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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens, SKK, 
Prov- och tävlingskommitté, PTK, den 15 februari 2023. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: Bengt Pettersson (ordf.), Ann Awes, Jonny Hedberg, 
Ylwa Malmberg, Beatrice Palm, Göran Wessman, Åsa Wrede 

 
Övriga närvarande:  Therese Strate och Ola Folkesson närvarade vid § 10 a) 
 

Adjungerade: Kjell Svensson, tävlings- och utbildningschef 

 

Protokoll:  Boa Strandberg 

 
 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och mötet förklarades därefter öppnat. 
 
§ 2 Val av justerare 
Jonny Hedberg utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
PTKs protokoll 3-2022 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Resultatrapport 
PTKs ekonomiska utfall för 2022 samt resultatrapport för januari 2023 granskades och 
lades till handlingarna. 
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§ 6 Kennelfullmäktige 
Inför KF 
Tidsplanen med hålltider inför Kennelfullmäktige, KF, den 23-24 september 2023 
presenterades. 
 
PTK beslutade att ha ett arbetsgruppsmöte inför nästkommande PTK-möte för att 
diskutera det underlag som ska lämnas in inför KF. 
 
§ 7 Redovisning av beslut per capsulam 
Följande beslut per capsulam har tagits sedan PTK möte 3-2022: 
 
6 december 2022 – Ansökan om justering av meriteringsregler 
Svenska Polarhundklubben, SPHK, hade inkommit med en ansökan om att få göra en 
justering i meriteringsreglerna under pågående låsningsperiod och ta bort skrivningen 
om krav på licens för att delta. Detta som en följd av att de distrikt som via 
Svenska Draghundsportsförbundet, SDSF, tidigare utfärdat licenserna läggs ner. 
 
PTK tog del av SPHKs ansökan och beslutade att godkänna justeringen att ta bort 
skrivningen om kravet på licens i regelverket för meriteringsregler och att detta börjar 
gälla från och med den 1 januari 2023. 
 
§ 8 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen och övriga kommittéer 

a) Protokollsutdrag från Centralstyrelsen, CS, möte 6-2022 
§ 141 Presidiefrågor 
b) FCI Utility Dogs Commission – soft stock 
Presidiet har ställt sig bakom ett förslag från kommissionen om att ta bort slag 
mot hund med soft stock vid IGPs skyddshundsarbete. 
CS beslutade fastställa presidiets beslut. 

 
PTK tog del av protokollsutdraget. 
 

b) Protokollsutdrag från Centralstyrelsen, CS, möte 6-2022 
§ 148 Diskussions- och strategifrågor samt beslutsunderlag, forts. 
c) Svenska Kennelklubbens policy för relationen Människa-Hund 
Förslag till en uppdaterad policy relationen människa-hund presenterades. 
KHM, PTK och JhK har tillsammans sett över policyn och uppdaterat språket och 
gjort smärre justeringar för att den ska stämma överens med gällande 
djurskyddslag. I ett andra steg kommer arbetet att fortsätta dokumentet till 
praktisk handling. 
Efter en smärre justering i texten beslutade CS att godkänna förslaget. 

 
PTK tog del av protokollsutdraget. 
 



  
SKK/PTK nr 1-2023 

2023-02-15 
Sida 3/11 

 
 

 
c) Protokollsutdrag från Föreningskommittén, FK, möte 5-2022 

§ 92 Ärenden gällande specialklubb 
b) 
Förelåg ärende från specialklubb gällande dubbelt medlemskap, dvs. 
medlemskap i både klubb inom och utom SKK-organisationen. 
Specialklubb har genom sina distrikt varit medlem i klubb under 
Riksidrottsförbundet. Då specialklubben nu har lagt ned sina distrikt 
behöver de en ny lösning för medlemskapet. 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att boka ett möte med ordförande i 
aktuell specialklubb, ordförande i Prov- och tävlingskommittén, Ove och 
Jonas för att utreda frågan närmare. 

 
Ordföranden och Ylwa Malmberg som närvarade vid mötet rapporterade från 
sammanträdet samt kring de frågeställningar som reddes ut. 
 
§ 9 Klubbfrågor 

a) Svenska Kroppsvallarklubben – Internationell tävling 
Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV, hade inkommit med en ansökan om att få 
arrangera internationella tävlingar under hösten 2023. Då SvKVs regelverk är nationellt 
anpassat och vissa undantag gjorts från det internationella regelverket utifrån 
djurvälfärd behöver PTK ta ställning till om det kan arrangeras internationella 
kroppsvallarprov i sin helhet i Sverige. SvKV har i sin ansökan redogjort för hur 
arrangören kan genomföra de två momenten som tagits bort i det nationellt 
anpassade regelverket på ett säkert sätt utan att göra avsteg från de internationella 
reglerna. 
 
PTK diskuterade frågan ingående och konstaterade att vid ett internationellt prov 
behöver de internationella reglerna följas men att SKK tar sitt ansvar vad gäller 
djurvälfärd varför den nationella anpassningen har gjorts. Vidare konstaterades att det 
som skiljer det nationella regelverket från det internationella regelverket utöver de två 
moment som tagits bort i det nationella regelverket är den lista över raser som tillåts 
delta vid kroppsvallarprov. 
 
PTK beslutade att tillskriva FCI Herding Dog Commission och ansöka om att få 
undantas FCIs lista över raser som får delta vid internationella prov och att den 
nationella listan gäller. 
 
PTK beslutade att bordlägga frågan om SvKV kan arrangera internationella prov till 
dess att FCI tagit beslut om listan över raser. 
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b) Allmänna hundsporter – Förtydligande av PTK beslut 

För kännedom fanns ett förtydligande som skickats ut till berörda klubbar den 
24 november 2022. Förtydligandet gällde beslut taget vid PTK 3-2022 
§ 63 a) gällande prioritering av funktionärer på tävling för allmänna hundsporter: 
 

- Beslutet gäller för det aktuella tävlingstillfället där funktionären hjälper till. 
- Hur domare ingår i beslutet eller inte beror på om domare tillåts döma och 

tävla samma dag vilket regleras i respektive regelverk. 
- Beslutet ger arrangörer möjlighet att tillämpa denna prioritering vid lottning 

men det är inte ett krav. 
- Beslutet gäller för de allmänna hundsporterna det vill säga agility, freestyle och 

heelwork to music, nose work, lydnad och rallylydnad. 
- Beslutet gäller från och med den 13 oktober 2022. 

 
c) Svenska Noseworkklubben – Prioritering av funktionärer 

Svenska Noseworkklubben, SNWK, hade inkommit med en skrivelse gällande PTKs 
beslut kring prioritering av funktionärer på tävling av allmänna hundsporter. Av 
skrivelsen framgick att SNWK önskar att beslutet om prioritering av funktionärer inte 
endast gäller under tävlingsdagen utan under en längre begränsad tid. Detta med 
hänvisning till att det inom nosework inte sker fler tävlingar under en och samma dag 
vilket gör PTKs beslut svårt att tillämpa inom nosework. 
 
PTK tog del av ansökan och konstaterade att det är för tidigt än att göra justeringar i 
beslutet kring förtur för funktionärer innan det har utvärderats. 
 
PTK beslutade med hänvisning till detta att avslå ansökan. 
 

d) Svenska Brukshundklubben – Svar på PTKs frågeställning 
Till PTK 3-2022 hade samtliga klubbar som är huvudmän för de allmänna 
hundsporterna inkommit med svar på PTKs frågeställning kring deras framtidsplaner 
vad gäller att låta juridiska personer arrangera tävlingar. SBK ville då återkomma i 
frågan och har till dagens möte inkommit med en redogörelse. 
 
PTK tog del av informationen och konstaterade att ingen av de tillfrågade klubbarna 
önskar göra någon förändring i dagsläget från hur de har det idag. 
 
§ 10 Regelverk 

a) SBK specialsök 
Therese Strate och Ola Folkesson från Svenska Brukshundklubben, SBK, anslöt till 
mötet. 
 
SBK hade inkommit med ett utkast till regler för SBK specialsök och Ola Folkesson 
presenterade bakgrund till provformen, SBKs process med regelverket samt tidsplan 
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och upplägg för det framtida arbetet. Efter presentationen utbyttes frågor och 
funderingar och innehållet i regelverket diskuterades. 
 
PTK tackade SBK för att de närvarade vid mötet och för presentationen. 
 
PTK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp ingående Beatrice Palm, Åsa Wrede samt 
sekreteraren för det fortsatta arbetet med att se över regelverket för SBK specialsök 
samt för fortsatt dialog med SBK. 
 

b) Certifikatprov patrullhund flygvapnet 
SBK hade inkommit med en ansökan om att få införa regler för certifikatprov 
patrullhund flygvapnet som en officiell provform från och med den 1 januari 2023. 
Bifogat ansökan fanns regelverket i sin helhet samt bilagor. 
 
PTK tog del av regelverket och beslutade följande: 
 
Punkt 3 – Bestämmelser 
Skrivningen under Villkor för deltagande där det framgår att även oregistrerade hundar 
och blandras med tävlingslicens får delta tas bort då det senare i regelverket framgår 
vad som gäller kring oregistrerade hundar och deras möjlighet till att delta. Istället kan 
det förslagsvis skrivas att Certifikatprov Patrullhund SBK är öppet för alla svenskägda 
hundar. 
 
Vid skrivningen kring arrangörs skyldighet att kontrollera att hunden är ID-märkt tas 
meningen ”kan göras genom stickprov” bort då det är viktigt att samtliga hundars 
ID-märkning kontrolleras vid den här typen av prov. 
 
Förutom dessa justeringar uppmuntrar PTK till en översyn av språket för att göra 
regelverket mer lättillgängligt. 
 
PTK beslutade att godkänna regler för certifikatprov patrullhund flygvapnet att gälla 
från och med den 1 mars 2023 under förutsättning att ändringarna för 
punkt 3 – Bestämmelser görs. 
 
Regelverken för tjänstehundar kan ändras beroende på myndighetsbeslut och ligger 
därför utanför ordinarie regellåsningsperiod. 
 

c) Meriteringsregler för draghund - barmark 
Till PTK 3-2022 hade en ansökan hade inkommit från SBK gällande att införa 
provformen meriteringsregler för draghund - barmark som en officiell provform. PTK 
beslutade då att återremittera regelverket till SBK samt tillsätta en kontaktperson från 
PTK för det fortsatta arbetet. PTKs kontaktperson Ylwa Malmberg redovisade hur 
regelverket ser ut i dagsläget och PTK lämnade därefter synpunkter på innehåll och 
upplägg. 
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PTK beslutade att bordlägga regelverket och Ylwa Malmberg uppdrogs att ha en 
fortsatt kontakt med SBK kring arbetet med meriteringsregler för draghund - barmark. 
 

§ 11 Bidragsberättigad domarkonferens 
a) SBK - Redovisning av konferens för rallylydnadsdomare 

Protokoll samt ekonomisk redovisning hade inkommit från SBK för godkännande efter 
deras konferens för rallylydnadsdomare den 8-9 oktober 2022. 
 
PTK tog del av protokoll och ekonomisk redovisning och konstaterade att den 
ekonomiska redovisningen behöver bli mer detaljerad kring vilka kostnader som avses 
för att bidrag ska kunna betalas ut. 
 
PTK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på att SBK inkommer med en mer 
detaljerad ekonomisk redovisning. 
 

b) SBK - Redovisning av konferens för lydnadsdomare 
Protokoll samt ekonomisk redovisning hade inkommit från SBK för godkännande efter 
deras konferens för lydnadsdomare den 15-16 oktober 2022. 
 
PTK tog del av protokoll och ekonomisk redovisning och konstaterade att den 
ekonomiska redovisningen behöver bli mer detaljerad kring vilka kostnader som avses 
för att bidrag ska kunna betalas ut. 
 
PTK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på att SBK inkommer med en mer 
detaljerad ekonomisk redovisning. 
 

c) SNWK - Redovisning av konferens för noseworkdomare 
Protokoll samt ekonomisk redovisning hade inkommit från SNWK för godkännande 
efter deras konferens för noseworkdomare den 12-13 november 2022. 
 
PTK tog del av protokoll och ekonomisk redovisning och konstaterade att den 
ekonomiska redovisningen behöver bli mer detaljerad kring vilka kostnader som avses 
för att bidrag ska kunna betalas ut. 
 
PTK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på att SNWK inkommer med en mer 
detaljerad ekonomisk redovisning. 
 
PTK konstaterade att det behöver förtydligas till klubbarna hur detaljerade de 
ekonomiska redovisningarna bör vara för att PTK ska kunna betala ut bidrag. 
 
Sekreteraren uppdrogs att sammanställa ett förslag på upplägg för den ekonomiska 
redovisningen samt att sedan skicka ut denna till klubbarna som mall. 
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§ 12 PTKs uppdrag 

a) Lista över ledamöternas uppdrag 
PTK gick igenom och reviderade listan över pågående ärenden och till protokollet 
noteras följande: 
 
2-2022 
§ 49 a) Ordföranden uppdrogs att ha en fortsatt dialog med SBK gällande 

tidsplan och status för arbetet med SBK specialsök. 
 
En dialog med SBK förs kring regelverket för SBK specialsök vilket berörs under § 10 a) 
och en arbetsgrupp har tillsatts för det fortsatta arbetet. 
 
3-2022 
§ 63 a) PTK konstaterade att eventuell prioritering vid lottning måste ske på lika 

villkor för samtliga allmänna hundsporter.  
Beatrice Palm och Åsa Wrede uppdrogs att se över de allmänna 
hundsporternas regelverk samt funktionärsanvisningar om där framgår 
något om prioritering och lottning.  
Beatrice Palm och Åsa Wrede uppdrogs att därefter arbeta fram ett 
underlag till PTK för beslut kring eventuell prioritering av anmälda till de 
allmänna hundsporterna så att de följer en gemensam linje. 

 
Beatrice Palm och Åsa Wrede redovisade en sammanställning över de regelverk och 
anvisningar för de allmänna hundsporterna där det framgår något om prioritering och 
lottning bland anmälningar. Arbetet fortsätter med uppdraget att arbeta fram ett 
underlag till PTK för beslut kring eventuell prioritering av anmälda till de allmänna 
hundsporterna så att de följer en gemensam linje. 
 
3-2022 
§ 64 a) Ylwa Malmberg uppdrogs att bli SBKs kontaktperson för det fortsatta 

arbetet med regelverket för Meriteringsregler för draghund – Barmark. 
 
Arbete med regelverket pågår vilket berörs under § 10 c). 
 
3-2022 
§ 66 b) PTK beslutade att SBK får till den 9 december 2022 på sig att inkomma 

med svar om deras framtidsplaner kring att låta juridisk person arrangera 
lydnadstävling och rallylydnadstävling. 
Sekreteraren uppdrogs att informera SBK om senaste datum för klubben 
att inkomma med svar till PTK. 
 

Sekreteraren rapporterade att uppdraget är genomfört och att SBK har inkommit med 
svar på PTKs frågeställning vilket berörs under § 9 d). 
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3-2022 
§ 67 c) Tävlings- och utbildningschefen informerade om den händelse som skett i 

Finland där en person filmats som använt otillåtna träningsmetoder mot 
sin hund vid träning av IGP. Händelsen har uppmärksammats av finsk 
media och har blivit en stor fråga i vårat grannland. 
PTK tog del av informationen och påtalar att den här typen av 
träningsmetoder är oacceptabla. Vidare diskuterades olika lösningar för 
hur PTK proaktivt kan arbeta för att detta inte ska ske i Sverige. 
Ordföranden och Göran Wessman uppdrogs att ta upp frågan i 
arbetsgruppen tillsammans med KHM och JhK. 

 
Ordföranden och Görans Wessman rapporterade att uppdraget är genomfört. 
 

b) Uppdrag ur delegeringsordningen 
PTK gick igenom de uppdrag som presenteras i kommitténs delegeringsordning och 
lägesstatus för de olika uppdragen noterades. 
 
Kjell Svensson rapporterade att den artikel som är en del ur i PTKs uppdrag att särskilt 
bevaka att etiska krav upprätthålls i samband med hundars användning vid provformer 
som vallhundsprov är färdig och kommer publiceras i tidningen Hundsport inom den 
närmsta framtiden. 
 
§ 13 Information från PTK samt kansli 

a) Ordföranden 
- Inget att rapportera. 

 
b) Ledamöter 
- Beatrice Palm rapporterade om det nordiska mästerskapet i rallylydnad som 

hölls i Finland den 26-27 november 2022. 
 

c) Tävlings- och utbildningschefen 
- Informerade om Naturvårdsverkets föreskriftsförändringar vad gäller 

användande av vallhundar. 
 

d) Sekreteraren 
- Informerade om det utskick som gått ut till SKKs klubbar den 14 november 

2022 gällande CS beslut att domare för utställning, prov och tävling som dömt i 
Ryssland och Belarus efter den 24 februari 2022 inte får döma på svenska 
officiella utställningar, prov eller tävlingar.  
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§ 14 Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 

a) Allmän information 
- Beslut från möte med FCI General Committee den 22-23 november 2022. 
- FCI-mästerskap 2023-2028. 

 
b) Cirkulär 
- 47/2022 med information om tillägg i regelverket FCI Regulations for 

International Sighthound Racing and Lure Coursing Events. 
- 3/2023 med information om en ny bilaga, Code of Conduct for FCI Dog Dancing 

Judges, i Guidelines for FCI Dog Dancing Judges. 
- 7/2023 med information om det uppdaterade regelverket Specifications for the 

organization of the Mondioring World Championship & International Selection 
for decoys. 

- 8/2023 med en påminnelse om FCI General Committees beslut taget i 
november 2023 att slag med softstock vid internationella IGP-tävlingar inte 
längre är tillåtet från den 1 januari 2023. Vidare fanns information om att det 
internationella regelverket kommer uppdateras i enlighet med beslutet. 

 
c) FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte i Schwechat, Österrike, den 26 september 2022. 
- Inbjudan till möte i Prag, Tjeckien, den 4-5 februari 2023. 
- Regler för Agility European Open, EO. 
- Regler för Junior Open Agility World Championship, JO AWC. 
- Information om att Thomas Juréhn blir Sveriges nya delegat i FCI Agility 

Commission. 
 

d) FCI Commission for Dog Dancing 
- Protokoll från digitalt möte den 8 oktober 2022. 
- Inbjudan till VM i freestyle och heelwork to music i Herning, Danmark, den 

18-21 maj 2023. 
 

e) FCI Commission for Mondioring 
- Protokoll från möte i Gorliz, Spanien, den 5 oktober 2022. 
- Inbjudan till konferens för mondioringdomare i Paris, Frankrike, den 28 januari 

2023. 
 

f) FCI Obedience Commission 
- Protokoll från möte i Olten, Schweiz, den 19-20 november 2022. 

 
g) FCI Rally Obedience Commission 
- Protokoll från möte i Helsingfors, Finland, den 6-7 augusti 2022. 
- Inbjudan till möte i Solrød Strand, Danmark, den 25-26 mars 2023. 
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h) FCI Commission for Sighthound Sport 
- Inbjudan till domare samt tävlande till VM i lure coursing i Kristianstad den 

29 juni-2 juli 2023. 
- Information från ordföranden i FCI Commission för Sighthound Sport med 

tillhörande bilagor efter möte den 4 februari 2023. 
- Kalender över internationella lure coursing-prov 2023. 

 
i) FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från möte i Roudnice nad Labem, Tjeckien, den 12 september 2022. 
- Inbjudan till möte i Šempeter pri Gorici, Slovenien, den 11-12 mars 2023. 
- Inbjudan till domarkonferens i Caserta, Italien, den 14-15 januari 2023. 
- Information om skrivelse från Finnish Working Dog Assciation till FCI Utility 

Dogs Commission gällande Finlands åtgärder kring förebyggande av otillåtna 
träningsmetoder. 

 
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. 
 
§ 15 Information från Nordisk Kennel Union, NKU 

a) Agility 
- Information om att Thomas Juréhn blir Sveriges nya delegat i NKUs 

agilitykommitté. 
 

b) Rallylydnad 
- Protokoll från konferens för rallylydnadsdomare i Helsingborg den 4-5 februari 

2023. 
 
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. 
 
§ 16 Information från övriga kennelklubbar 
För kännedom fanns en inbjudan till agilitytävling under Crufts den 11 mars 2023. 
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§ 17 Övriga frågor 
Artikel om skyddshundsverksamhet 
Ett förslag kom upp att likt den artikel som framställts gällande vallhundspolicyn ta 
fram en artikel kring skyddshundsverksamheten. Både vallhundsverksamheten och 
skyddshundsverksamheten har specifika skrivningar i PTKs delegeringsordning varför 
det kan finnas ett värde i att poängtera vikten av att etiska träningsmetoder följs samt 
ansvaret det innebär att träna en hund i skydd. 
 
PTK beslutade att bordlägga frågan till PTK 2-2023. 
 
§ 18 Nästa möte 
PTK beslutade att det digitala arbetsgruppsmötet där PTK ska diskutera underlag som 
ska lämnas in inför KF blir den 17 april klockan 13:00. 
 
Datum för PTKs nästkommande ordinarie kommittémöte är sedan tidigare fastställt till 
den 4 maj 2023 på SKKs kansli. 
 
§ 19 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
PTK beslutade att inga beslut fanns som inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat.  
 
§ 20 Mötet avslutas 
Ordföranden tackade alla för dagens möte och det förklarades därefter avslutat.  
 
 

Vid protokollet: 
 
 
Boa Strandberg 
 
 
Justeras: 
 
 
Bengt Pettersson   Jonny Hedberg 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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