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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 
tävlingskommitté /PtK, på SKKs kansli, Spånga, 2016-06-02. 
 

Närvarande: 

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

 
Anmält förhinder: Thomas Lundin 

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

§ 44  Sammanträdet öppnas 

 
Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte samt förklarade mötet 
öppnat.  
 
 
§ 45 Val av justerare 
 
Utsågs Nalle Jansson att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 46 Fastställande av dagordning 
 
Fastställdes föreslagen dagordning.  
 
 
§ 47 Föregående protokoll 
 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2016, 2016-03-01--02, samt 
i bilaga reservation från Thomas Lundin avseende § 33. Protokollet kommenterades i 
valda delar och lades därefter med godkännande till handlingarna. 

SKK/PtK nr 2/2016 
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§ 48 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport till och med maj 2016, vilken genomgicks samt diskuterades i 
vissa delar. Lades rapporten därefter till handlingarna. 
 
 
§ 49 Protokollsutdrag 
 
SKKs Centralstyrelse sammanträde 2016-04-27. 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
 
§ 40 SKK/PtK  
b) Protokollsutdrag § 13 Championat, a) kryptorchid hund 
PtK föreslår SKK/CS att kravet på godkänd testikelstatus tas bort för championat inom 
de allmänna hundsporterna agility, freestyle, lydnadsprov och rallylydnad. Det 
omfattar SE AgCH, SE Ag(hopp)Ch, SE FreeCh, SE HtMCh, SE LCh samt eventuellt 
kommande championat för rallylydnad. 
 
Kravet att hund ska vara registrerad i SKKs stambok, alternativt erkänd kennelklubbs 
register för hund som inte har svensk ägare, ska kvarstå oförändrat. 
 
Det innebär att hund som inte är registreringsberättigad och som deltar med 
tävlingslicens, inte omfattas av den föreslagna ändringen för kryptorchid hund. 
 
CS beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 40 SKK/PtK  
c) Protokollsutdrag § 14 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-2021, 
särbestämmelser Svenska Vallhundsklubben, SVaK. 
PtK föreslår SKK/CS att endast raserna border collie och australian stock dog/working 
kelpie ska kunna få Svenskt Vallhundschampionat/SE (vallhs)Ch, under förutsättning 
att SVaK inte har något att erinra mot detta. 
 
CS konstaterar att SVaK svarat att de inte har något att erinra varför CS beslutade att 
godkänna förslaget. 
 
Uttalade PtK sin uppskattning till CS beslut, vilka då i vissa delar har anknytning till 
punkter på dagens dagordning. 
 
 
§ 50 Information från FCI 
 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
FCI Circular 
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- FCI Cirkular. FCI Championships 2016. Kalendarium över samtliga VM, EM samt 
Europa Cup under 2016 med datum samt information om webb adress.  
 
FCI General Committee 
- Protokoll från FCI General Committee möte i Zagreb, Kroatien, 2015-11-13--14. 
- Sammanställning ”Main Decisions” från FCI General Committee möte i Amsterdam, 
Holland, 2016-04-04--05. 
 
FCI Agility Commission 
- FCI Agility VM 2019. Vidarebefordrad information med datum samt webb adress från 
Finnish Agility Association, som i samverkan med FKK är arrangör för VM 2019. 
Mästerskapet kommer att arrangeras i Turku/Åbo 2019-09-19--22.    
 
FCI Commission for Dog Dancing 
- Inbjudan med förslag till datum i maj alt. juni för det första mötet för FCIs nybildade 
commission för Dog Dancing (Freestyle).  Uttryckte PtK sin uppskattning till att det har 
bildats en renodlad commission för denna hundsport. Informerade Kjell Svensson att 
Charlie Westrin från Svenska Hundfreestyleklubben är Sveriges representant i 
commissionen. Då Freestyle är inom PtKs ansvarsområde uppdrogs till sekreteraren att 
kontakta Charlie Westrin och informera om rådande rutiner avseende återrapportering 
till PtK, mm. 
 
FCI Obedience Commission 
- Inbjudan till möte med FCI Obedience Commission i Riga, Litauen, 2016-05-14--15.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Thomas Lundin, efter närvaro vid 
mötet.  
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission i Craiova, Rumänien,  
2016-02-27--28. I bilaga till protokollet förelåg sammanställning över de olika 
ländernas redovisning över genomförda IPO-R prov 2015, vilket PtK med stort intresse 
tog del av. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg, efter närvaro vid 
mötet. Detta år är Rumänien arrangör för FCIs lag VM för räddningshundar, där orten 
Craiovo är tävlingsort. Delegaterna gavs därför möjlighet att se de tävlingsområden 
som då kommer att användas. 
- Förteckning över respektive lands IPO-R domare samt vilka av dessa som är 
internationella IPO-R domare. Därtill markerat vilka som enbart respektive tillika är IRO 
domare.  Det senare av betydelse, då IPO-R domare vilken enbart är IRO domare inte 
är behörig att dela ut nationellt certifikat (CAC) eller CACIT i annat land. 
 
FCI Sight Hound Commission 
- Protokoll från möte med FCI Sight Hound Racing Commission i Vantaa, Finland,  
2015-06-05.  
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- Inbjudan till möte med FCI Sight Hound Racing Commission i Vyhne, Slovakien,  
2016-06-16. I bilaga till kallelsen förelåg även ett utkast till International Lure Coursing 
Guidelines for judges, sammanställt av den svenska delegaten Jonny Hedberg.  
 
FCI Sled Dog Commission 
- Inbjudan till möte med FCI Sled Dog Commission i Vilnius, Litauen, 2016-05-21--22. 
Informerades att avseende punkt 6, regler för CACIT samt internationellt 
arbetschampionat, har den svenska delegaten Evelyn Koch varit i kontakt med Ylwa 
Malmberg och sekreteraren, då Sverige och Norge gemensamt avser att arbeta för att 
merit för internationellt polarhundschampionat ska vara erhållen på snö och inte 
barmark eftersom detta är avsett att vara ett rasspecifikt championat. Vidare avser 
Sverige och Norge att via commissionen arbeta för att FCI ska klassa de polara raserna 
som arbetande.  
 
FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Sempeter pri Gorici, Slovenien, 
2016-03-05--06. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson, efter närvaro vid 
möte med FCI Utility Dogs Commission/UDC i Sempeter pri Gorici, Slovenien, 
2016-03-05--06. Vid mötet har diskuterats arbetsgrupp för Nordic Style utan att beslut 
fattats. 
  
Beslöt PtK att tillskriva FCI UDC med hemställan om att en arbetsgrupp för Nordic Style 
bildas i likhet med den arbetsgrupp som finns för Mondioring. Då Sverige varit 
drivande i införandet av Nordic Style som internationellt regelverk avser PtK föreslå att 
Sveriges ledamot Ionie Oskarson tillsätts att vara sammankallande för gruppen.   
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Informerade sekreteraren att där så ska ske är underlag för kännedom 
vidarebefordrat till berörd specialklubb.  
 
 
§ 51 Protokoll/Information från NKU 
 
NKU Lydnad 
- Minnesanteckningar från den svenska ledamoten Thomas Lundin, efter deltagande 
vid Nordiskt möte för lydnadsprovsdomare i Helsingfors, Finland, 2016-03-12--13.  
 
- Nordiskt Mästerskap i Lydnad 2016.  Underlag från ordföranden i NKU 
Lydnadskommitté, med begäran om uppgifter om den svenska domarrepresentanten 
vid NordM i Lydnad i Helsingfors/Vanda, Finland, 2016-12-09--11. 
  
Informerade sekreteraren att efter att kontakt skett med SBK har Mikael Ivanov, 
Enhörna, meddelats som svensk domarrepresentant. 
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NKU Agility 
- Nordiskt Mästerskap i Agility 2016.  Inbjudan från Norsk Kennel Klub till NordM i 
Agility som genomförs i Hamar, 2016-08-13--14.  
 
Informerade Nalle Jansson om förhinder att närvara vid detta mästerskap och det 
möte med NKU Agilitykommitté som arrangeras i anslutning till mästerskapet. 
Diskuterade PtK ersättare för Nalle Jansson att verka som SKKs representant vid 
agilitykommitténs möte. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta föreslagen person. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen. Informerade sekreteraren att där så ska ske är 
underlag för kännedom vidarebefordrat till berörd specialklubb.  
 
 
§ 52 Klubbfrågor 
 
Informerade sekreteraren från samverkansmöte på SKKs kansli den 21 april med 
representanter för Svenska Kroppsvallarklubben/SvKK. Inför mötet hade 
representanterna identifierat ett antal frågor vilka diskuterades samt kunde ges svar 
på. SvKK avser att nationellt anpassa FCIs regelverk för herding dogs. Därtill att som 
anlagsprov efterfölja det anlagsprov som FCI Herding Commission nyligen arbetat fram 
och som trätt ikraft från i år. 
 
I vissa delar kvarstår ännu regler att ta fram, respektive att ta ställning till, varmed 
kontakt för uppföljning kommer att ske.  
 
Tog PtK del av informationen och uttryckte sin uppskattning till att SvKK nu är på 
mycket god väg i nästa steg, i sitt arbete som ny verksamhetsklubb inom SKK-
organisationen.  
 
 
§ 53 Domarfrågor 
 
Mondioring 
Förelåg frågeställning samt ansökan om överföring av domarauktorisation från annat 
land från mondioringdomare utbildad och auktoriserad i USA. Domaren har 2013-2014 
bott i USA och då fortsatt vara aktiv inom mondioring, samt har då även utbildat sig till 
domare. Utbildningen har skett inom United States Mondio Ring Association/USMRA 
som är en klubb inom American Working Dog Federation/AWDF. AWDF är den enda 
”bruksorganisation” i USA som har ett godkännande av FCI, innebärande att AWDF får 
anmäla lag till FCI mästerskap för brukshundar samt att domare inom FCI får döma för 
klubbar inom AWDF-organisationen.  
 
Tog PtK del av föreliggande dokumentation i denna fråga. Detta är en domarkategori 
som ännu inte finns i Sverige, men som i och med att mondioring införs som officiell 
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provform från och med 2017-01-01 kommer att upprättas. Denna domare har 
förfrågan om tre olika uppdrag under 2016, där både arrangör och domaren själv har 
önskemål om att detta då ska kunna ske såsom svensk domare. 
 
I och med att regelverket för mondioring, efter granskning samt vissa justeringar, avses 
att fastställas att gälla från och med 2016-07-01 och därefter träda ikraft 2017-01-01, 
ser inte PtK något hinder för att denna domarauktorisation ska kunna överföras till 
Sverige vid tidigare datum än 2017-01-01. PtK ser även en stor fördel med den 
erfarenhet som denna domare redan har för den utbildning som SBK har att skapa för 
förekommande funktionärskategorier inom mondioring. 
  
Beslöt PtK därmed att domarkategori för mondioring upprättas från om med  
2016-07-01. Vidare beslöt PtK att bifalla att Emma Svensson överför sin auktorisation 
som mondioringdomare från USA till Sverige att gälla från och med 2016-07-01. 
Betonar PtK att i och med detta ska auktorisationen avföras från AWF/USMRAs 
register över domare, då auktorisation endast kan innehas i ett land. 
 
 
§ 54 Regelverk 
 

a) Rasklubben för Portugisisk Vattenhund 
Förelåg ansökan från Rasklubben för Portugisisk Vattenhund/RPVH om införande av ett 
vattenprov med ursprung från Portugal som rasspecifikt prov med officiell status. 
RPVH har sedan 2013 genomfört inofficiell provverksamhet samt via hjälp från den 
portugisiska rasklubben utbildat domare och funktionärer. PtK ser mycket positivt på 
RPHVs intention med rasspecifikt vattenprov med ursprung från rasens hemland. 
 
Beslöt PtK att bordlägga RPVHs ansökan till kommande möte i september. Detta i 
avvaktan på att nu pågående revideringsarbete av befintliga regelverk är i sitt 
slutskede. 
 

b) Svenska Rasklubben för Perro de agua espanõl 
Förelåg ansökan från Svenska Rasklubben för Perro de agua espanõl/SPDAEK om  
att rasen ska få genomföra Svenska Newfoundlandsklubbens Vattenprov med officiell 
resultatregistrering samt championat. 
 
Diskuterade PtK att SPDAEK ännu en gång inkommit med ansökan om deltagande vid 
annan specialklubbs specifika arbetsprov. I detta finner PtK att de båda raserna 
portugisisk vattenhund och perro de agua espanõl, både såsom raser och utifrån 
rasstandards har liknande historik i ursprunglig användning. PtK uppmanar därför 
SPDAEK att kontakta RPHV, för att utreda om eventuell samverkan i det prov med 
ursprung från Portugal som RPHV ansöker om som officiellt rasspecifikt vattenprov, för 
att därefter återkomma till PtK.  
Beslöt PtK därmed att bordlägga SPDAEK ansökan. 
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c) Svenska Brukshundklubben 
Informerade sekreteraren om att kansliet kontaktats med anledning av skrivelse, 
daterad 2016-05-03, från Svenska Brukshundklubben UG Lydnad, som skickats till 
funktionärer inom lydnadsprov. I skrivelsen meddelas att UG Lydnad har beslutat att 
samtliga gruppmoment i lydnadsklass 1 – Elit får utföras med endast en hund.  
 
Tog PtK del av UG Lydnads skrivelse, samt även förklarande information från 
representant för SBKs Utskottet Prov och tävling efter förfrågan från sekreteraren. 
 
Diskuterade PtK ingående UG Lydnads beslut samt erhållen förklaring. Konstaterar PtK 
att syfte med ett gruppmoment är att pröva enskild hund i en grupp av fler hundar. 
Därtill konstateras, att oavsett om ordvalet är bör alternativt får i reglerna för 
lydnadsprov avseende antal, kan en grupp per definition aldrig vara enbart en individ i 
antal deltagare. För att få en grupp i det fall deltagande tävlande hundar inte är 
tillräckligt antal får detta då lösas genom stand-in hundar.  
 
Finner PtK att det beslut SBK UG Lydnad har tagit är en regeländring under pågående 
låsningsperiod som inte kan genomföras.  
 
PtK ställer sig något frågande till att UG Lydnad fattat detta beslut så nära inpå ny 
regelperiod, istället för att se över detta i förslaget till det nya regelunderlaget.  SBK 
uppmanas därför att i regelunderlaget för kommande låsningsperiod generellt se över 
definition samt formulering för dessa moment.  
 
 
§ 55 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Särbestämmelser kopplade till utställningsverksamheten i vilka PtK är 
rådgivande 

 

a) SBK - Godkänt vallhundsprov som alternativ provmerit för SBKs raser 
Förelåg ytterligare underlag avseende Svenska Brukshundklubbens tidigare önskemål, 
att godkänt vallhundsprov ska vara godkänd provmerit för bruksklass och SE UCH för 
samtliga av de raser för vilka SBK har rasansvar.  
 

Bakgrund: 
I januari 2015 uppmanades samtliga specialklubbar att se över sina särbestämmelser 
och championatregler inför den kommande låsningsperioden, varmed det för några 
klubbar då även ställdes specifika frågor. Till SBK ställdes bl a frågan huruvida det är 
rimligt att vallhundsprov kvarstår som merit för de raser (9) som tidigare haft detta, 
trots att flertalet av dessa raser sedan 2007 inte har deltagit på vallhundsprov.  
 
I den ansökan som därefter inkom från SBK till SKKs Utställningskommitté ansöktes 
istället om vallhundsprov för samtliga av SBKs raser, som alternativ provmerit för 
deltagande i bruksklass samt som provmerit för SE UCH. Varmed SKKs UtstK (1/2016  
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§ 15) uttryckte förvåning över denna ansökan utifrån att grundprincipen för denna typ 
av provmeriter är att endast rasspecifika arbetsprov för respektive ras kan vara 
meriterande. UtstK återremitterade frågan avseende för vilka av SBKs raser som 
vallhundsprov kan anses lämpligt utifrån användningsområde.  
 

SBK inkom därefter med reviderad ansökan, i vilken antalet nya raser var reducerat till 
fem utöver de tidigare nio. 
 

I anslutning till samrådsmöte på SKKs kansli 2016-04-27, med representanter för SBK 
samt PtKs ordförande, chefen för tävlingsavdelningen och PtKs sekreterare, lyftes även 
denna fråga, varmed SBK åter igen uppmanades att se över detta. I det underlag som 
därefter inkom vidhåller SBK föregående inskickade förslag. 
 
PtKs diskussion samt beslut: 
Förde PtK en ingående diskussion utifrån inkomna underlag samt de skäl som SBK 
framför.  Utifrån djurskyddsaspekten och de signaler en sådan förändring skulle ge i 
förhållande till intentionerna i SKKs policy för djurhantering vid vallningsträning med 
hund, ställer sig PtK frågande till de skäl som anförs i SBKs ansökan.  
 

Beslöt PtK att lyfta frågan till SKKs Centralstyrelse, med rekommendation att avslå 
SBKs ansökan att införa godkänt vallhundsprov för ytterligare fem raser - berger 
picard, bouvier des flandres, bouvier des ardennes, hollandse herdershond, tysk 
schäferhund – som alternativ provmerit för deltagande i bruksklass samt för SE UCH. 
 

Uttalar PtK även stor skepsis till ett antal av de nio SBK raser som idag har godkänt 
vallhundsprov som alternativ provmerit - australian cattledog, australian kelpie, 
australian shepherd, belgiska vallhundar, beauceron, briard, collie, vit herdehund samt 
chodský pes. Detta utifrån att av dessa raser är det endast australian cattledog, 
australian kelpie samt australian shepherd som enligt utförd datakörning för perioden 
2007 - 2015 överhuvudtaget har deltagit vid vallhundsprov.  
 
I detta har PtK även vägt in att det, oaktat om det i rasstandards anges att en ras har 
ursprung i att ha använts till att valla/driva tamdjur, krävs det att detta synas och 
nogsamt värderas utifrån om det är rimligt att i nutid kopplas till godkänt 
vallhundsprov som alternativ merit för deltagande i bruksklass samt för SE UCH. 
 
Förklarades denna del av paragrafen omedelbart justerad. 
 

b) SBK- Provmerit för SE UCh /deltagande i bruksklass för SBKs raser 
IPO gruppen. Förelåg underlag från Svenska Brukshundklubben Utskott Avel och hälsa 
med svar avseende de frågeställningar PtK har framfört, angående provmerit för 
deltagande i bruksklass samt för erhållande av SE UCh. SBK svarar att klubben vill 
kvarstå vid de nivåer som framförts i den ursprungliga ansökan, dvs för IPO 1 och IPO-R 
samma nivå (betyg Tillfredsställande - B) samt för IPO-FH en nivåskillnad i två steg 
(betyg Tillfredsställande –B respektive Mycket god –SG).   
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Förde PtK en ingående diskussion utifrån de skäl som framförs i SBKs svar. PtK är 
fortfarande frågande till nivåskillnaden på två steg för IPO-FH och vad som framförs 
avseende provformens svårighetsgrad. Beslöt PtK efter nogsamt övervägande att, trots 
tveksamhet till angiven bedömning av svårighetsgrad mellan de olika provformerna, 
rekommendera SKKs Utställningskommitté att bifalla SBKs ansökan i dess ursprungliga 
form för angivna provformer inom IPO gruppen. 
 
Mentaltest. I sitt svar, avseende PtKs frågeställning om mentaltest som alternativ 
provmerit för SE UCh, framför SBK Utskott Avel och hälsa att klubben anser att fler 
olika provmeriter behövs. Detta för att tillgodose de olika rasvarianternas chans till 
kynologisk förbättring. Vidare att SBK därmed vill kvarstå vid den ursprungliga 
ansökan.  
 
Förde PtK en ingående diskussion även i denna fråga och uttryckte då tveksamhet till 
att jämställa mentaltest med övriga tillgängliga provalternativ för SE UCh. SBK 
uppmanas därför att inför kommande regelrevidering noggrant se över vad som 
utifrån nomenklatur i detta sammanhang kan hänskjutas till att vara rasspecifikt 
arbetsprov i dess rätta bemärkelse. Beslöt PtK, efter nogsamt övervägande och 
uppmaning till SBK, att rekommendera SKKs Utställningskommitté att bifalla SBKs 
ansökan avseende mentaltest som alternativ provmerit i dess ursprungliga form. 
 
 
§ 56 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Särbestämmelser championat 
SBK - Rallylydnad 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om införande av certifikat och 
championat i rallylydnad från och med 2017-01-01, där certifikat delas ut i Mästarklass 
och att minst 95 poäng ska ha uppnåtts. Vidare att alla hundar, även oregistrerade, ska 
kunna erhålla Rallylydnadsdiplom Mästarklass efter att ha erhållit minst 85 poäng vid 
tre tillfällen. 
 
Uttalar PtK att i och med att Rallylydnadschampionat införs är Rallylydnadsdiplom 
Mästarklass enbart förbehållet hund som inte är registreringsberättigad och då inte 
kan erhålla championat. Avsikten är inte att stambokförd hund ska tilldelas både och, 
ska således inte erhålla både Rallylydnadschampionat samt Rallylydnadsdiplom 
Mästarklass. I ansökan anger SBK olika poängnivå för certifikat respektive för 
kvalificeringsresultat för rallylydnadsdiplomet. PtK är frågande till detta, då det i detta 
sammanhang inte borde vara relevant att ha poängskillnad.   
 
Beslöt PtK bifalla ansökan från SBK om att införa certifikat och championat i 
Rallylydnad från och med 2017-01-01 för hund som är stambokförd. Vidare att från 
och med 2017-01-01 är Rallylydnadsdiplom Mästarklass enbart förbehållet hund som 
inte är registreringsberättigad. 
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Beslöt PtK att samma poängnivå ska föreligga för delresultat till diplom i mästarklass 
som för certifikat. Vidare att detta utifrån SBKs ansökan om certifikat/championat då 
ska vara minst 95 poäng. 
 
 
§ 57 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Agilityklubben 
Agility 
Förelåg ny version av regelverket för Agilitytävlingar, vilket i vissa delar justerats 
utifrån PtKs tidigare kommentarer. Slutlig formulering av protestparagraf via PtK 
återstår.  
 
Förelåg även separat skrivelse från SAgiK angående arbetet med regelrevideringen 
samt PtKs olika beslut/kommentarer. I detta finns kommentar vilken inte är 
överensstämmande med FCIs rådande regelverk för erhållande av internationella 
championat. I denna del vill PtK hänvisa till FCI Cirkular 46/2015 - FCI Certficates and 
International Champion titels, Basic requirements, samt till Regulations for the FCI 
International Championship, avsnittet Title of FCI International Agility Champion 
(C.I.AG.). PtK vill betona att CACIAG är delmerit för internationellt championat, där 
även kvalitetspris vid utställning krävs. Hund som är kryptorchid eller oregistrerad är 
inte berättigad att erhålla kvalitetspris vid utställning. I och med detta inte heller 
berättigad till internationellt championat och kan därmed inte tilldelas CACIAG. Vilket 
med hänvisning till FCIs regelverk även är bekräftat av ordföranden i FCI Agility 
Commission.   
 
Punkt 1.12 Funktionärer. SAgiK önskar förändring i den formulering PtK tidigare 
fastställt avseende domare respektive tävlingsledare. PtK finner den föreslagna texten 
väl formulerad och tydlig i sak och har inget att erinra mot denna. 
 
Punkt 2.5 Certifikat samt 2.6 Diplom. 
I SAgiKs separata skrivelse till PtK argumenterar klubben för att införa championat i 
agility för oregistrerade hundar.  
 
Tog PtK nogsamt del av SAgiKs argument, varmed PtK vill belysa att: 
-av de allmänna reglerna för utställningar, prov, tävling och beskrivning som 
fastställdas av CS i februari 2016 (§ 27/2016) framgår att ”endast registrerad hund kan 
tilldelas championat”. I remissbehandlingen av de ”allmänna reglerna” var det endast 
SAgiK som föreslog att denna text skulle ändras. Övriga 41 remissinstanser som 
besvarade remissen hade inga synpunkter på detta 
-principen om att endast registrerad hund kan tilldelas championat baseras på ett 

beslut vid 2007 års Kennelfullmäktige /KF, som fastställer att ordet ”championat” är 

förbehållet registrerade hundar (§ 45/2007). 



  

SKK/PtK nr 1/2016 
2016-06-02 
Sida 11/22 

 
 

 

 

Konstaterar PtK därmed att det behövs ett nytt KF beslut för att kunna ändra på 
beslutet att endast registrerade hundar ska kunna tilldelas championat, varmed 
tidigare beslut kvarstår oförändrat, att enbart stambokförd hund kan erhålla 
agilitychampionat. 
 
Med hänvisning till PtKs klargörande kvarstår tidigare beslut och angivna kommentarer 
i SAgiKs regelförslag från PtK 1/2016 § 16 oförändrat, dvs; 
Certifikat. Punkt 2.5. Utifrån PtKs beslut (1/2016, § 13), att även 
registreringsberättigad hund som är kryptorchid kan erhålla championat, i texten även 
klargöra att kryptorchid hund kan erhålla certifikat. Då denna förändring inte omfattar 
oregistrerad hund ska avsnitt om certifikatresultat samt agilitydiplom kvarstå.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att meddela SAgiK. 
 
Beslöt PtK därmed att med justering av protestparagraf samt korrigering enligt PtKs 
övriga direktiv fastställa SAgiKs regler för Agilitytävlingar att gälla från och med  
2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
 
§ 58 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Hundfreestyleklubben 
Freestyle 
Förelåg justerad version av regelverket för freestyle, där slutlig formulering av 
protestparagraf via PtK återstår. Uppdrogs till sekreteraren att meddela SHFK slutlig 
formulering av protestparagrafen. 
 
Beslöt PtK därmed att med justering av protestparagrafen fastställa SHFKs regler för 
Freestyle/HtM att gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft  
2017-01-01. 
 
 
§ 59 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Polarhundsklubben 
Meriteringsregler 
Förelåg justerad version av SPHKs regelverk. Finner PtK efter genomgång av underlaget 
att ett antal frågeställningar kvarstår. Varmed uppdrogs till tävlingsavdelningens chef 
att kontakta SPHKs styrelse för ett möte på SKKs kansli, då även Ylwa Malmberg samt 
sekreteraren deltar. Beslöt PtK därmed att bordlägga beslut avseende SPHKs regelverk. 
 
Informerade sekreteraren att Nationella Dopingkommissionen vid sitt möte 2016-05-
26--27 prövat samt bifallit SPHKs ansökan om att s.k. skavsårsskydd (”t-shirt”) ska vara 
godkänt att använda under prov och tävling.  
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§ 60 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
- Granskning av regelverk Svenska Newfoundlandshundklubben 

Vattenprov 
Förelåg justerat version av regelverket för Vattenprov, där slutlig formulering av 
protestparagraf via PtK återstår. Finner PtK även att viss smärre redaktionell justering 
kvarstår, därtill att regler för championatet inte är korrekt återgivet varför detta får 
korrigeras i regelverkets bilaga. Uppdrogs till sekreteraren att meddela SNK. 
 
Beslöt PtK därmed att, med slutlig formulering av protestparagraf samt smärre 
redaktionell justering, fastställa SNKs regler för Vattenprov att gälla från och med 
2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
 
§ 61 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Blodhundsklubben 
Spårprov 
Förelåg justerat regelverk för Spårprov för blodhund, där slutlig formulering av 
protestparagraf via PtK återstår. Finner PtK även att smärre redaktionell justering 
kvarstår. Uppdrogs till sekreteraren att meddela SvBK. 
 
Beslöt PtK därmed att, med slutlig formulering av protestparagraf samt smärre 
redaktionell justering, fastställa SvBKs regler för Spårprov för blodhund att gälla från 
och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
 
§ 62 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Sennenhundsklubben 
Arbetsprov 
Förelåg justerat regelverk för Arbetsprov, där slutlig formulering av protestparagraf via 
PtK återstår. Finner PtK att även smärre redaktionell justering kvarstår. Uppdrogs till 
sekreteraren att meddela SShK. 
 
Beslöt PtK därmed att, med slutlig formulering av protestparagraf samt smärre 
redaktionell justering, fastställa SShKs regler för Arbetsprov för sennenhundar att gälla 
från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
 
§ 63 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vinthundsklubben 
Lure Coursing 
Förelåg justerat regelverk för Lure coursing prov. Därtill har även kontakt förekommit 
med representant för SvVK. Noterade PtK att SvVK nu infört benämningen lure 
coursing klubb för specialklubbens underavdelningar, istället för verksamhetsklubb. 
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Finner PtK att smärre redaktionell justering kvarstår i protestparagrafen. Uppdrogs till 
sekreteraren att meddela SvVK. 
 
Förelåg även Anvisningar för Lure Coursing prov för PtKs kännedom, vilka uppdaterat 
utifrån införda ändringar i regler för lure coursing prov. 
 
Beslöt PtK därmed att, med justering av protestparagraf, fastställa SvVKs Regler för 
Lure coursing prov att gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft  
2017-01-01. 
 
 
§ 64 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Vallhundsklubben 
Vallhundsprov 
Förelåg justerat regelverk för Vallhundsprov/-tävling, där slutlig formulering av 
protestparagraf via PtK återstår. Uppdrogs till sekreteraren att meddela SVaK. 
 
Beslöt PtK därmed att, med justering av protestparagraf, fastställa SVaKs Regler för 
Vallhundsprov/-tävling att gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 
2017-01-01. 
 
Inför beslut har PtK delgetts förtydligande via SVaKs ordförande om bakgrund till den 
förändring av vallhundsprov (VP Får resp VP Nöt) som SVaK infört. Nuvarande 
provform har funnits sedan 2002 och det har efter hand konstaterats att behov fanns 
för viss förändring av provets utformning. Detta för att försäkra sig om att hundarna 
klarar av att flytta flockar av djur vid det praktiska arbetet i djurbesättningarna. Vidare 
är SVaKs mål att ha så många hundar som möjligt med goda vallanlag i avelsbasen. 
Bedömningens vikt läggs på hundens sätt att arbeta framför förarens tekniska 
utförande. Resultat från VP ändras från att redovisas i poäng till Godkänd/Ej godkänd. 
Förslaget till nytt VP har funnits tillgängligt via SVaKs hemsida sedan hösten 2014 och 
alla synpunkter som har inkommit under arbetets gång har beaktats av TK samt 
regelkommittén.   
 
 
§ 65 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Specialklubben för Bearded Collie 
Vallanlagsprov  
Förelåg justerat regelverk för Vallanlagsprov bearded collie, där slutlig formulering av 
protestparagraf via PtK återstår. Uppdrogs till sekreteraren att meddela SBC. 
 
Beslöt PtK därmed att, med justering av protestparagraf, fastställa SBCs regler för 
Vallanlagsprov för bearded collie att gälla från och med 2016-07-01, för att därefter 
träda ikraft 2017-01-01. 
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§ 66 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
- Granskning av regelverk Svenska Nose Workklubben 

Nose work 
Förelåg justerat regelverk för Prov och tävling i nose work, där slutlig formulering av 
protestparagraf via PtK återstår, samt även smärre redaktionell justering i vissa delar. 
Uppdrogs till sekreteraren att meddela SNWK de smärre justeringar som kvarstår. 
 
Finner PtK att korrigerad text avseende markering av hund med behov av extra 
utrymme nu är väl utformad.  
 
Beslöt PtK därmed att, med införande av protestparagraf samt smärre redaktionella 
justering i övrigt, fastställa SNWKs regler för Nose Work, att gälla från och med  
2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01 för en 3-årig provperiod  
t o m 2019-12-31.  
 
Efter provperiodens utgång faller regelverket in i ordinarie 5-års intervaller. Inför 
utgång av provperioden ska SNWK senast 2019-07-01 inkomma till PtK med eventuella 
önskemål om justering av regelverket. I samband med detta ska även redovisning ske 
med utvärdering avseende utfallet av att markering av hund med behov av extra 
utrymme. 
 
 
§ 67 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Bruksprov. 
Förelåg justerat regelverk för Bruksprov, där slutlig formulering av protestparagraf via 
PtK återstår, samt även smärre redaktionell justering i vissa delar. Uppdrogs till 
sekreteraren att meddela SBK. 
 
För PtKs kännedom förelåg även Anvisningar för Bruksprov. 
 
Beslöt PtK därmed att, med slutlig formulering av protestparagrafen samt smärre 
redaktionell justering i vissa delar, fastställa SBKs regler för Bruksprov att gälla från och 
med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
 
§ 68 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Bruksprov Patrullhund. 
Förelåg justerat regelverk för Bruksprov Patrullhund, där slutlig formulering av 
protestparagraf via PtK återstår. Uppdrogs till sekreteraren att meddela SBK. 
 
Noterades att anvisningar för patrullhundsgruppen ingår i Anvisningar för Bruksprov. 
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Beslöt PtK därmed att, med slutlig formulering av protestparagrafen samt smärre 
redaktionell justering i vissa delar, fastställa SBKs regler för Bruksprov Patrullhund att 
gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
 
§ 69 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
IPO, IPO-FH. 
Förelåg justerat regelverk för IPO/IPO-FH, där slutlig formulering av protestparagraf via 
PtK ska ske. Vidare finner PtK efter genomgång att ett antal justeringar utifrån 
kommentarer från PtK 1/2016 inte är utförda. Därtill behöver en översyn ske och 
komplettering i text införas, avseende BPH kontra MH för de provformer inom IPO där 
hund av ras som SBK inte har rasansvar har rätt att delta. 
 
Beslöt PtK därmed att återremittera regelverket till SBK för åtgärd. Varmed beslut 
avseende fastställande bordlägges. 
 
 
§ 70 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
IPO-R. 
Förelåg justerat regelverk för IPO-R, där slutlig formulering av protestparagraf via PtK 
återstår, samt även redaktionell justering i vissa delar.  Uppdrogs till sekreteraren att 
meddela SBK. 
 
För PtKs kännedom förelåg även Anvisningar för IPO-R. 
 
Beslöt PtK därmed att, med slutlig formulering av protestparagrafen samt smärre 
redaktionell justering i vissa delar, fastställa SBKs regler för IPO-R att gälla från och 
med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
 
§ 71 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
IPO Nordic Style. 
Förelåg justerat regelverk för IPO Nordic Style, där slutlig formulering av 
protestparagraf via PtK återstår. Uppdrogs till sekreteraren att meddela SBK. 
 
För PtKs kännedom förelåg även Anvisningar för IPO Nordic Style. 
Beslöt PtK därmed att, med slutlig formulering av protestparagrafen samt smärre 
redaktionell justering i vissa delar, fastställa SBKs regler för IPO Nordic Style att gälla 
från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
 



  

SKK/PtK nr 1/2016 
2016-06-02 
Sida 16/22 

 
 

 

 

§ 72 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 

Uthållighetsprov. 
Förelåg justerat regelverk för Uthållighetsprov, där slutlig formulering av 
protestparagraf via PtK återstår. Uppdrogs till sekreteraren att meddela SBK. 
 
För PtKs kännedom förelåg även Anvisningar för Uthållighetsprov. 
 
Beslöt PtK därmed att, med slutlig formulering av protestparagrafen, fastställa SBKs 
regler för Uthållighetsprov att gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda 
ikraft 2017-01-01. 
 
 
§ 73 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Mondioring. 
Förelåg justerat regelverk för Mondioring, där slutlig formulering av protestparagraf 
via PtK återstår, samt även redaktionell justering i vissa delar. Uppdrogs till 
sekreteraren att meddela SBK. 
 
För PtKs kännedom förelåg även Anvisningar för Mondioring 
 
Beslöt PtK därmed att, med slutlig formulering av protestparagrafen samt redaktionell 
justering i vissa delar, fastställa SBKs regler för Mondioring att gälla från och med 
2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01 för en 2-årig provperiod till och 
med 2018-12-31. 
 
Enligt tidigare beslut fattat av SKKs Centralstyrelse ska först en utvärdering ske av den 
verksamhet som genomförts under provperioden, innan beslut kan fattas avseende 
framtida verksamhet från och med 2019-01-01. Fastställande av på vilket sätt denna 
utvärdering ska ske samt redovisas hänskjuts till PtKs kommande möte. 
  
  
§ 74 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Dragprov- Nordisk stil. 
Förelåg justerat regelverk för Dragprov-Nordisk stil, där formulering av protestparagraf 
saknas. Finner PtK även att smärre redaktionell justering kvarstår, därtill att regler för 
championatet inte är korrekt återgivet varför detta får korrigeras. Uppdrogs till 
sekreteraren att meddela SBK. 
 
Beslöt PtK därmed att, efter tillägg av protestparagraf samt smärre redaktionell 
justering, fastställa SBKs regler för Dragprov-Nordisk stil att gälla från och med 2016-
07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
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§ 75 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 

Lydnadsprov. 
Vid föregående möte beslöt PtK att lyfta frågan avseende regler för nationella 
lydnadsprov till SKKs Centralstyrelse, med förslag att dessa kvarstår oförändrade till 
och med 2017-12-31 i syfta att möjliggöra mer tid för förankring. 
 
Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse sammanträde 2016-04-27, § 54, 
Skrivelser som rör läns- och specialklubb, Svenska Brukshundklubben. 
 
Framgår av utdraget att representanter för SBK begärt företräde vid CS möte. Efter 
redogörelse över SBKs revideringsprocess och allmän diskussion framkom förslag till 
gemensam remissomgång SKK/SBK för att överhuvudtaget komma vidare i 
regelarbetet.  
 
Efter fortsatt diskussion då SBKs representanter lämnat mötet fastställde CS att 
remissen ska vända sig till läns-, special- och rasklubbar samt Sveriges Hundungdom. 
Med remissen ska bifogas förslaget till regler för lydnadsprov samt bedömnings-
anvisningar. Det slutliga förslaget kommer därutöver att kompletteras med SKKs 
Allmänna regler för utställning, prov, tävling och beskrivningar. Sista dag för remissen 
är den 31 juli 2016 samt att remissvaren kommer att behandlas gemensamt av SKK och 
SBK. Även enskilda medlemmar är välkomna att lämna synpunkter och förslag. 
 
Avsikten med remissen är att inhämta synpunkter så att slutligt regelförslag kan 
fastställas senast på CS möte den 8 september 2016, för att kunna träda ikraft från och 
med 2017-01-01. 
 
Informerade sekreteraren att remissen skickades ut på bred front inom SKK-
organisationen den 16 maj. Därtill lades samma dokument ut som nyhet på SKKs webb 
plats, samt även med information under fliken för prov & tävling, lydnadsprov.    
 
Tog PtK del av CS beslut samt information från tävlingssekretariatet. Uttalade PtK sin 
uppskattning till att underlaget härigenom är utskickat inom hela SKK-organisationen. 
Konstateras dock den något korta tid som kommer att föreligga för sammanställning 
av inkomna synpunkter och sammanställning av det förslag som sedan ska föreläggas 
Centralstyrelsen vid mötet i september. 
 
 
 § 76 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 
Tjänstehundcertifikat 
Bakgrund: 
Såsom frivillig försvarsorganisation har SBK i uppdrag att rekrytera och utbilda olika 
typer av samhällsnyttiga hundar, vissa med förare. I vissa delar av SBKs arbete med 
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framtagning av regler för tjänstehundcertifikat sker detta i samverkan med berörd 
kontrakterande myndighet. Detta då kravspecifikation för hund resp ekipage styrs av 
den målbild och uppgift som kontrakterande myndighet har satt upp. Innebärande att i 
vissa delar kan det utom SBKs påverkan bli aktuellt med förändring av reglerna för vad 
hund resp ekipage ska klara av, genom exempelvis förändring i stridsteknik samt 
myndighets uppdrag. Med anledning av detta har därför SBKs Förbundsstyrelse, 
tidigare inkommit med begäran om undantag från låsningsregeln för dessa regelverk.  
Detta i syfte att i vissa delar kunna tillmötesgå myndighets önskemål.  
 
SKKs Centralstyrelse har senare tillstyrkt SBKs begäran (CS 1-2015, § 3). I CS beslut 
angavs förutsättning att tjänstehundcertifikat som alternativ provmerit i utställnings- 
och championatreglerna då utgår från och med 2017-01-01, i och med att dessa inte 
kvarstår låsta och följer låsningsperiod. I detta sammanhang vill PtK tydliggöra att 
detta inte innebär någon förändring avseende att erhålla titeln TJH, förutsättningar för 
detta kvarstår oförändrat enligt vad som anges i respektive regelverk. 
 
De obligatoriska allmänna reglerna fastställda av CS samt vissa delar av de särskilda 
reglerna kvarstår att följa låsningsperiod. Innebärande att regelunderlag ska inkomma 
till PtK för sedvanlig granskning och i dessa delar fastställas.  
 
SBK har inkommit med regelförslag för utbildning och certifiering till Räddningshund 
samt Patrullhund. Därtill har tillkommit regelförslag för utbildning och certifiering till 
Sjöräddningshund, där Sjöfartsverket är kontrakterande myndighet. Förelåg även 
ansökan om att godkänd sjöräddningshund ska kunna tilldelas titeln TJH. 
 
Beslöt PtK att bifalla ansökan om att införa Tjänstehundcertifikat Sjöräddningshund 
som ny provform från och med 2017-01-01, för en provperiod om 3 år för de delar som 
omfattas av låsning.  
 
Beslöt PtK att bifalla ansökan om att titeln TJH kan tilldelas hund med godkänt 
Tjänstehundcertifikat Sjöräddningshund, under förutsättning att hunden är 
stambokförd. Omfattar således inte hund med tävlingslicens (TAVLIC). 
 
Med hänvisning till regelverkens omfattning beslöt PtK att bordlägga fortsatt 
handläggning till kommande möte. 
 
 Uppdrogs till Göran Wessman och Thomas Lundin att förutom sekreteraren granska 
inkommet underlag. 
 
 Uppdrogs till sekreteraren att vid eventuellt behov samverka med berörd part inom 
SBK. 
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§ 77 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 
- Granskning av regelverk Svenska Brukshundklubben 

Rallylydnad. 
Förelåg justerat regelverk för Rallylydnad, där även slutlig formulering av 
protestparagraf ska införas. Därtill kvarstår i vissa delar redaktionella justeringar samt 
justering utifrån PtKs beslut under § 56.  
 
Med hänvisning till PtKs beslut om införande av championat i rallylydnad (§ 56) 
fastställde PtK följande under punkt 20 samt 21: 
 
Punkt 20. Tävlingsklasser, Kvalificerande resultat och Uppflyttning 
Vid underrubrik Kvalificerande resultat justera text avseende poängnivå till ”minst 95 
poäng i Mästarklass”, i enlighet med PtKs beslut under § 56.  
 
Punkt 21.  Placering, Rallylydnadsdiplom, Certifikat, enligt följande i de delar som avser 
certifikat resp oregistrerad hund. Därtill i de delar som avser diplom korrigera till 
Beteckning från Titel; 
 
Beteckning: Rallylydnadsdiplom Mästarklass, RLD M 
För Rallylydnadsdiplom Mästarklass krävs minst tre kvalificerande resultat i 
Mästarklass. 
Rallylydnadsdiplom Mästarklass kan endast tilldelas hund som inte är berättigad till 
championat, dvs oregistrerad hund (TAVLIC).  
 
Certifikat  
Certifikat delas ut till hund i Mästarklass med minst 95 poäng. Certifikat får inte delas 
ut till oregistrerad hund (TAVLIC). 
 
Anvisningar för Rallylydnad, vilka förelåg för PtKs kännedom. Finner PtK att strykning 
av avsnitt avseende medlemskap inte har skett. Detta är text som ska framgå av själva 
regelverket. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att meddela SBK övriga redaktionella justeringar. 
 
Beslöt PtK därmed att, med slutlig formulering av protestparagraf, införande av 
justering av text enligt ovan samt PtKs övriga smärre direktiv, fastställa SBKs regler för 
Rallylydnad att gälla från och med 2016-07-01, för att därefter träda ikraft 2017-01-01. 
 
Informerade chefen för tävlingsavdelningen att i och med kommande låsningsperiod 
kommer kvalificerande resultat att registreras som egen resultatpost i SKKs databas. 
Detta i syfte att möjliggöra automatisk generering av beteckningarna RLD N, F, A, M. 
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 § 78 Bidragsberättigad domarkonferens  
 
Ansökningsförfarandet för bidragsberättigad konferens är sedan 2015-07-01 ändrad 
från 3 år till 2 år framförhållning innan det år konferens avses att genomföras. Detta 
innebär att ansökan om bidragsberättigad konferens år 2018 nu ska vara PtK tillhanda 
senast 2016-07-01, vilket tidigare har meddelats berörda specialklubbar. 
 
Informerade sekreteraren att information om detta har skickat till berörda 
specialklubbar. Därtill att även en påminnelse kommer att skickas några veckor innan 
sista datum för ansökan. 
 
Noterade PtK informationen. 
 
 
§ 79 Funktionärsstipendium 
 
Informerade sekreteraren att information med förutsättningar för ansökan om PtKs 
funktionärsstipendium är skickat till berörda specialklubbar. Därtill är detta även 
publicerat på SKKs webb plats. Sista datum för ansökan om stipendiet är den 1/9 och 
en påminnelse kommer att skickas ut några veckor innan detta datum.  
 
Förelåg rapport från Lena Dyrsmeds, mottagare av 2015 års funktionärsstipendium, 
efter att ha nyttjat del av stipendiesumman till att delta vid kurs i agility.  
 
Tog PtK del av underlaget. 
 
 
§ 80 Information 
 
Information från SKKs kansli 
Informerade Kjell Svensson att svar har erhållits från Konkurrensverket /KV i vilket 
framgår att verket inte tagit ställning i sakfrågorna. Att KV inte driver frågorna vidare 
innebär i sig inte ett ställningstagande till om det förfarande som angetts i de tre 
anmälningarna strider mot konkurrensreglerna. CS har gett presidiet i uppdrag att utse 
en arbetsgrupp med uppgift att se över konsekvenser av SKKs regler utifrån vad KV 
tagit upp. 
 
Informerades att inför Nordiskt Mästerskap i Freestyle/HtM 2016 har avtal upprättats 
med Svenska Hundfreestyleklubben att vara teknisk arrangör. Detta mästerskap 
arrangeras i samband med Stockholm Hundmässa den 3-4 december.  
Därtill har avtal upprättats med Svenska Agilityklubben att vara teknisk arrangör för 
Nordiskt Mästerskap i Agility 2017. 
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Informerades även från möte med representanter för Svenska Brukshundklubben, 
Catrin Fernholm (GS) samt Barbro Olsson (Utskottet Prov och Tävling). Vid mötet 
deltog förutom Kjell Svensson även PtKs ordförande samt sekreterare. Mötet initierat 
utifrån PtKs uppdrag från KF 2015; att säkerställa att de klubbar som fått delegerat 
huvudmannaskap för SKKs olika allmänna hundsporter inte missgynnar funktionärer, 
klubbar eller medlemmar från andra medlemsorganisationer inom SKK-organisationen 
 
Vid mötet utreddes frågan hur avtalet ska tolkas avseende medlemskap i avseendet att 
delta vid tävling samt vid utbildning av funktionär inom de allmänna hundsporterna. 
Avtalets formulering ska tolkas så som att för person med medlemmedlemskap i klubb 
inom SKK-organisationen är detta tillräckligt för att delta vid tävling respektive för att 
utbilda sig till funktionär, oavsett vilken klubb som är arrangör.  
 
Vid mötet framkom att behov även föreligger av att i vissa delar förtydliga befintliga 
avtal avseende de allmänna hundsporterna. 
 
 
§ 81 Övriga frågor 
 
Förelåg frågeställning från Svenska Brukshundklubben Utskott Prov och tävling, 
angående MH i annat land och sedan deltagande vid prov/tävling.  
 
Utskottet har vid möte i mars preciserat förutsättningar för detta i avsikt att dessa ska 
vara analoga med vad som gäller för avel och önskar PtKs syn på detta; 
-Import med norskt eller finskt MH innebär giltigt MH för prov/tävling. 
-Svenskfödd hund som exporterats till Norge, gör MH där som norskägd och sedan 
köps tillbaka innebär giltigt MH för prov/tävling. 
-Svenskfödd hund som vill gör MH i Norge eller Finland innebär ej giltigt MH för 
prov/tävling. Dispens krävs. 
 
Tog PtK del av underlaget. Utifrån syftet finner PtK förutsättningarna väl preciserade 
och har inget att erinra mot detta. 
 
 
§ 82 Beslut avseende under mötet behandlade ärenden vilka inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat 
 
Beslöt PtK att inga ärenden undantas innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 83 Nästa möte 
 
Datum för kommande möten är sedan tidigare fastställt till 21 september.  
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§ 84 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
 
 
Justeras:      
 
 
Bengt Pettersson  Nalle Jansson  
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. 


