid eventuella senare frågor och diskussioner, samt för de domare 
som varit förhindrade att närvara. Noterade PtK med uppskattning att samtliga utom 
två av klubbens domare deltog, därtill deltog även två domaraspiranter. 
 
Beslöt PtK/VU att godkänna erhållen redovisning för utbetalning av ekonomiskt bidrag 
enligt rådande regler för bidragsberättigad konferens, med max 75 % av kostnaden, 
dock högst 75.000:-. 
 
Bekräftade PtK VUs beslut. 
 

2. Konferenser 2018 - ändring. 
IPO-R. Ansökan om ändring av datum för beviljad konferens.   

VU i Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté/PtK har behandlat ansökan 
från Svenska Brukshundklubben om att få genomföra planerad konferens för IPO-R 
domare i Örebro 2018-12-08--09 såsom bidragsberättigad konferens. 

 
PtK har tidigare beviljat SBK bidragsberättigad konferens för IPO-R domare i oktober 
2016 (PtK 2/2013, § 48). Denna konferens genomfördes inte med anledning av att FCI 
och IROs arbete med de nya reglerna drog ut på tiden och inte var klart enligt tidsplan. 
Det var då osäkert när reglerna skulle vara klara och med detta svårt att ange annat 
konferensdatum. De nya FCI-reglerna har nu fastställts och med kort varsel träder 
dessa ikraft från och med 2019-01-01. 

 
VU diskuterade SBKs ansökan och finner att i detta fall föreligger särskilda skäl för 
undantag från gängse rutin vid ändrat datum för beviljad bidragsberättigad konferens.   
Konstaterades även att de IPO-R domare som idag finns sedan en tid är införstådda 
med att domarkonferens genomförs i december.  
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Beslöt PtK/VU att, mot bakgrund av rådande omständigheter, bifalla SBKs ansökan om 
att planerad konferens för IPO-R domare 2018-12-08--09 kan genomföras såsom  
bidragsberättigad konferens.  
 

Bekräftade PtK VUs beslut. 
 

Informerade sekreteraren att konferensen är genomförd och att redovisning inkommit. 
Då erhållet protokoll från konferensen inte var fullständigt har SBK ombetts att 
komplettera underlaget inför PtKs granskning och att beslut kan tas avseende bidrag.  
 

3. Övrigt 
Informerade sekreteraren att information om att ansöka om bidragsberättigad 
domarkonferens 2021 kommer i närtid att skickas ut till berörda klubbar. 
Ansökan, som även ska omfatta en preliminär budget, ska vara PtK tillhanda senast 
2019-07-01. Betonar PtK att i ansökan ska även planerat datum framgå. 
 
 

§ 17 Information 
Inledde Jonny Hedberg denna punkt med att via en mycket informativ och intressant  
presentation informera om provformen Lure Coursing. PtK uttryckte sin uppskattning 
och tackade för en mycket givande och lärorik presentation. 
 

Ledamöter: 
Informerade: 
Göran Wessman från deltagande vid den domarkonferens för IGP domare som FCI 
Utility Dog Commission genomförde i Tyskland den gångna helgen. Konferensen var väl 
genomförd med ett bra deltagande från de länder som var inbjudna till den ”norra” 
konferensen. 
Ann Awes att Svenska Vallhundsklubben har en pågående utbildning för tävlingsledare 
vid vallhundsprov/-tävling. 
Jonny Hedberg om sitt uppdrag som sammanhållande i FCI Sight Hound Commissions 
arbetsgrupp för regler samt guidelines för domare. Vidare informerades att Svenska 
Vinthundklubbens Provkommitté för Lure Coursing/PKLC genomför en utbildning av de 
funktionärer som ska verka som inmätare av hund.  
 

SKKs kansli: 
Informerade Kjell Svensson om; 
- framtagen statistik för prov och tävlingar 2012-2018 för prov-/tävlingsformer inom 
PtKs ansvarsområde. Konstaterades att digital resultatregistrering nu har nått upp till 
98,4 %.  
- att Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat att från och med  
2019-03-01 tillsvidare återta avelsansvaret för rasen collie. 
- att period för provverksamhet avseende privata hallinnehavare med avtal med 
Svenska Agilityklubben avslutas i oktober detta år. En utvärdering av 
provverksamheten ska därefter redovisas till SKK. Uppdrogs till Åsa Wrede att föra en 
dialog med SAgiK i det arbetet.  



  

SKK/PtK nr 1/2019 
2019-03-05 
Sida 13/14 

 
 

 
§ 18 Begäran om omprövning 
Förelåg skrivelse från deltagare vid vallhundsprov i Trelleborg 2018-05-12, med 
begäran om överprövning av Svenska Vallhundklubbens beslut att annullera resultatet 
för personens tre hundar av rasen border collie, samt med önskan att hundarnas 
resultat ska återinföras. Bifogat skrivelsen förelåg även dokumentation via köpeavtal 
för de aktuella hundarna.  
 
De tre hundarnas resultat har annullerats av Svenska Vallhundsklubben i samband med 
ärende avseende den domare som dömde det aktuella provet. 
 
Förelåg även av sekreteraren framtagen anmälningslista samt startlista för det aktuella 
provet, vilket anger att personen var anmäld som ägare till de tre hundarna. 
 
Tog PtK del av befintliga underlag i ärendet och konstaterade följande avseende de tre 
hundarna: 
-Gränsvallarens Älva, REGV1207/2016. Enligt erhållet köpekontrakt skedde ägarbyte 
från domaren vid provet till nuvarande ägare 2018-03-15. Enligt punkt 2 i SKKs 
Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare får inte domare döma 
hund han/hon under de senaste sex månaderna ägt, tränat, vårdat eller fört vid prov, 
tävling, beskrivning eller utställning, vilket har skett i detta fall. 
-Somollis Velvet, REGV1010/2017. Enligt erhållet köpekontrakt skedde ägarbyte från 
domaren vid provet till nuvarande ägare 2017-04-11. 
-Kinloch Nyx, REGV1098/2017. Denna hund är en import från Storbritannien och enligt 
SKKs register inregistrerad i Sverige 2017-02-17 med berörd domare som ägare. I nu 
bifogad dokumentation finns kopia på mailväxling 2019-01-18, från den brittiska 
uppfödaren till den person som startade hunden på provet och som anger sig vara 
nuvarande ägare. I mailet anges att hunden 2018-03-01 övergick från uppfödaren till 
nuvarande ägare. Konstaterar PtK att detta lämnar frågetecken avseende vilket 
ägarförhållande som har rått i mellanperioden från importregistrering i SKK till det nu 
angivna överlåtandet från den brittiska uppfödaren. 
 
Med hänvisning till vad som framkommit beslöt PtK att: 
avslå att resultat från vallhundsprov 2018-05-12 för Gränsvallarens Älva, 
REGV1207/2016, återinförs 
bifalla att resultat från vallhundsprov 2018-05-12 för Somollis Velvet, REGV1010/2017, 
återinförs 
bordlägga den del av överklagan som avser Kinloch Nyx, REGV1098/2017, i avvaktan 
på förtydligande avseende ägarförhållande. 
 
 
§ 19 Övriga frågor 
Förelåg underlag överfört till PtK, avseende anmälan av hundägare som under 
karenstid efter höftledsröntgen deltagit vid vallhundsprov med två hundar av rasen 
border collie. 
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Av underlaget framgår att Somollis Japp, REGV1340/2017, samt Somollis Godis, 
REGV1342/2017, röntgades 2018-05-15 och deltog vid vallhundsprov i Stavstensudde 
2018-05-20, vilket innebär att stadgade 7 dygns karenstid inte har förflutit innan start. 
Underlaget anger även att Svenska Vallhundsklubben har annullerat erhållet resultat 
för båda hundarna. 
 
Betonar PtK att detta är en överträdelse av punkt 7, Doping och andra otillbörliga 
förhållanden, i SKKs allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar.  
PtK riktar en skarp varning till hundägaren och betonar det generella ägaransvar som 
föreligger; att det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller 
annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta 
vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. Ägaren förväntas därmed att framgent 
noga kontrollera och följa rådande regelverk. Ärendet läggs därmed till handlingarna. 
 
 
§ 20 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
Beslöt PtK att inga ärenden undantas innan protokollet är justerat. 
 
 

§ 21 Nästa möte 
Beslutades datum för nästa möte till onsdag 2019-10-23.  
 
 
§ 22 Mötets avslutande 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
 
Justeras:   
 
 
Agneta Ståhle         Beatrice Palm 
Ordförande 
 
 
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. 


