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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 
tävlingskommitté /PtK, på SKKs kansli, Rotebro, 2017-09-13. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter:  Bengt Pettersson (ordf), Ylwa Malmberg, Göran Wessman 
 
Anmält förhinder: Katarina Björn, Thomas Lundin 
 
Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli  
 
Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 

§ 25  Sammanträdet öppnas 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna. Ordföranden har tidigare informerat 
ledamöterna att Nalle Jansson på grund av personliga skäl avgått från både nationella 
och internationella uppdrag inom SKK.  
 
PtK vill rikta ett varmt tack till Nalle för de många år han har ingått i kommittén samt 
varit SKKs nordiska och internationella representant för agility. Nalle besitter ett stort 
kunnande och har på ett mycket engagerat sätt varit en viktig del av PtK såväl internt, 
nationellt som internationellt.  
 
Förklarades mötet därefter öppnat.  
 
 
§ 26 Val av justerare 
Utsågs Göran Wessman att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 27 Fastställande av dagordning 
Fastställdes föreslagen dagordning.  
 
 
§ 28 Kennelfullmäktige 2017 
a)Redovisning samt förslag till budget 
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Förelåg följande underlag, vilka efter PtKs bearbetning sammanställts av sekreteraren 
samt vidarebefordrats till SKKs VD: 
-Redovisning av uppdrag ur delegeringsordning/verksamhetsplan samt givna uppdrag 
vid KF 2015. 
-Förslag till budget samt verksamhetsplan perioden 2018-2019. 
 
b) Motioner  
Förelåg förslag till svar på de motioner, för vilka yttrande från PtK har efterfrågats, 
vilka efter PtKs bearbetning sammanställts av sekreteraren samt vidarebefordrats till 
CS: 
-Svenska Agilityklubben. Lika rättigheter till championat för alla hundar i allmänna 
hundsporter. 
-Västra Kennelklubben. Angående krav på provmeriter för att erhålla utställningsmerit. 
 
c) Delegeringsordning 2018-2019 
Informerade sekreteraren om uppdrag till CS kommittéer att kontrollera den inledande 
delen av kommitténs delegeringsordning, för att därefter meddela eventuella 
kommentarer. Efter genomgång av dokumentet uppdrogs till sekreteraren att 
sammanställa PtKs kommentarer.  
 
 
§ 29 Föregående protokoll 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2017, 2017-03-08. 
Protokollet kommenterades i valda delar och lades därefter med godkännande till 
handlingarna. 
 
 
§ 30 Redovisning av VU beslut/beslut per capsulam 
VU beslut samt beslut per capsulam redovisas vid berörda punkter  
 
 
§ 31 Resultatrapport 
Förelåg resultatrapport till och med augusti 2017, vilken genomgicks samt 
diskuterades i vissa delar. Lades rapporten därefter till handlingarna. 
 
 
§ 32 Protokollsutdrag 
SKKs Centralstyrelse sammanträde 2017-08-10. 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne; 
 
-§ 106 Föregående protokoll, § 84 c) Funktionärsstipendium. 
Förtydligande av beslut i CS protokoll nr 3-2017.  
PTK har beslutat föreslå CS att stipendium för funktionärer inom PTKs ansvarsområde 
utgår från och med 2018. CS beslutade i enlighet med PTKs förslag. 



  

SKK/PtK nr 2/2017 
2017-09-13 

Sida 3/16 
 
 

 
PtK har framfört att stipendiet tyvärr inte har haft det genomslag i organisationen som 
det varit förhoppning om. I och med att CS beslutat i enlighet med PtKs förslag utgår 
stipendiet därmed ur PtKs delegeringsordning från och med 2018-01-01.  
 
-§ 106 Föregående protokoll, § 85 a) Information från ledamot i NatDopK, 
arbetsgrupp för sportmedicin. 
Bengt Pettersson redogjorde för den information som lämnats av Kjerstin Pettersson, 
som är legitimerad fysioterapeut vid Universitetsdjursjukhuset i Ultuna, Uppsala. 
Kjerstin Pettersson informerade Nationella Dopingkommissionens ledamöter om 
skador, rehabilitering etc. för tävlingshundar. 
  
Den ökade förekomsten av inomhushallar har gjort det möjligt att träna och tävla året 
om. Risk finns för att tiden för längre återhämtning för hundarna eftersätts då tävlingar 
kan erbjudas året om. Motsvarande situation finns även inom draghundssporten där 
barmarksdrag vuxit i popularitet och innebär att hundarna kan tävla året om. De 
negativa konsekvenserna för de hundar som tävlar kan bli i form av mer eller mindre 
allvarliga skador. Det ställer också högre krav på hundägarnas kunskaper vid t.ex. 
förebyggande träning för hunden. 
  
Bengt Pettersson har sökt efter information utanför Norden och hittat några 
föreningar i USA och England med lite olika inriktningar men anser att ett initiativ på 
hemmaplan är bästa sättet att hantera ämnet.  
 
Efter en ingående diskussion beslutade CS att  
-Bengt Pettersson får i uppdrag att i samråd med Nationella Dopingkommissionen 
föreslå en arbetsgrupp som kan initiera ämnet sportmedicin eller annan lämplig 
benämning av området där även SKK/PTK och SBK ska involveras 
 - En diskussion ska initieras med Svenska Agilityklubben 
 - Frågan ska aktualiseras vid nästa NKU/AU möte 
 
Tog PtK med stort intresse del av protokollsutdraget. PtK ser fram emot en samverkan 
med Nationella Dopingkommissionen i detta för våra hundar så viktiga område.  
 
 
§ 33 Information från FCI 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
FCI Protokoll 
Protokoll från möte med FCI General Committè/Europe Section, 2 maj 2017.  
Protokoll från möte med FCI General Committé, 30-31 oktober 2016.  
Protokoll från möte med FCI General Committé, 10-11 april 2017. Noterade PtK att GC 
inte godkänt FCI Agility Commissions underlag avseende nominering av domare till FCI 
mästerskap i Agility.  
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FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission i Liberec, Tjeckien, 2017-02-04--05.  
 
FCI Dog Dance Commission 
- Protokoll från möte med FCI Dog Dance Commission i Helsingfors, Finland,  
2017-01-27--28.  
Av protokollet framgår att commissionen arbetar för att färdigställa regelverk för 
internationella tävlingar samt guidelines för domare respektive arrangörer.  
- FCI Cirkular 32/2017. Regulations for FCI International Dog Dancing Competitions, 
fastställda av FCI General Committée i april 2017 att gälla från 20 juni 2017. 
 
FCI Herding Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Herding Dogs Commission i Interlaken, Schweiz,  
2017-04-20--23. Vid detta möte var Sveriges representant Katarina Björn förhindrad 
att delta. 
Av punkt 6 framgår att den ungerska ledamoten begärt att utöka, den lista över raser 
som commissionen fastställt, med komondor samt kuvasz vilket accepterades. Därtill 
har diskuterats hur skapa en enkel rutin för att utöka raslistan när önskemål om detta 
uppkommer.   
 
Diskuterade PtK ånyo raslistan och commissionens inställning i denna fråga. 
Av protokollet tolkar PtK det som att commissionen inte har för avsikt att titta på 
raserna utifrån de argument PtK tidigare har framfört. PtK avser därför att 
sammanställa en uppföljning av föregående skrivelse till Herding Commission. 
 
FCI Obedience Commission 
- Protokoll från möte i Uetliberg, Schweiz, 2017-05-20--21.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Thomas Lundin, efter deltagande vid 
mötet i Uetliberg, Schweiz. Av anteckningarna framgår den tidsaxel som commissionen 
beslutat för kommande översyn av FCIs regler. Avseende commissionens tidsaxel har 
Svenska Brukshundklubben erhållit minnesanteckningarna när dessa inkom till SKK. 
 
FCI Rescue Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission i Helsingfors, Finland,  
2017-02-25--26. 
 
FCI Sight Hound Commission 
- FCI Cirkular 38/2016. Positive doping control. Vidarbefordrad information från 
Schweiz kennelklubb om dopingprov vid tävling i Schweiz vilket påvisat otillåten 
substans. Hundens ägare har meddelats tävlingsförbud för samtliga ägda hundar under 
en period om 6 månader (t o m 2016-12-26). Vidare påminns medlemsländerna om FCI 
Cirkular nr 75/2004, i vilket framgår att de länder som inte accepterar andra länders 
påföljd vid positivt dopingprov och nekar deltagande, kommer inte att få arrangera 
internationella prov/tävlingar under en 2-års period.  
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- FCI Cirkular 29/2017. FCI International Guidelines for Lure Coursing Judges.  
Fastställda av FCI General Committee i juni 2017. Ett omfattande dokument vilket även 
innehåller bilder av hundar i rörelse med rasspecifika kommentarer för bedömning.   
- Protokoll från möte i Lotzwil, Schweiz, 2017-06-28.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg, efter deltagande vid 
mötet i Lotzwil, Schweiz. Detta var den finska delegaten Maria Stenbergs första möte 
som commissionens ordförande. Mötet hölls i anslutning till EM i Lure Coursing. Vid 
detta mästerskap innehade Jonny Hedberg uppdraget att vara commissionens delegat 
under tävlingarna.  
 
FCI Sledge Dog Commission 
- Inbjudan till möte i Budapest, Ungern, 2017-05-27--28.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Eveline Koch, efter deltagande vid 
mötet i Budapest, Ungern. Konstaterade PtK att arbetet med reglerna fortfarande 
pågår. Vid föregående möte har Sverige, Norge och Schweiz föreslagit ett arbetsprov 
på snö, utifrån att berörda raser standards anger slädhundar tillhörande gruppen 
nordiska slädhundar. Av anteckningarna framgår att vid ordförandens kontakt med FCI 
generalsekreterare har påpekats att testerna ska gälla för alla 92 medlemsländer, 
vilket av naturliga skäl inte är möjligt i avsaknad av årstid med snö och kallare klimat. 
Commissionen anser att detta visar att man inte ser på rasernas ursprung och 
användningsområde och hoppas på att FCI General Committée tar detta i beaktande 
och att commissionen är FCIs expertis inom detta område.  
 
FCI Utility Dogs Commission 
- FCI Cirkular 21/2017. Specifikations for the FCI IPO World Championship & IPO 
European Open for tracking dogs. Justerad version fastställd av FCI General Committé i 
april 2017. 
- FCI Cirkular 23/2017. Specifikations for the FCI IPO World Championship for Utility 
Dogs. FCI General Committé har vid sitt möte i april 2017 ändrat sitt tidigare beslut 
avseende användande av stocken vid IPO VM. GC har nu beslutat att om det inte är 
tillåtet att använda stocken i det land som är arrangör för IPO VM, får stocken inte 
vidröra utan ska endast användas till att hota hunden. I övriga länder är det fortsatt 
tillåtet att figuranten låter stocken få vidröra hunden. Regelverket för IPO VM har nu 
uppdaterats utifrån GCs beslut.   
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Meppen, Tyskland,  
2017-03-11--12. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson, efter deltagande vid 
mötet i Meppen, Tyskland. Av anteckningarna, samt av det senare protokollet, framgår 
att UDC fattat beslut att ändra namn från IPO till IGP, Internationales Gebrauchshunde 
Prüfung, från och med att det nya regelverket träder ikraft 2019-01-01. 
 
Mondioring 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission Section Mondioring i Menaka 
(Bilbao), Spanien, 2017-02-18. 
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- Inbjudan till möte i Polideportivo-Gorliz (Bizkaia), Spanien, 2017-10-04, i anslutning 
till FCI Mondioring VM.  
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Informerade sekreteraren att där så ska ske har underlag för kännedom 
och eventuell åtgärd löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb.  
 
 
§ 34 Protokoll/Information från NKU 
NKU Agility 
- Inbjudan till möte med NKU Agility kommitté i Stockholm, 2017-08-11--13, i 
anslutning till att Nordiskt Mästerskap i Agility genomförs. 
- Protokoll från möte med NKU Agility kommitté i Stockholm 2017-08-12. 
- Minnesanteckningar från Håkan Ericson, som vid detta möte representerade Sverige. 
Noterade PtK av anteckningarna att representanterna för övriga nordiska länder inte 
har förståelse för Sveriges påpekande om att tävla i annat land ska ske enligt de regler 
som gäller i det landet och inte enligt hemlandets regler. 
- Inbjudan till möte med NKU Agility kommitté i Liberec, Tjeckien, 2017-10-06--07, i 
anslutning till att FCI VM i Agility genomförs. Även vid detta möte, samt vid FCI Agility 
Commissions möte den 9/10 dagen efter VM, deltar Håkan Ericson som ledamot för 
Sverige.  
- Nordiskt Mästerskap i Agility. Av Håkan Ericsons minnesanteckningar framgår att 
mästerskapet var mycket väl arrangerat och genomfördes planenligt. I själva 
regelverket som så finns i vissa delar sådant som behöver tydliggöras ytterligare, vilket 
kommer att lyftas vid kommande möte med NKU Agilitykommitté. PtK framför ett tack 
till Svenska Agilityklubben för ett mycket väl genomfört mästerskap. 
 
NKU Lydnad 
- Nordiskt Mästerskap i Lydnad. Detta år är Norge arrangör för mästerskapet, som ska 
genomföras i anslutning till den internationella utställningen Dogs4all i Lilleström den 
18-19/11.  
Informerade sekreteraren att det ännu inte har kommit någon inbjudan eller 
information från NKK. Inför att NKK kommer med inbjudan och fråga om svensk 
domarrepresentant har Svenska Brukshundklubben förekommit och meddelat PtK 
namn på den domare de föreslår. Uppdrogs till sekreteraren att, oavsett att NKK ännu 
inte har skickat ut information, förekomma och anmäla Martha Landin, SBKs Blekinge 
Distrikt, som Sveriges domarrepresentant. 
 
Tog PtK del av de olika underlagen, vilka i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Informerade sekreteraren att där så ska ske har underlag för kännedom 
och eventuell åtgärd löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb.  
 
Nordiskt Mästerskap i Bruks och IPO – Brukskommitté inom NKU 
Diskuterade PtK förhållandet avseende det nordiska mästerskapet i bruks och IPO,  
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vars regelverk är inom NKUs ansvar, samt vid eventuella förändringar ska fastställas av 
NKU/AU. NKU saknar idag en anknuten brukskommitté, som i sig inte ger en 
kontinuitet vilket PtK finner önskvärt att NKU/AU tar upp för en allmän diskussion. 
 
 
§ 35 Regelverk – nya regler 
Regelverk – Svenska Kroppsvallarklubben  

a) Vallanlagstest. 
Redovisning av beslut per capsulam; 2017-05-19.  

Bakgrund: 
Utifrån arbetet med färdigställande av SvKVs regelverk har PtK vid möte nr 1/2017, 
fattat beslut att innan slutligt fastställande av de tre regelverken översända de 
bearbetade underlagen till SvKV, för klubben att ta del och återkomma till PtK med 
eventuella frågor. Varefter PtK avser fatta beslut per capsulam, med inriktning att 
regelverken fastställs från och med 2017-07-01, för att träda ikraft från och med  
2018-01-01. 
 
SvKV har därefter deltagit vid möte på SKKs kansli den 24 april med PtKs ordförande, 
sekreterare samt chefen för SKKs tävlingsavdelning. Vid mötet framförde SvKV 
önskemål om möjlighet till att få starta upp den officiella verksamheten med 
anlagsprovet redan från och med 2017-07-01. Detta regelverk är nu färdigställt i sin 
utformning samt innehåll i samverkan mellan PtK och SvKV.  
 
Efter mötet har PtKs ledamöter via email fört en diskussion avseende SvKVs förfrågan. 
PtK kan se en fördel i att den officiella verksamheten först startar upp i mindre 
omfattning och då med denna provform. Detta eftersom krav inför deltagande i övriga 
grupper är att anlagsprovet är genomfört. 
 
PtKs beslut: 
Regelverk: 
Beslöt PtK att bifalla SvKV förfrågan och därmed fastställa regelverket för 
Vallanlagstest att gälla med omedelbar verkan och att träda ikraft från och med  
2017-07-01, för en provperiod om 3 år.  
 
PtK vill belysa att stambokföring av resultat inte kommer kunna ske för än i början av 
2018. 
 
Rasförteckning: 
Avseende den av PtK tidigare fastställda förteckningen över raser med rätt att delta 
inom SvKVs verksamhet har berörda specialklubbar nu gett positivt svar.  
Beslöt PtK därmed att fastställa den föreslagna rasförteckningen för deltagande inom 
SvKVs verksamhet. Rasförteckningen ska föreligga som bilaga till samtliga regelverk. 
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b) Övriga regelverk 

Förelåg av SvKV justerad nationell anpassning av regler för Vallprov Traditionell Stil 
samt Vallarbetsprov Traditionell Stil.  Beslöt PtK att, efter viss redaktionell korrigering, 
fastställa de båda regelverken att träda ikraft för en provperiod om 3 år från och med 
2018-01-01. 
 

c) Vallanlagstestare 
Utbildningsplan: SvKV har fastställt en utbildningsplan för vallanlagstestare, vilken PtK 
finner väl utformad och genomtänkt.  
Förteckning vallanlagstestare: Förelåg utdrag från SvKVs hemsida av förteckning över 
de personer som idag är godkända vallanlagstestare. Efter att ha tagit del av 
förteckningen finner PtK att en översyn bör ske avseende vilka raser samt hur dessa 
anges. Vallanlagstestare som inte anser sig kunna ta emot någon specifik ras från den 
av PtK fastställda raslistan ska då ange den rasen. Inte ange ras som inte förekommer 
på fastställd raslista. PtK vill betona att det inte får förekomma någon form av 
”inofficiell” vallanlagstest av hund av ras som inte finns angiven på den av PtK 
fastställda raslistan. Detsamma avseende de träningsplatser som är tillgängliga. 
 
PtK följer med stor uppskattning SvKVs idoga arbete i att etablera test-/provformerna, 
och att kvalitetssäkra verksamheten i sin egenskap som aktivitetsklubb med 
huvudmannaskap. 
 
 
§ 36 Regelverk – Svenska Nose Work Klubben 
Redovisning beslut per capsulam: 2017-06-30. 
Bakgrund: 
På uppdrag av PtK har chefen för tävlingsavdelningen samt PtKs sekreterare haft ett 
möte med representanter för SNWK på SKKs kansli. Bakgrund till mötet var reaktioner 
som inkommit till SKK angående SNWKs rutiner för anmälan till prov och tävling, bl a 
med begreppet ”först till kvarn” samt begränsning till enbart kursdeltagare.  
 

Vid mötet framfördes till SNWK att alla intresserade ska ha samma förutsättningar för 
att anmäla, samt att det ska finnas en uttalad linje för prioritering om det är för högt 
antal anmälningar vid anmälningstidens utgång.  
 

SNWK har därefter inkommit till PtK med ansökan om dispens avseende anmälnings-
förfarande med två alternativ för prioritering vid högt antal anmälningar, vilket man 
önskar få tillämpa under en prövotid. 
PtKs ledamöter har nogsamt tagit del av SNWKs ansökan och har fört en diskussion via 
e-mail. PtK ser båda alternativen för prioritering möjliga att tillämpa under den 
provperiod som fastställts för regelverket, varefter detta avsnitt får korrigeras i 
regeltexten inför att regelverket går över i ordinarie låsningsperiod. 
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PtKs beslut: 
Beslöt PtK bifalla SNWKs ansökan om dispens avseende anmälningsförfarande samt 
prioritering vid högt antal anmälningar, att tillämpas enligt de två i ansökan angivna 
alternativen, fram till provperiodens utgång. Vidare beslöt PtK att detta under denna 
period ska tillämpas för anmälan till både prov och tävling. 
 

Betonar PtK att det i inbjudan för respektive arrangemang ska framgå vilket alternativ 
som avses att tillämpas för prioritering vid högt antal anmälningar, då den som avser 
att anmäla till prov/tävling ska kunna få information om detta redan inför anmälan. 
 
 
§ 37 Regelverk – Svenska Brukshundklubben 

a) Regler för Uthållighetsprov 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa, om att 
tillföra punkt med tillägg om elcykel i Anvisningar för Uthållighetsprov/UHP. 
Konstaterar PtK att regelverket i sig anger cykel. Vidare att SBKs önskemål innebär ett 
tillägg i anvisningarna som tydliggör att cykel per definition även inbegriper elcykel. 
PtK ser därför en fördel i att föreslaget tillägg införs i anvisningarna och därigenom 
utesluter att oklarhet kan uppstå vid provtillfälle. 
 

b) SBK/AfBV – FCI Herding Working Test/HWT 
Förelåg frågeställning via SBKs kansli, handläggaren Utskottet för avel och hälsa. 
Rasklubben för belgiska vallhundar/AfBV har framfört frågor till SBK om att på 
utställning delta i bruksklass med merit från prov i FCI HWT. AfBV hänvisar till FCIs 
skrivning i regelverkets inledning, att anslutna länder till FCI ska erkänna testet samt 
att hundar med merit i testet har rätt att delta i bruksklass. 
  
Tog PtK del av den mailväxling som förekommit mellan rasklubben och SBKs kansli, 
samt det svar SKKs kansli har gett. Då FCI HWT inte arrangeras i Sverige ställer sig PtK 
något frågande till AfBVs påstående som så. 
   
PtK vill återkoppla till kansliets svar och belysa att sedan 2017-07-01 finns 
vallanlagstestet inom Svenska Kroppsvallarklubben/SvKVs verksamhet, vilket är ett 
nationellt anpassat regelverk baserat på FCIs regler. Detta regelverk är fastställt på en 
provperiod om 3 år. Vidare vill PtK belysa att regelverk fastställda med en provperiod 
generellt inte har knytning till sär-/championatbestämmelserna. 
 

FCIs Herding Working Test arrangeras ännu inte i Sverige. SvKV har arbetat fram ett 
nationellt anpassat regelverk baserat på FCIs regler. I likhet med vallanlagstestet är 
även detta nationellt anpassade regelverk då fastställt för en provperiod om 3 år  
(§ 34 b), och kommer då inte heller vara aktuellt som merit för deltagande i bruksklass. 
 
PtK vill påminna om, att för svensk hund som deltar vid prov i annat land, där då 
provformen i sig är WCC (Working Class Certificate) grundande, kan ansökan om WCC 
ske för att sedan med stöd av WCC delta i bruksklass. 
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PtK vill även påminna om att i anslutning till kommande regelrevidering kan respektive 
specialklubb ansöka om eventuella förändringar i sär-/championatreglerna. 
Information kommer att skickas ut till samtliga specialklubbar via SKKs kansli när denna 
del av revideringsarbetet påbörjas. I samband med detta finns då möjlighet för AfBV 
att via SBK ansöka om tillägg av ytterligare provform som merit för att delta i 
bruksklass. 
 
 
§ 38 Regelverk – Svenska Agilityklubben 
Förelåg underlag från SAgiK om tävlande som deltagit i så kallat ”Blåbärsklass, en 
tävlingsform som inte stambokförs, med en hund som inte uppnått rätt ålder för detta. 
Utifrån djurskydd och hundarnas välmående har SAgiK angett rekommendation att 
hunden inte bör vara under 15 månader för att delta i ”Blåbärsklass”. 
 

I likhet med inom SAgiK, har det inom PtK förts diskussion avseende de risker som 
finns av för tidigt och för mycket träning, respektive tävlande med unga hundar som 
ännu inte är fullt utvecklade fysiskt och psykiskt.  
 

PtKs absoluta åsikt är att en skarpare skrivning avseende lägsta åldersgräns krävs.  
Att det i reglerna tydligt anges vilken ålder deltagande hund ska ha uppnått för att få 
delta, oavsett om det är en tävling där resultat stambokförs eller inte.  
 
 
§ 39 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Svenska Brukshundklubben 
a) Dragprov Nordiskt stil 

Redovisning beslut per capsulam: 2017-07-17. 

Bakgrund: 
Utdrag ur protokoll SKK/PtK 1/2017. 
§ 15 Regelrevidering inför låsningsperiod 2017-01-01--2021-12-31 

- Svenska Brukshundklubben 
----------- 

c) Dragprov Nordisk stil – Meriteringsregler. 
Förelåg ny version av regelunderlaget för Dragprov Nordisk stil, i vilket avsnittet för 
lydnadsprov nu är korrigerat.  
 

Beslöt PtK att fastställa den korrigerade texten för avsnittet lydnadsprov. 
------------------------ 
I anslutning till mötets avslutande förelåg information via mail från SBKs kansli, att de i 
regelverket angivna klasserna inte är aktuella då dessa enligt Svenska Draghundsportförbundet 
inte längre förekommer inom meritering. I och med detta kan då inte regelverket fastställas i 
sin helhet. SBK uppmanas att snarast inkomma med komplett regelverk. 

------------------------- 
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Svenska Brukshundklubben har nu inkommit med komplett regelverk där de idag 
förekommande klasserna är införda. 
 

Regeltext: 
Efter att ha tagit del av inkommet regelverk för meritering vid Dragprov - Nordiskt stil 
har PtK nedan kommentar.  
Sid 9. Punkt 1. Reglernas tillämplighet mm. 
Följande utgår ur texten; Sista meningen under punkt 1, ”Misshandel av hund fysiskt 
eller verbalt är förbjudet”. Detta regleras under punkt 3 i de allmänna reglerna.  
 

PtKs beslut: 
Beslöt PtK att, med angiven justering av punkt 1 (sid 9), fastställa regelverket för 
Meriteringsregler Dragprov – Nordiskt stil att gälla till och med 2021-12-31. 
 

b) IPO-regler 
Informerade sekreteraren om status avseende FCIs revidering av IPO-reglerna.  
FCI General Committé har tidigare återremitterat regelverket till FCI Utility Dogs 
Commission. UDCs regelgrupp har arbetat vidare med regelverket och presenterade 
ett förslag vid commissionens möte i mars detta år. Vid mötet skedde ytterligare 
smärre justeringar och i augusti skickade UDCs ordförande ut det slutligt bearbetade 
regelverket till UDCs ledamöter, samtidigt som underlaget är skickat till FCI General 
Committé för genomgång och slutgiltigt beslut vid dess möte i november. I mailet med 
reglerna informerades UDCs ledamöter att reglerna inte är giltiga förr än att dessa är 
godkända och fastställda av FCI General Committé, att inriktningen är att de nya 
reglerna ska träda ikraft från och med 2019-01-01. När FCI GC fastställt regelverket 
kommer detta att distribueras till länderna via FCIs kansli och då delges SBK.  
 
  
§ 40 Kommande regelrevidering 
Förelåg för PtKs kännedom det utskick som Svenska Brukshundklubben har gjort med 
information om samt tidsplan för nästkommande regelrevidering, avseende de 
allmänna hundsporter för vilka SBK är huvudman. PtK finner dokumentet utmärkt och 
informativt sammanställt. 
 
Vid föregående möte har PtK fört en diskussion om hur bistå klubbar med regelansvar 
även under klubbarnas interna revideringsprocess, inför att underlaget ska vara 
inlämnat till SKK för granskning. PtKs ledamöter uppdrogs då att inför dagens möte 
skissa på ett förslag.  
 
Utifrån tidigare diskussion samt vad ledamöterna framför, avser PtK att: 
 

-tidigarelägga den första kontakten med de klubbar som har regelansvar 
-vid PtKs första möte 2018 fördela ledamöternas regelansvar samt fastställa 
  kommitténs tidsaxel 
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-därefter ta kontakt med de specialklubbar som har regelansvar och allmänt informera 
  om grundförutsättningar samt be om namn på kontaktperson. För de klubbar som har 
  ansvar för flera olika regelverk kan då olika kontaktpersoner anmälas.  
- sammanställa en enkel ”lathund” till hjälp för klubbarna 
-i samband med utskick av ”lathund” även meddela namn samt kontaktuppgifter för 
  den av PtKs ledamöter som är kommitténs kontaktperson 
 
 
§ 41 Domarfrågor 

1. DN-beslut 
Förelåg för PtKs kännedom DN-beslut nr 28/2017. Tog PtK del av beslutet, varefter 
detta lades till handlingarna.  
 

2. Agility 
a) Överklagan över avstängning som domare. 

Vid PtK nr 1/2017 bordlagt ärende i avvaktan på SAgiKs yttrande.  
PtK har därefter behandlat ärendet per capsulam 2017-05-18: 
 
Bakgrund: 
Inkommen skrivelse med bilagor från person vilken varit föremål för ärende behandlat 
av Svenska Agilityklubben, och där vederbörande blivit avstängd såsom agilitydomare 
under en period om 24 månader från den 1 mars 2017.  
 
I sin skrivelse till PtK framför berörd person att hon vill överklaga SAgiKs beslut om 
avstängning som agilitydomare, eftersom hon anser att detta inte har skälig grund. 
 
I ärendet föreligger även yttrande med bilagor från SAgiK över inkommen överklagan.  
 
PtK har nogsamt tagit del av samtliga i ärendet inkomna handlingar samt via e-mail fört 
en ingående diskussion. 
 
Konstaterade PtK att SAgiKs beslut om avstängning inte primärt grundar sig på 
utövandet av den praktiska domargärningen, utan handlar om en förtroendefråga 
utifrån att en domare inom SKK organisationen i alla sammanhang har en framskjuten 
förtroendepost.  
 
Utifrån tillgängligt underlag i ärendet gör PtK bedömningen att avstängning som 
domare i 24 månader är en alltför långtgående disciplinär åtgärd, utan att denna kan 
stanna vid en kortare tidsintervall. 
 
Beslöt PtK därmed att ändra SAgiKs beslut om påföljd, från avstängning i 24 månader 
till avstängning i 12 månader, att gälla från och med 2017-03-01 till och med  
2018-03-01. 
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b) Domares eget tävlande 

Förelåg underlag från SAgiK angående den möjlighet som finns för agilitydomare att 
döma och tävla samma dag. Av Regler för agilitytävlingar, punkt 1.12 Funktionärer, 
Domare, framgår att efter överenskommelse med arrangören har domare möjlighet 
att tävla under samma tävlingsdag som denne dömer, dock inte i samma klass/klasser 
som domaren dömer eller har ritat banan till. 
 

SAgiK framför att det har visat sig att det relativt ofta förekommer att domare tävlar på 
en bana som de själva har ritat eller redan stått och dömt på. I allmänhet flyttas ett 
hinder eller en nummerskylt så att ett hinder av banans 20 tas från ett annat håll, eller 
i en annan vinkel, än i den klass där den tävlande domaren dömt eller ursprungligen 
ritat banan. 
 

PtK uttryckte sin förvåning över det sätt som beskrivs att ”tänja” på den möjlighet att 
tävla och döma samma dag, som regelverket medger agilitydomarna. 
 
Betonar PtK att andemeningen i reglernas undantag är att domare som dömer och 
tävlar samma dag inte på något sätt eller i någon del varit delaktig i banans 
utformning. SAgiK rekommenderas att tydligt klargöra detta i domaranvisningarna 
samt att ta upp detta vid domarkonferenser.  
 

PtK ser allvarligt på det förfaringssätt som SAgiK beskriver, och om detta fortgår 
kommer PtK överväga att besluta om återgång till grundregeln, att domare inte får 
tävla samma dag som denne dömer. 
 

c) Domare tar hjälp av extern person  
Förelåg underlag från SAgiK om att det förekommer att domare ber sekretariatet att 
vara uppmärksamma på om en hund river ett hinder eller gör något annat fel på banan 
som domaren inte ser, och om så sker meddelar domaren.  
 

Betonar PtK att domaren dömer det domaren ser. Att döma med hjälp av extern 
person som inte är domare är inte ett korrekt förfarande. SAgiK rekommenderas att 
tydligt klargöra detta i domaranvisningarna samt att ta upp detta vid 
domarkonferenser. 
 

d) Diskvalificering 
Förelåg underlag från SAgiK om att det förekommer att domare diskvalificerar ekipage 
som beträder banan iklädda ”kjol” med fickor eller som har midjeväska. Domaren 
hänvisar då till att hunden vet att belöningen finns i ficka eller midjeväskan.  
 

Av Regler för agilitytävling, punkt 3.7 Diskvalificering, finner PtK att dessa är tydliga 
avseende i vilka situationer ekipage blir diskvalificerat. I detta finns inte utrymme för 
domare att skapa egna orsaker för diskvalificering. PtK rekommenderar SAgiK att 
tydligt klargöra detta i domaranvisningarna samt att ta upp detta vid 
domarkonferenser. 
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§ 42 Bidragsberättigad domarkonferens  

1. 2017.  
Förelåg sammanställning över beviljade bidragsberättigade domarkonferenser 2017. 
 
Totalt har PtK beviljat fem konferenser. Av dessa är två genomförda och redovisade. 
Resterande tre ska genomföras i oktober respektive november.  
 
Noterades att Svenska Brukshundklubben avser att genomföra konferensen för IPO 
domare redan i november detta år, trots att reglerna ännu inte är slutligt fastställda av 
FCI General Committé och inte avses att träda ikraft förr än 2019-01-01.  
 

2. 2018 
Förelåg underlag avseende beviljade domarkonferenser 2018.  
 
Inom PtKs ansvarsområde är det enbart Svenska Vinthundklubben som ansökt för 
detta år, och är beviljade bidragsberättigad konferens för domare vid Lure Coursing 
prov. 
 

3. 2019 
Förelåg ansökan från Svenska Hundfreestyleklubben om bidragsberättigad 
domarkonferens i oktober 2019. 
 
Konstaterades att SHFK är beviljad konferens 2017, och som kommer att genomföras 
21-22 oktober, vilket innebär att det tidsintervall på minst 3 år från föregående 
beviljade konferens som anges i reglerna inte uppfylls. 
  
Beslöt PtK därmed att avslå SHFKs ansökan om konferens 2019. SHFK hänvisas till att 
istället inkomma med ansökan för 2020 när detta blir aktuellt. 
 
 
§ 43 Information 
SKKs kansli: 
Informerade Kjell Svensson om; 
-den flytt av kansliet som skett till nya lokaler i Rotebro 
-att samtliga dokument för Kennelfullmäktige finns tillgängliga på www.skk.se  
-NKUs specifika webbplats för NKU relaterad information, t ex regelverk för nordiska 
mästerskap, olika beslut. 
 
Ledamöter: 
Informerade Ylwa Malmberg att 2018 genomförs World Sleddog Association/WSA VM 
för renrasiga polarhundar den 8-11 mars med Sveg som centralort. 
Vidare att den 6-9 mars 2018 genomförs Polardistans med Särna som centralort. 
 

http://www.skk.se/
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Informerade Göran Wessman att han avböjt domaruppdrag för RSV2000, att döma 
RSVs VM i Tyskland 2017-09-29--10-01. Detta med anledning av att trots Görans 
påpekande har inte arrangören handlagt förfrågan om behörighet korrekt.  
 
Informerade även sekreteraren om detta ärende. Arrangören har efterfrågat Göran att 
döma och har i kontakt med SKKs kansli angett att förfrågan om behörighet inte krävs 
då mästerskapet inte är ett FCI arrangemang, utan en internationell tävling i SchH III. 
Även SKKs kansli har påtalat rådande regler enligt FCI och hänvisat arrangören att 
kontakta den tyska kennelklubben (VDH) för handläggning av behörighetsförfrågan, 
eftersom mästerskapet arrangeras i Tyskland. Samt meddelat att utan officiell 
förfrågan via VDH medges inte domare att döma, eller eventuell figurant att 
tjänstgöra. Någon kontakt i detta har inte skett via VDH, vilket antas bero på att 
RSV2000 av VDH är godkänd som rasklubb, inte att arrangera ett VM. Innebär att 
mästerskapet inte är inom ramen av FCI och att svensk domare eller figurant då inte 
medges att tjänstgöra. 
 
Konstaterade PtK att Göran agerat korrekt utifrån FCIs regler för uppdrag i annat land.  
Detta belyser även hur viktigt det är att domare eller figurant, som blir tillfrågad att 
tjänstgöra vid arrangemang i annat land, initialt säkerställer att arrangemanget är inom 
landets kennelklubbs organisation. Betonar PtK att behörighetsförfrågan alltid ska ske 
via arrangörslandets kennelklubb till SKK.  
 
 
§ 44 Övriga frågor 
Svenska Vallhundsklubben 
Förelåg för PtKs kännedom underlag avseende hund av rasen border collie, vilken SVaK 
har stängt av från deltagande vid tävling under en tidsperiod av 90 dagar med 
anledning av aggressiv bitning/brutal djurhantering, då även rapportering till SKK ska 
ske. Aktuell hund har av SKK tilldelats Disqualified (Rapporteringskod A) med anledning 
av uppvisat beteende. För att hunden efter avstängningens utgång åter ska kunna 
delta krävs enligt SVaKs regler att ett godkänt vallhundsprov (VP) har avlagts. 
 
Tog PtK del av erhållet underlag samt kansliets handläggning. 
 
 

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

Beslöt PtK att inga ärenden undantas innan protokollet är justerat. 
 
 

§ 46 Nästa möte 
Fastställdes preliminärt datum för nästa möte till onsdag 2018-03-21.  
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§ 47 Mötets avslutande 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
 
 
Justeras:     Vid protokollet: 
 
 
Bengt Pettersson        Göran Wessman  Brith Andersson 
Ordförande 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


