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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och tävlings-
kommitté /PtK, på SKKs kansli 2014-10-01. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter:  Bengt Pettersson (ordf), Katarina Björn, Ylwa Malmberg,  
Nalle Jansson, Inger Svedin, Göran Wessman 

Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli 

Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 

§ 30 Sammanträdet öppnas 

 
Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte, varefter mötet 
förklarades öppnat. 
 
 
§ 31 Val av justerare 
 
Utsågs Nalle Jansson att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 32 Fastställande av dagordning 
 
Fastställdes förelagd dagordning.  
 
 
§ 33  Kommittédokument  
 
a) Delegeringsordning 
Förelåg den av SKK Centralstyrelse fastställda delegeringsordningen för PtK perioden 
2014-2015. Vidarebefordrade sekreteraren uppdrag från SKKs VD, att kommittén ska 
stämma av givna KF-uppdrag. PtK kunde konstatera att kommittén är väl i fas avseende 
de i delegeringsordningen givna uppdragen. 
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b) Budget 
SKKs VD har även framfört önskemål om att kommittéerna ska se över hur kommittén 
förhåller sig till den budget som CS beslutat. Även i detta kunde PtK konstatera att 
kommittén är väl i fas. 
 
 
§ 34 Föregående protokoll 
 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2014, 2014-03-05. Avseende 
§ 18 meddelade Katarina Björn att hon återkommer med information i denna fråga. 
Protokollet kommenterades i valda delar och lades därefter med godkännande till 
handlingarna. 
 
 
§ 35 VU-beslut 
 
Tik som deltagit i agility och rallylydnad inom 30 dagar före valpning 
Hundägaren har till SKK Prov- och Tävlingskommitté anmält att Brainpool´s True 
Passion, SE21885/2011, deltagit på tävlingar i agility och rallylydnad inom 30 dagar 
före valpning. Hundägaren redogör för att de inte har varit medvetna om att tiken var 
dräktig eftersom någon lyckad parning inte har uppfattats av hundägaren.   
  
PtK/VU beslöt att godta den inkomna förklaringen men att annullera resultat från de 
tävlingar som Brainpool´s True Passion, SE21885/2011, deltagit på inom 30 dagar före 
valpning, dvs  2014-04-20, Agility, Malmö BK/Oxie BK, 2014-04-24  Rallylydnad, 
Uppsala SHU samt 2014-04-26 Agility, Tranås BK.    
 
Då PtK/VU generellt ser allvarligt på överträdelser av detta slag kommer en upprepad 
förseelse medföra disciplinär prövning.    
 
Beslöt PtK att bekräfta VUs beslut.  
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
 
 
§ 36 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterades i vissa delar. Lades 
rapporten därefter till handlingarna. 
 
 
§ 37 Protokollsutdrag 
 
a) SKKs Centralstyrelse sammanträde 2014-06-11--12 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 



  

SKK/PtK nr 2/2014 
2014-10-01 

Sida 3/18 
 
 

 
§ 65 SKK/PTK - § 17 Regelverk - Svenska Brukshundklubben - tjänstehundscertifikat  
Svenska Brukshundklubben har i protokollsutdrag lämnat förnyad begäran om  
undantag från låsningsperiod för regler för Tjänstehundscertifikat Räddningshund.  
PTK har tidigare beslutat att avslå en sådan begäran och står fast vid sitt beslut.  
CS konstaterar att SBK trots PTKs beslut kommer att genomföra ändringar under  
låsningsperioden. SBKs beslut är en klar obstruktion mot PTKs beslut vilket kräver en  
dialog med SBK. CS uppdrog till PTK att föra en dialog med SBK i frågan.  
 
Diskuterade PtK frågan utifrån rådande situation samt CS uppdrag. PtK vill gärna ha en 
dialog i frågan via fysiskt möte med initierade inom SBK, där PtKs ordförande, ledamot 
Inger Svedin, SKKs chef för tävlingsavdelningen samt PtKs sekreterare deltar.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta SBK med inbjudan till ett möte. 
 
§ 65 SKK/PTK - § 26 Beteckning - a) Assistanshund  
Assistanshundsrådet har beslutat att examinerade/godkända assistanshundar ska  
kunna registreras i SKKs Hunddata med särskild beteckning i likhet med hanteringen  
för bl.a. polishund och väktarhund. Detta ska även gälla hundar som inte är registrerad  
i SKKs stambok. PTK ser positivt på att en beteckning införs för Assistanshund för att 
synliggöra den samhällsnytta som hunden gör. PTK anser dock att det enbart ska gälla 
hundar som är registrerade i SKKs stambok.  
 
CS förde en lång diskussion i frågan och olika förslag till beteckningar för att  
tillmötesgå Assistansrådets intentioner las fram. CS beslutade att beteckningen 
Assistanshund (OREG) ska registreras i SKKs Hunddata.  
 
Tog PtK del av CS beslut. PtK ser positivt på att CS i detta beslutat om en beteckning 
som visar om hunden är registrerad i SKKs stambok eller inte. Vilket då i sig synliggör 
uppfödarens gärning.  
 
§ 65 Freestyle  
CS har tagit del av skrivelse från Svenska Hundfreestyleklubben med en bifogad  
protestlista. Listan innehåller drygt 500 namn på aktiva utövare inom sporten.  
 
SKKK/PTK har tagit ett beslut om att en freestyledomare inte kan döma och tävla på  
samma dag. Enligt klubben har den begränsningen skapat betydande svårigheter att  
rekrytera domare till tävlingar. Då sporten är förhållandevis ny önskar klubben ha en  
fortsatt dispens så att domare både kan döma och tävla samma dag.  
 
CS uppdrog till Kjell Svensson att undersöka situationen för sporten hittills under 2014.  
I avvaktan på detta bordläggs ärendet till nästa möte.  
 
PtK är något undrande till att denna regel i sak är avgörande för svårighet att rekrytera 
domare till tävlingar.  
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§ 81 Kommande femårslåsning av jakt- och bruksprovsregler  
CS önskar göra följande principuttalande inför kommande regelrevidering:  
Respektive regelverk bör i huvudsak omfatta hur provet genomförs, vad som bedöms 
och hur de rapporteras. Detta för att ge de tävlande, domare/funktionärer och klubbar 
stabila förutsättningar under låsningsperioden.  
 
Frågor som är av administrativ karaktär t.ex. anmälningsförfarande, fastställande av 
tävlingsprogram och motsvarande bör läggas i anvisningar eller andra dokument som 
inte omfattas av femårslåsningen. Detta för att bl.a. möta snabba förändringar som 
sker i annan teknik typ Internet, GPS etc.  
 
Förutom ovan så fastställer SKK de generella reglerna i frågor som rör lagstiftning, 
smittskyddsfrågor, internationella aspekter m.m.  
 
Tog PtK del av CS uttalande, vars principiella andemening även varit föremål för 
diskussion inom PtK. PtK avser att betona detta i anvisningarna till klubbarna inför 
deras arbete med revidering av regelverk. 
 
 
b) SKKs Centralstyrelse sammanträde 2014-08-20 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
 
§ 92 Föregående protokoll nr 3-2014 - § 65-§26- Beteckning - a) Assistanshund  
CS önskar göra ett förtydligande när det gäller beteckningarna på assistanshundar i 
SKKs hunddata för att undvika missförstånd. Två beteckningar kommer att användas 
enligt nedan.  
Assistanshund, Assistanshund (OREG)  
 
Noterade PtK CS tydliggörande. 
 
§ 92 Föregående protokoll nr 3-2014 
§ 65 – Svenska Hundfreestyleklubben, tävla och döma samma dag  
CS har tagit del av kompletterande handlingar i ärendet från SHFK och SKK/PTK där 
Svenska Hundfreestyleklubben har som ett stort önskemål att en domare ska få tävla 
och döma samma dag bl.a. för att inte tappa utövare.  
 
CS diskuterade frågan mot bakgrund av de handlingar som presenterats.  
CS beslutade att tillmötesgå klubbens önskemål och ge dispens för domare att tävla 
och döma samma dag fram till nästa regelrevidering ska börja gälla (2017-01-01).  
 
Tog PtK del av CS beslut om ändring av PtKs beslut och bevilja dispens för domare att 
tävla och döma samma dag resterande tid av nuvarande låsningsperiod. PtK beklagar 
detta då Freestyle/HTM i högsta grad är en bedömningssport.  
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§ 92 Föregående protokoll nr 3-2014 - § 61-§ 54 b) Försvarsmakten  
Vid CS möte nr 3-2014 fick Ulf Uddman och Maritha Östlund-Holmsten i uppdrag att 
initiera fortsatta överläggningar i en beredningsgrupp med representanter för FM, SKK, 
SBK och Svenska Schäferhundklubben i syfte att komplettera förslaget så att det bättre 
uppfyller framförda krav på likvärdighet.  
 
Tyvärr har de fortsatta överläggningarna inte gett något resultat varför det inte finns 
förutsättningar för att hitta en lösning som berörda parter kan enas om.  
 
CS beslutade att tidigare beslut från juni 2013 står kvar, vilket innebär att 
Försvarsmakten inte kan registrera sina valpkullar i SKKs stambok direkt eller indirekt. 
 
Tog PtK del av utdraget och beklagar starkt att en överenskommelse inte har kunnat 
uppnås. 
 
§ 101 Ärende rörande medlemmar och privatpersoner:  
Svenska Leonbergerklubben – vattenprovschampionat 
Birgitta Strömberg önskar att CS ger sitt godkännande till att vattenprovschampionat 
införs för leonberger under innevarande låsningsperiod. SKKs Prov- och 
tävlingskommitté har uppmanat klubben att invänta kommande regelrevidering.  
 
CS har förståelse för de synpunkter som lämnas men finner ingen anledning att ändra 
PtKs beslut. 
 
Informerade sekreteraren om den mailväxling som förkommit via SKKs kansli i denna 
fråga innan inlaga inkom inför CS möte. 
 
Tog PtK del av CS protokollsutdrag, vilka diskuterades i vissa delar samt även föranlett 
åtgärd. 
 
c) SKKs Föreningskommitté 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/FK sammanträde 2014-02-05 för PtK berört ämne;  
 
SKK/FK nr 2/2014 § 31 - Ärenden gällande avtalsanslutna klubbar  
d) Förfrågan om att starta avtalsansluten verksamhetsklubb för "K9 Nosework". 
En förfrågan om att bilda en avtalsansluten verksamhetsklubb för sporten ”K9 
Nosework” har inkommit till Föreningskommittén från en grupp utövare av sporten. 
Kommittén tar del av en beskrivning av sporten och dess olika moment och ställer sig 
försiktigt positiv till den framförda förfrågan.    
 
Kommittén beslutar att begära in ytterligare underlag från utövarna enligt följande:   
Verksamhetsplan, uppskattat medlemsantal, tilltänkta utbildningar, uppskattat antal 
tävlande hundar och en beskrivning av föreningens organisation samt av de luktämnen 
som används vid utövandet och deras eventuella skadlighet.    
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Kommittén beslutar därefter att bordlägga punkten till sammanträdet den 27 maj.    
 
Tog PtK del av utdraget och avvaktar med intresse ärendets fortsättning. Informerade 
sekreteraren att frågor avseende regelverk har inkommit till kansliet. 
 
 
§ 38 Information från FCI 
 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
 
FCI Circular 
- FCI Championships Calendar 
Förelåg sammanställning över olika former av FCI Championships under år 2015. 
Kalendariet tar upp både World Championships samt European Championships. 
 
FCI Agility Commission 
- Protokoll från FCI Agility Commission möte i Luxembourg, 2014-01-30--31. 
- Inbjudan  till möte med FCI Agility Commission i Luxembourg 2014-09-19, i anslutning 
till att VM i Agility är avslutat. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Nalle Jansson efter närvaro vid möte 
med FCI Agility Commission möte i Luxembourg 2014-09-15. Av anteckningarna 
framgick att de svenska deltagarna har stora framgångar. Framförde PtK sina 
gratulationer till detta. 
 
FCI Flyball Commission 
- Protokoll från FCI Flyball Commission första möte i Bryssel, Belgien, 2014-03-16. 
I samband med tidigare möte med FCI General Committé har yrkats att denna 
commission ska ha ett bredare ansvarsområde, omfattande även Freestyle/HTM och 
andra tävlingsformer. Vilket också är det intryck som från början gavs då beslut 
fattades om att upprätta kommissionen. 
 
Konstaterade PtK efter att ha tagit del av protokollet från commissionens första möte, 
att dess ansvarsområde och arbete endast avses omfatta Flyball.  Då detta inte är en 
tävlingsform som har rönt något större intresse, eller har efterfrågats i Sverige ser inte 
PtK något syfte i att ha en representant i denna commission. 
 
Beslöt PtK därmed att föreslå CS att Sverige inte ska vara representerat med delegat i 
FCI Flyball Commission. 
 
FCI Commission for Herding Dogs 
- Protokoll från FCI Herding Dogs Commission möte i Talheim, Tyskland,  
2013-10-18--20. Under punkt 9 efterfrågas förteckning över svenska vallhundsdomare.  
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Meddelade Katarina Björn att även om Sverige inte har antagit de två internationella 
regelverk som nu finns är det svenska vallhundsdomare som genom sin erfarenhet 
mycket väl kan döma dessa provformer i andra länder.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva SVaK i ärendet och då framhålla de 
förutsättningar som anges i protokollet. 
 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn efter närvaro vid 
möte med FCI Herding Dogs Commission i Rovaniemi, Finland, 2014-09-26--28.  
Inför mötet hade Katarina Björn gjort en kort sammanställning på engelska av SKKs 
Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund, vilket var mycket uppskattat. 
Framförde sekreteraren att avsikten är att göra en översättning av dokumentet i sin 
helhet ännu inte har varit möjligt att genomföra, men att det kommer att ske.  
 
FCI Obedience Dogs Commission 
- Protokoll från FCI Obedience Dogs Commission möte i Bryssel, Belgien,  
2014-04-12--13.  
Punkt 7, World Winner in Obedience 2015 in Torino, Italien. Konstaterade PtK med 
glädje att vid detta VM är Sverige åter igen representerat i domargruppen, denna gång 
genom Kjell Edström.  
Punkt 14.1, Judge´s meeting. Framgår att commissionen avser att genomföra en 
internationell domarkonferens i Hemer, Tyskland, 2015-10-10--11. Utförlig information 
samt inbjudan kommer att skickas ut till länderna. 
 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Inger Svedin efter närvaro vid möte 
med FCI Obedience Dogs Commission i Bryssel, Belgien, 2014-04-12--13.  
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg efter möte med FCI 
Rescue Dogs Commission i Torino, Italien, 2014-08-24, i anslutning till att Lag VM 
avslutats. Vid detta Lag VM deltog Sverige i ruinsök och det var första gången detta 
skedde med ett helt lag om tre ekipage. 12 nationer deltog med totalt 26 lag, vilket var 
nytt rekord. 
 
FCI Sight Hound Commission 
- Protokoll från möte med FCI Sight Hound Commission i Lavarone, Italien, 2014-06-26, 
i anslutning till FCI European Lure Coursing Championship. Under punkt 4, Whippet & 
Italian Greyhound height, framgår att ingående diskussioner har förts angående 
regelverk för mätning av dessa raser vid mästerskap samt internationella tävlingar med 
CACIL. Bakgrund till detta är att många hundar har en mankhöjd som markant 
överskrider vad som anges i rasstandarden. Noterade PtK kommentar från Belgiens 
delegat, att en del whippets springer som greyhounds och inte som whippets. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg efter möte med FCI 
Sight Hound Commission i Lavarone, Italien, 2014-06-26. 
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FCI Commission for Sledge Dogs 
- Protokoll från möte med FCI Commission for Sledge Dogs, i Bratislava, Slovakien,  
2014-05-17--18. Under punkt 3 noterade PtK att commissionens ordförande uttalat att 
på nationell nivå kan länderna behålla sina regelverk, vilket vid flertal tillfällen 
påpekats av både Sverige och Norges representanter. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Eveline Koch efter möte med FCI 
Commission for Sledge Dogs, i Bratislava, Slovakien, 2014-05-17--18. Framgick av 
anteckningarna att efter 4 års arbete har commissionen nu till slut enats i arbetet med 
framtagning av regler för ”FCI Regulations for the WCC for Sled Dogs and the delivery 
of CACT”, vilka kommer att föreläggas FCI General Committée för godkännande.  
 
Framförde PtK sin stora uppskattning till Eveline Koch för det idoga arbete och den 
energi hon har lagt ner på att föra fram den stora erfarenhet och kunskap som finns i 
Sverige inom detta område. 
 
FCI Utility Dogs Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson efter möte med FCI 
Utility Dogs Commission i Malmö, 2014-09-15, dagen efter att FCI IPO VM genomförts i 
Malmö.  
- Inbjudan till FCI UDC domarseminarium för Region Nord i Tallinn, Estland, 2014-11-
14--16. Informerade sekreteraren att inbjudan är vidarebefordrad till Svenska 
Brukshundklubben. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades. 
 
 
§ 39 Protokoll/Information från NKU 
 
NKU/AU 
- Snabbrapport från SKKs VD Ulf Uddman efter NKU/AU möte 2014-09-24--25. 
NKU punkt c). NKU/AU gav respektive fackkommitté i uppdrag att revidera nu gällande 
regler för NM, i syfte att synkronisera dessa i de generella delarna för hur information 
ska delges övriga länder från arrangören. Informerade sekreteraren att SKKs kansli 
varit behjälpliga i att ta fram ett förslag för detta inför NKU/AUs möte. 
 
NKU Agilitykommitté 
- Kort anteckning från den svenska delegaten Nalle Jansson om att det inte har hållits 
något möte med NKU Agilitykommitté i anslutning till NM i Agility i Roskilde, Danmark, 
2014-08-10. Anledning till detta var att övriga länders delegater tyvärr inte var 
närvarande i Roskilde.  
 
Konstaterade PtK att detta inte var första gången som NKUs Agilitykommitté inte har 
kunnat genomföra ett möte på grund av att delegater uteblivit, vilket är mycket 
olyckligt för verksamheten och kommitténs arbete. 
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Av anteckningarna framgick att de svenska deltagarna hade stora framgångar även vid 
detta mästerskap. Framförde PtK sina gratulationer till detta. 
 
NKU Mästerskap 
-Nordiska Mästerskap i Lydnad ska detta år arrangeras i Sverige, vilket kommer att ske 
i anslutning till Stockholm Hundmässa den 13-14 december. Informerade sekreteraren 
att samtliga länder nu har inkommit med information om sina respektive 
domarrepresentanter. Svensk domarrepresentant är Barbro Kamleitner. 
I anslutning till mästerskapet kommer NKUs Lydnadskommitté att ha ett möte. 
 
 
§ 40 FCI IPO VM 2014 
 
FCI IPO VM genomfördes i Malmö 8-14 september med Svenska Brukshundklubben 
som ansvariga och teknisk arrangör. SKKs ledamot i FCI Utility Dogs Commission Ionie 
Oskarson samt PtKs sekreterare har varit engagerade i förberedelser samt 
genomförandet. Deltagare kom från 36 nationer med 124 faktiska startande.  
 
Informerades ledamöterna om den tillbakablick på mästerskapet som skedde vid FCI 
UDC möte dagen efter. Vid detta möte deltog Ionie Oskarson, SKKs ledamot i FCI UDC, 
samt PtKs sekreterare.  
 
Spårdomaren, Urs Meyer, tackade för uppdraget att få döma. Hela spårteamet 
hyllades för en bra organisation och ett perfekt arbete. Spåren var så långt detta var 
möjligt mycket enhetliga och gav likartade förutsättningar för samtliga tävlande. 
Överdomaren på spår, Eberhard Ükötter, instämde och tackade organisationen och då 
särskilt spåransvarige Johan Holmlund. 
 
Angående Lydnaden gav Wilfried Schäpermeier en rapport från domaren Gerald 
Scheyrer, som var förhindrad att närvara vid måndagens möte. Han tackade teamet för 
ett fint arbete med lydnadsdelen och för en mycket god service. Allt på planen 
fungerade perfekt. 
 
Hari Arcon, domare på skyddet var också mycket nöjd. Han tackade för uppdraget. 
Noterade att inte en enda hund blev diskvalificerad p.g.a. olämpligt uppträdande. 
Ansåg att många hundar var bra, men samtidigt att man inte ser hundens naturliga 
beteende i arbetet. Därav var inte poängen så höga i skyddsdelen.  
 
En fråga kom upp om det är rimligt att två skyddsfiguranter skall klara så många 
hundar under fyra dagar. Det är stor risk för skador på figuranterna och att deras 
arbete i slutet av tävlingen blir sämre då de är slitna och småskadade. Detta kommer 
att diskuteras inom kommissionen.  
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Inför VM ställdes just denna fråga till ordföranden i UDC via SKKs kansli. Vid detta VM 
fanns fysioterapeut på plats för figuranternas förfogande, vilket visade sig vara till stor 
hjälp för dem.  
 
Wilfried Schäpermeier, överdomare för lydnad samt skyddet, framhöll att alla stadions 
har olika förutsättningar och tackade för ett mycket väl fungerande mästerskap. 
Tidsplanen fungerade mycket bra där alla var på plats när de skulle. Framförde att 
framöver får inte tiden per hund minskas ner, vilket betyder att detta mästerskap nu 
har nått maximum antal hundar på fyra dagar.  
 
Ionie Oskarson belyste även att i enlighet med SKKs praxis vid större mästerskap 
skedde en mer detaljerad veterinärkontroll, vilket inte alltid är vanligt vid dessa VM. 
Även att domaren, som i samband med veterinärkontrollen gjorde ID kontroll och 
iakttog hundarnas beteende under hanteringen, inte hade några anmärkningar. 
 
Ledamöterna informerades om det omfattande merarbete SKKs kansli har haft på 
grund av problem med anmälningar som inte skedde på korrekt sätt. Bland annat har 
kopian av registreringsbeviset varit oläsligt, på anmälningsformuläret har saknats 
landsbeteckning i registreringsnumret, vid importerade hundar lämnar man uppgifter 
från hundarnas ursprungsland – inte det land de tävlar för. Vid kansliets efterfrågan 
om korrekt kopia av registreringsbeviset har det framkommit att majoriteten av de 
hundar som är importerade var registrerade i stamboken i det land de tävlar för, vilket 
är ett krav enligt FCIs regelverk, men att man av okänd anledning inte angett detta.   
 
Resultatet blev att guld, silver och brons i lagtävlingen erövrades av Tyskland, 
Slovakien resp USA. En 8:e plats blev resultatet i lagtävlingen för det svenska laget. 
I den individuella tävlingen erövrades guld, silver och brons av USA, Tjeckien resp 
Spanien. 
 
De svenska ekipagen placerade sig på plats 13 - Fredrik Bjurklint, 14 - Maria Vieweg,  
65 – Natalie Finke, 72 – Patrik Karlsson samt Pamela Carlström oplacerad. 
 
Framförde PtK sin uppskattning till det svenska lagets båda lagledare samt de tävlande 
för deras insatser och framför sina gratulationer till erhållet resultat.  
 
 
§ 41 Klubbfrågor - IPO 
 
a) Förelåg för PtKs kännedom ett e-mail ställt till SKKs VD angående klimatet inom IPO 
verksamheten i Sverige. Av underlaget framgår att detsamma även har delgetts SBKs 
ordförande. 
 
b) Förelåg skrivelse ställd till SBKs Förbundsstyrelse, med kopia för kännedom ställd till 
PtK. I skrivelsen framförs synpunkter på IPO domares bedömning.  
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Belyste sekreteraren att av skrivelsen framgår att denna även har tillställts FCI Utility 
Dogs Commission för kännedom. PtK vill därmed påpeka att kontakt med FCI sker via 
den nationella huvudorganisationen, inte enskild person. Därtill avser denna skrivelse 
en nationell fråga och ska då behandlas av berörd nationell specialklubb, i detta fall 
SBK. 
  
Tog PtK del av respektive underlag erhållna för kännedom. PtK finner det mycket 
olyckligt med den ”turbulens” som till vissa delar tycks finnas inom IPO. Det tar energi 
och glädje från arbetet tillsammans med hunden! 
 
 
§ 42 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
 
Förelåg tidsplan för det kommande arbetet med regelrevidering inför nästa 
låsningsperiod, 2017-01-01--2021-12-31, med sammanställning över de regelverk som 
ingår i PtKs ansvarsområde.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att ta fram förslag till fördelning över ledamöternas 
regelansvar, inför kontakt med klubbarna samt arbetet med granskning av regelverk. 
 
Förelåg för PtKs kännedom information om utskick som Svenska Agilityklubben samt 
Svenska Brukshundklubben har gjort inom sina respektive organisationer avseende det 
närliggande arbetet med översyn av regelverk. Uttalade PtK sin uppskattning till 
underlagen och finner dessa mycket informativa.  
 
 
§ 43 Regelverk – Svenska Brukshundklubben 
 
a) Uthållighetsprov - UHP 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubbens Utskott för Avel och Hälsa om 
fastställande av regelverket för Uthållighetsprov – UHP, samt att detta ska övergå i 
ordinarie låsningsperioder. 
 
Regelverket för Uthållighetsprov är en ny provform och är fastställt av PtK för en 
provperiod om 3 år, vilken avslutas 2014-12-31. SBK framför i sin ansökan att utskottet 
har konstaterat att provet är ett väl fungerande funktionellt prov. Inför provperiodens 
utgång ansöks inte om någon justering i det tidigare fastställda regelverket.  
 
Beslöt PtK att bifalla ansökan om att regelverket för Uthållighetsprov - UHP från och 
med 2015-01-01 övergår till ordinarie låsningsperiod om 5 år. Vilket innebär att 
regelverket kommer att ingå i arbetet med översyn av regler inför den låsningsperiod 
som påbörjas 2017-01-01. 
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b) IPO-Nordic Style 
Frågeställning avseende vid vilken poängnivå tilldelande av CACIT kan ske, då IPO-NS 
bedöms enligt samma norm som de svenska bruksproven. Den första tävlingen i IPO-
NS arrangeras i Sölvesborg kommande helg, 4-5 oktober, till vilken arrangören önskar 
klargörande.  
 
Av FCI Guidelines for awarding the CACIT at international Utility and Tracking Tests, 
punkt 5, framgår; 
The only dogs which qualify for the CACIT or Reserve CACIT are those which 

- Have obtained at least a qualification”VERY GOOD” in the trial in question. 
- Appear, according to the FCI Breed Nomenclature, as breeds subjected to a 

working test in groups 1 and 2. 
 
Informerade sekreteraren att i detta har kansliet varit i kontakt med Staffan Nordin. 
Staffan Nordin ingick i den grupp som arbetade fram reglerna samt presenterade dessa 
för FCI Utility Dogs Commission, inför det att reglerna antogs av FCI att ingå inom IPO 
regelverken. I dialog med kansliet har ett klargörande formulerats och förelagts PtK för 
beslut.  
 
Beslöt PtK fastställa att ”VERY GOOD”, och därmed möjlighet att erhålla CACIT, 
motsvarar att det i: 
- spår-, rapport- samt sökhundsgruppen krävs minst 544 poäng, varav minst 416 poäng 
i huvudmomentet 
- skyddshundsgruppen krävs minst 400 poäng, varav minst 216 poäng i 
huvudmomentet.   
 
Förklarades beslutet för omedelbart justerat. Uppdrogs till sekreteraren att via direkt 
kontakt informera arrangören för den kommande helgens IPO-NS tävlingen. 
 

c) Rasen chodský pes deltagande vid bruksprov 

Under 1:a kvartalet 2014 har rasansvaret för rasen chodský pes överförts till Svenska 
Brukshundklubben. Hund av rasen chodský pes har därmed rätt att delta vid samtliga 
prov- och tävlingsformer vars regelverk ligger inom SBKs ansvar. 
 
I SBKs Regler för Bruksprov finns under punkten 23. Rasförteckning med hinderhöjder 
och apportvikter, listat hinderhöjd samt apportvikt för olika raser i förhållande till 
mankhöjd samt klass. 
 
SBKs Utskott Avel och Hälsa har inkommit till PtK med hemställan om att rasen 
chodský pes ska placeras i gruppen: Hinderhöjd: 50 cm (akl-lkl), 65 cm (hkl-ekl), samt 
Tung apport: 2 kg. 
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PtK/VU har behandlat SBKs hemställan och beslöt 2014-07-23 att bifalla denna, att 
rasen chodský pes inplaceras i gruppen: Hinderhöjd: 50 cm (akl-lkl), 65 cm (hkl-ekl), 
samt Tung apport: 2 kg. Samt att beslutet gäller retroaktivt från och med 2014-07-01. 
 
SBKs Utskott Prov och Tävling har nu inkommit med en ny ansökan vilket innebär en 
ändring av PtK/VUs tidigare beslut. Bakgrund till utskottets nya begäran är att rasen av 
misstag har placerats i en lägre nivå av hinderhöjd samt apportvikt, än vad som är 
korrekt utifrån de måttangivelser som anges i rasstandarden. Detta då reglerna för 
placering i de olika kategorierna ska ske utifrån de måttangivelser som anges i 
rasstandarden. Utifrån dessa är inte rasen chodský pes placerad i korrekt grupp. 
 
Beslöt PtK att upphäva VUs beslut per den 2014-07-23. 
Beslöt PtK att bifalla SBKs Utskott Prov och Tävling begäran, att rasen chodský pes 
inplaceras i gruppen: Hinderhöjd: 65 cm (akl-lkl), 85 cm (hkl-ekl), samt  
Tung apport: 4 kg. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2014-10-01. 
 
d) Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår relation till hunden 
vid uppfostran, utbildning och träning 
Förelåg för PtKs kännedom dokumentet Svenska Brukshundklubbens policy för 
hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning, 
gällande från 2014-08-30. Dokumentet ersätter SBKs tidigare dressyrpolicy. Förelåg 
även dokumentet Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben, 
gällande från och med 2010-05-07.  
 
Tog PtK del av dokumenten och finner dessa mycket välarbetade. 
 
 
§ 44 Regelverk – Svenska Agilityklubben 
 
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 har till PtK 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.  
 
Diskuterade PtK SAgiKs förslag. Utifrån CS beslut, att agilitydiplom ska införas enligt de 
principer som gäller för lydnadsdiplom, anser inte PtK att SAgiKs förslag 
överensstämmer 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. 
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Beslöt PtK därmed att avslå SAgiKs ansökan. SAgiK ges möjlighet att i närtid inkomma 
med ett reviderat förslag, som då kan behandlas av PtK/VU. Detta skulle möjliggöra CS 
ambition att agilitydiplom ska kunna införas från 1 januari 2015. 
 
Förklarades beslutet för omedelbart justerat. 
 
 
§ 45 Intresseföreningen Kroppsvallarna 
 
Representanter för Intresseföreningen Kroppsvallarna/IKV deltog vid del av PtKs 
föregående möte, varvid bl a regelverk diskuterades. IKV föreslogs att mer ingående ta 
del av de regelverk som FCI Herding Dogs Commission arbetat fram, och som även 
möjliggör deltagande i andra länder. IKV har nu återkommit till PtK med information 
om hur man ser på dessa regler gentemot tidigare regelförslag. Dessvärre exkluderas 
kelpie i regelverket för Traditional Style. IKV har med anledning av detta ställt frågan 
om det är möjligt att via en nationell anpassning av regelverket inkludera kelpie. 
 
Diskuterade PtK IKVs frågeställning. PtK ser inget hinder till att det nationellt sker en 
anpassning av reglerna för Traditional Style, innebärande att även kelpie kan delta. 
I och med detta är PtKs förhoppning att ett regelverk slutligen kan fastställas och 
önskar återkoppling från IKV angående detta.  
 
 
§ 46 Domarfrågor 
 
a) Agilitydomare 
Förelåg protokollsutdrag från SKK Centralstyrelses möte den 11-12 juni 2014; 
§ 65 SKK/PTK - § 22 b) World Agility Open Championship 2014  
En svensk domare har åtagit sig att döma vid World Agility Open Championship 2014 
mot SKKs rekommendation. Evenemanget är organiserat av privatpersoner och inte av 
någon organisation som är erkänd av FCI.  
Ulf Uddman har ställt en fråga direkt till FCIs kansli men ännu inte fått något svar.  
 
CS beslutade att bordlägga frågan och uppdra till Ulf Uddman att ställa frågan direkt 
till FCIs styrelse för att få ett slutligt ställningstagande. 
 
Inför PtKs möte förelåg ytterligare dokumentation i ärendet; Ytterligare skrivelse 
(datum 2014-06-16) tillställd domaren med anledning av att denne ändå har 
genomfört domaruppdraget, samt begäran om domarens kommentar till detta. Vidare 
förelåg information från FCIs kansli, vilket tydligt klargör att en FCI domare inte tillåts 
att döma vid arrangemang anordnade av en organisation som inte är erkänd av FCI. 
Även att det inte finns hinder för en person som är domare att såsom enskild person 
delta som tävlande. 
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Tog PtK del av informationen från FCIs kansli samt domarens svar på skrivelsen från 
SKKs kansli. Förde PtK en ingående diskussion, varmed konstaterades att trots att 
domaren vid upprepade tillfällen informerats om SKKs syn på domaruppdrag vid World 
Agility Open ignorerat detta och ändå genomfört domaruppdraget.  
 
PtK ser mycket allvarligt på domarens agerande. Beslöt PtK att, utifrån det bristande 
omdöme domaren visat, rekommendera CS att som disciplinär åtgärd besluta om 
avauktorisation.  
 
Förklarades beslutet omedelbart justerat. 
 
b) IPO domare 
Förelåg för PtKs kännedom skrivelse från SKK till svensk IPO domare. Domaren 
meddelas att SKK inte längre har förtroende för denna som svensk representant i FCI 
Utility Dogs Commissions utsedda grupp som arbetar med regelfrågor och utbildning 
rörande IPO. Av underlaget framgår att Svenska Kennelklubbens Centralstyrelses 
presidium har funnit att det inte längre finns det förtroende för domaren som måste 
finnas för att kunna representera SKK i internationella sammanhang. Därtill att berörda 
personer inom FCI samt SBK kommer att informeras. 
 
Tog PtK del av underlaget och förde en ingående diskussion. Finner PtK att presidiets 
beslut även innebär att övervägande bör ske avseende förteckningen FCI Utility Dogs 
Commissions pool of judges for FCI World Championships, där domaren är en av de fyra 
svenska domare som är listade i denna förteckning.  
 
Beslöt PtK att i synergi med presidiets beslut meddela FCI Utility Dogs Commission att 
aktuell domare därmed ska avföras från förteckningen FCI Utility Dogs Commissions 
pool of judges for FCI World Championships. 
 
c) Lydnadsprovsdomare 
Förelåg för PtKs kännedom förteckning från Svenska Brukshundklubben över 
Internationella Lydnadsprovdomare, gällande från 2014-04-01. Förteckningen upptar 
15 domare med en god geografiskt spridning, även om Övre Norrlands Distriktet 
saknar representant. 
 
d) Domare Polarhundsprov 
Förelåg för PtKs kännedom information till Svenska Polarhundklubben från chefen för 
SKKs tävlingsavdelning angående den domarutbildning som SPHK påbörjat.  
 
Informerades PtK att de första domarna för polarhundsprov nu har auktoriserats och 
finns införda i SKKs funktionärsregister. Innebärande att domare registreras vid 
resultatregistrering från polarhundsprov. Detta är då i enlighet med övriga 
prov/tävlingar inom SKK-organisationen. 
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 § 47 Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens 
 
Förelåg redovisning från Svenska Brukshundklubben efter genomförd konferens för 
domare i Rallylydnad 2014-03-15--16.  
 
Tog PtK del av protokoll från konferensen samt den ekonomiska redovisningen. 
Konstaterades att konferensen har haft en mycket god uppslutning, där även 
domaraspiranter beretts tillfälle att delta. Protokollet är välskrivet och utförligt i sak 
avseende de delar av regelverket som föranlett diskussion samt någon form av 
riktlinje. PtK vill dock betona att de beslut som fattats vid konferensen ska i sak avse 
tydliggörande av vad som framgår av det fastställda regelverket, inte innebära någon 
form av ändring av regelverket. 
 
Beslöt PtK därmed att godkänna erhållen redovisning efter genomförd konferens för 
domare i Rallylydnad 2014-03-15--16, för gängse utbetalning av ekonomiskt bidrag, 
med max 75% av redovisad kostnad, dock högst 75.000:-. 
 
 
§ 48 Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens 2017 
 
a) Bidragsberättigad domarkonferens för IPO-domare 2017 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om bidragsberättigad konferens för 
IPO-domare under första kvartalet 2017. Bifogat ansökan förelåg även en preliminär 
budget. 
 
Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens 
för IPO-domare 2017. Bidragsnivån är 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr. 
SBK ombeds att i närtid inkomma med fastställt datum för konferensen. 
 
b) Bidragsberättigad domarkonferens för Bruksprovsdomare 2017 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om bidragsberättigad konferens för 
bruksprovsdomare under första kvartalet 2017. Bifogat ansökan förelåg även en 
preliminär budget. 
 
Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens 
för bruksprovsdomare 2017. Bidragsnivån är 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr. 
SBK ombeds att i närtid inkomma med fastställt datum för konferensen. 
 
c) Bidragsberättigad domarkonferens för Rallylydnadsdomare 2017 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om bidragsberättigad konferens för 
rallylydnadsdomare under första kvartalet 2017. Bifogat ansökan förelåg även en 
preliminär budget. 
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Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens 
för rallylydnadsdomare 2017. Bidragsnivån är 75 % av kostnaderna, dock max 
75 000 kr. 
SBK ombeds att i närtid inkomma med fastställt datum för konferensen. 
 
d) Bidragsberättigad domarkonferens för Freestyle/HTM-domare 2017 
Förelåg ansökan från Svenska Hundfreestyleklubben om bidragsberättigad konferens 
för freestyle/HTM-domare 21-22 oktober 2017. Bifogat ansökan förelåg även en 
preliminär budget. 
 
Beslöt PtK att bifalla Svenska Hundfreestyleklubbens ansökan om att få genomföra 
bidragsberättigad konferens för freestyle/HTM-domare 2017-10-21--22. Bidragsnivån 
är 75 % av kostnaderna, dock max 75 000 kr. 
 
e) Bidragsberättigad domarkonferens för Vallhundsdomare 2017 
Förelåg ansökan från Svenska Vallhundsklubben om bidragsberättigad konferens för 
vallhundsdomare i november 2017 via resa till Scotland och närvaro vid prov/tävling . 
Bifogat ansökan förelåg även en preliminär budget. 
 
Beslöt PtK begära att SVaK inkommer med ett tydliggörande avseende resans upplägg 
och inriktning utifrån riktlinjer för bidragsberättigade domarkonferenser. Varmed 
SVaKs ansökan bordlades. 
 
 
§ 49 Information 
 
Information från ledamöterna 
Informerade Nalle Jansson om de kontakter som tagits från Region Skåne Kristianstad 
Kommun avseende deras intresse för att vara delaktiga i att arrangera ett VM i Agility. 
Då SBK arrangerade European Open i Agility var Region Skåne Kristianstad Kommun en 
samarbetspartner. Frågan har lyfts vidare till SKKs VD samt SAgiK.  
 
Informerade Ylwa Malmberg att SM i Barmark, som arrangeras i Mora den 11-12 
oktober, har fått 249 anmälningar. Andra större tävlingar i barmark under hösten är 
Nybrodraget den 25 oktober samt tävlingar i Hässleholm 15-16 november. 
Informerades även att SM Släde 2015 kommer att genomföras i Norråker 20-21 mars. 
 
 
§ 50 Vallhundsverksamhet 
 
a) Vallanlagsprov 
Förelåg e-mail från vallanlagstestbedömare, tillika fårägare, med funderingar kring 
engagemang och verksamhet inom de rasklubbar vilkas raser får delta vid 
Vallanlagsprov för bearded collie.  
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Tog PtK del av vad som framförs i bedömarens e-mail. Uppdrogs till sekreteraren att 
kontakta berörda klubbar vars raser får delta vid Vallanlagsprov för bearded collie för 
information om och uppföljning av verksamhet inom special-/rasklubben avseende 
anlagsprov. 
 
b) Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund 
Förelåg underlag avseende vallhundsträning för PtK att ta del och framföra åsikt om 
inför uppföljningsmöte med representanter för Djurskyddet Sverige i direkt anslutning 
till att PtKs möte är avslutat. Vid detta möte kommer PtKs ordförande, ledamot 
Katarina Björn, SKKs chef för tävlingsavdelningen samt PtKs sekreterare att delta. 
 
Diskuterade PtK ingående föreliggande underlag. PtK ser allvarligt på om det visar sig 
att det förekommer överträdelser mot policyn för djurhantering vid vallningsträning av 
hund. Sker detta kan det innebära överträdelse av SKKs Grundregel 1:1. 
I sammanhanget är det då viktigt att identifiera den som bryter mot policyn för att 
kunna gå vidare med detta.  
 
 
§ 51 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
Beslöt PtK att § 46 a) samt 46 b) undantas innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 52 Nästa möte 
 
Beslöt PtK datum för 2015 års möten; tisdag 2015-03-17 samt tisdag 2015-10-20. 
 
 
§ 53 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
Justeras:     Vid protokollet:
  
 
Bengt Pettersson Nalle Jansson  Brith Andersson 
Ordförande 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


