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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och 
tävlingskommitté /PtK, på SKKs kansli, Sollentuna, 2018-10-16. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter:  Agneta Ståhle (ordf), Ylwa Malmberg, Göran Wessman, 
Jonny Hedberg, Dennis Sörensen, Beatrice Palm  

 
Anmält förhinder: Ann Awes 
 
Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli  
 
Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 
 

§ 25  Sammanträdet öppnas 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte, varefter det förklarades 
öppnat.  
 
 
§ 26 Val av justerare 
Utsågs Ylwa Malmberg att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 27 Fastställande av dagordning 
Fastställdes föreslagen dagordning.  
 
 
§ 28 Föregående protokoll 
Förelåg justerat protokoll från PtKs sammanträde nr 1/2018, 2018-03-22. Protokollet 
kommenterades i valda delar. Efter justering av § 21, Övriga frågor, avsnittet 
Agilityhinder, med strykning av sista satsen i sista meningen lades protokollet därefter 
med godkännande till handlingarna. 
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§ 29 Redovisning av VU beslut/beslut per capsulam 
Redovisning av beslut per capsulam: 2018-09-14. 
Ärende behandlat per capsulam av Svenska Kennelklubbens Prov och tävlingskommitté 
/PtK. Svenska Kennelklubben har mottagit information från tävlingsarrangör att Müslis 
Bacill, SE56642/2014, chinese crested dog, deltagit vid tävling i nose work, arrangerat 
av Västra Härjedalen Brukshundklubb, 2018-07-28--29, under pågående karenstid efter 
medicinsk kastrering. Arrangören beslöt därför att direkt annullera erhållet resultat 
samt även informera SKK.  
 
Ägaren har ombetts att inkomma med sin kommentar samt bifoga en kopia av 
hundens journal från behandlande veterinär. Enligt inkommen journal har Müslis Bacill 
under perioden 2016-08-22 – 2018-07-23, kontinuerligt med ca 6 månaders intervall 
behandlats med chipimplantatet Suprelorin 4,7 mg.  
 
Enligt FASS vet har denna produkt 6 månaders verkningstid, därtill tillkommer  
6 månaders karenstid enligt Nationellt dopingreglemente för hund. Vilket innebär att 
deltagande inte kan ske förr än tidigast 12 månader efter datum för behandlingen.  
I detta fall har inte detta uppfyllts, då hunden kontinuerligt behandlats med en 
intervall om ca 6 månader. Resultat från deltagande vid prov/tävling finns registrerat i 
SKKs register från 2018-02-25.  
 
Enligt SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar, punkt 7. 
Doping och andra otillbörliga förhållanden, framgår; 
 ”Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på 
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan 
påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. Det åligger 
den som är ansvarig för hunden att vid behandling och annan åtgärd förvissa sig om 
vad detta kan innebära för hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller 
beskrivning.” Vidare anges i samma punkt under rubriken Kastrerad hanhund/tik:  
”Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för 
deltagande vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.”  
 
PtKs beslut: 
Att Müslis Bacill, SE56642/2014, har deltagit vid prov/tävling innan verkningstid samt 
karenstid har löpt ut innebär överträdelse av punkt 7 i de allmänna reglerna. Beslöt 
PtK därmed att för Müslis Bacill, SE56642/2014, annullera de resultat som finns införda 
i SKKs register;  
Doftprov 1 2018-02-25, TSM/NW1 2018-04-07, TSM/NW1 2018-04-15, Doftprov II 
2018-06-04, TSM/NW1 2018-06-09 samt TSM/NW1 2018-06-16. 
 
Beslöt PtK att ärendet i och med detta inte renderar ytterligare åtgärd och riktar en 
bestämd uppmaning till ägaren att, utifrån det generella ansvar som föreligger i alla 
sammanhang, säkerställa och följa rådande regelverk.  
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Kopia för kännedom av PtKs beslut skickas till Svenska Nose Work Klubben/SNWK, för 
åtgärd i SNWKs interna resultatregister. 
 
Övriga VU beslut samt beslut per capsulam redovisas vid berörda punkter  
 
 
§ 30 Resultatrapport 
Förelåg resultatrapport, vilken genomgicks samt diskuterades i vissa delar. Lades 
därefter till handlingarna. 
 
 
§ 31 Protokollsutdrag 
Förelåg protokollsutdrag för PtK berört ämne, vilket behandlats via beslut per 
capsulam; 
Protokollsutdrag SKK/FK nr 3-2018, § 45 Ärenden gällande verksamhetsklubbar. 
SKKs Föreningskommitté har noterat vissa föreningstekniska bekymmer inom SKKs 
verksamhetsklubbar och gör bedömningen att klubbarna skulle dra nytta av en 
gemensam helg med utbildning, diskussioner, mm, om både föreningstekniska frågor 
och den praktiska verksamheten. FK har beslutat att tillfråga PtK om intresse för att 
anordna en gemensam konferens för verksamhetsklubbarna.  
 
Även PtK har noterat vissa bekymmer inom de nya verksamhetsklubbarna och dess 
rullande verksamhet, och finner FKs förslag om en gemensam konferens utmärkt. 
Detta är också i linje med prioriterade uppdrag ur CS verksamhetsplan och givna KF-
uppdrag.  
 
Avseende föreslagen tidpunkt för konferensen föreslår PtK att konferensen genomförs 
under första kvartalet 2019. Detta för att tidsmässigt möjliggöra kansliets 
förberedande arbete samt möjlighet till god framförhållning för klubbarnas 
representanter att delta.  
 
PtK föreslår därför att FKs samt PtKs sekreterare, i samverkan med chefen för SKKs 
tävlingsavdelning, tittar på förslag till lämpligt datum utifrån övrig arbetsbelastning och 
annan planerad konferensverksamhet. 
 
Diskuterade PtK lämpligt datum att föreslå FK. Uppdrogs till ordföranden att kontakta 
FKs ordförande för samverkan. 
 
 
§ 32 Information från FCI 
Förelåg för PtKs kännedom och eventuell åtgärd: 
FCI Protokoll, information 
Protokoll från möte med FCI General Committé, 28/2 – 1/3 2018.  
Main Decisions från möte med FCI General Committé, 22 – 23 maj 2018.  
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Informationsmaterial via PowerPoint ”For Young Dog Lovers Worldwide” med syftet 
att uppmuntra och engagera ungdomar. 
 
FCI Agility Commission 
- Protokoll från möte med FCI Agility Commission i Stockholm, 2018-02-03--04.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Dennis Lynge Sörensen, efter 
deltagande vid möte i Kristianstad 2018-10-08, dagen efter FCI Agility VM.  
- Rapport från Wilfried Claes, vice ordförande i FCI Agility Commission samt 
commissionens observatör vid Agility VM i Kristianstad. Av rapporten framgår att det 
allt igenom var ett mycket väl genomfört VM, som Svenska Agilityklubben ska ha heder 
för. Vilket Dennis instämmer i, samt även sekreteraren som fanns på plats i rollen 
dopingprovtagare. 
 
FCI Commission for Canicross & Turnierhundesport 
- Inbjudan med förslag på olika datum i januari 2019 för ett första möte med den nya 
FCI commissionen för canicross och turnierhundesport. Sveriges delegat i denna nya 
FCI commission är Eveline Koch. 
 
FCI Dog Dancing Commission 
- Protokoll från möte med FCI Dog Dancing Commission i Paris, Frankrike,  
2018-07-01--02.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Kerstin Eklund, efter deltagande vid 
mötet i Paris.  
- FCI Cirkular 48/2018. Guidelines for FCI Dog Dancing Judges samt Guidelines for the 
organization of FCI International Dog Dancing Competitions. Båda regelverken träder 
ikraft i och med publicering (2018-07-27). 
- Inbjudan till FCI Dog Dancing World Championship 2019, i Stuttgart, Tyskland,  
2019-11-21--24.  
 
FCI Herding Dogs Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn, efter deltagande vid 
mötet i Vantaa, Finland, 2018-06-15--17.   
Noterade PtK att Katarina ännu en gång lyft PtKs syn på commissionens lista över 
tillåtna raser. Mycket glädjande att commissionen nu avser att ta upp detta på 
dagordningen vid nästa möte.  
 
FCI Obedience Commission 
- Inbjudan till möte i Madrid, Spanien, 2018-11-24--25. Ny som Sveriges delegat i FCI 
Obedience Commission är Emelie Hörman. 
 
FCI Rally Obedience Commission 
- Inbjudan till möte i Helsingfors, Finland, 2018-11-17--18. Sveriges delegat i denna nya 
FCI commission är Beatrice Palm. 
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FCI Rescue Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Rescue Dogs Commission i Zatec, Tjeckien,  
2018-08-26, dagen efter FCI lag VM. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Leif Sundberg, efter deltagande vid 
mötet i Zatec.  
Noterade PtK att SKK kommer vara värd för commissionens nästa möte, som blir i 
Stockholm 2019-02-23--24. 
- FCI Cirkular 25/2018. Specifications for the organization of the FCI World 
Championship for Rescue Dog Teams, gällande från 2018-05-01. 
- FCI Cirkular 47/2018. International Trial Rules for Rescue Dog Tests of the FCI and the 
IRO, gällande från 2019-01-01. 
- Inbjudan till konferens för domare inom IPO-R i Herne, Tyskland, 2018-11-03--04.  
Informerade sekreteraren att inbjudan inkommit med kort framförhållning och då 
omgående vidarebefordrats till Svenska Brukshundklubben, som har anmält deltagare. 
Därtill kommer Leif Sundberg att delta. 
 
FCI Sight Hound Commission 
- Protokoll från möte i Norresundby, Danmark, 2018-06-20, i anslutning till FCI EM i 
Lure Coursing. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg, efter deltagande vid 
mötet i Norresundby. 
- FCI Cirkular 24/2018. Amended FCI Regulations for International Sight Hound Races 
and Lure Coursing events, gällande från 2018-05-01. 
 
FCI Sledge Dog Commission 
- Protokoll från möte i Tallinn, Estland, 2018-07-28--29.  
 
Av protokollet framgår att en slutlig översyn har skett av det nya regelverket FCI Rules 
for International Working Championships, anvisningar för CACIT samt FCI Working 
Champion titles (Sled Dogs). 
 
Avseende punkterna 7, 8, 9 har annat lands delegat ställt fråga om blind hunds 
deltagande. Noterar PtK att commissionens allmänna åsikt är att en blind hund får 
delta, men med restriktion att den inte får tävla om CACIT. Anges även att nationella 
regler kan variera. Vidare framgår att commissionen anser att det är upp till domaren 
att bedöma om aktuell hund faller inom punkt 9, sjuk eller skadad hund, vilket då 
lämnas till domaren att avgöra. På förslag från frågeställaren ska information om detta 
läggas till i dokumentet Guidelines for judges. 
 
Utifrån etik och djurskyddsperspektiv är det med förvåning som PtK tar del av att 
commissionens allmänna uppfattning är att en blind hund får delta vid prov/tävling för 
slädhundar.  
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Informerade sekreteraren att fråga avseende blind hund har varit uppe på möte med 
Nationella Dopingkommissionen (NatDopK 1/2017, § 14), efter frågeställning från aktiv 
förare inom draghundssport. NatDopK har då uttalat ”NatDopK vill betona att det inte 
är en självklarhet att alla hundar kan delta inom all form av verksamhet, och bedömer 
att det inte är etiskt försvarbart att en blind hund deltar inom någon form av 
utställnings-, prov- eller tävlingsverksamhet. Detta oavsett bakomliggande orsak.”.  
I NatDopK ingår representanter för SKK, Svenska Draghundsportsförbundet samt 
Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund. 
 
PtK avser att framföra sin åsikt i denna fråga till FCI Sled Dog Commission med kopia till 
FCI generalsekreterare.  
 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Eveline Koch, efter deltagande vid 
mötet i Tallinn.  
 
FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission i Lignano Sabadorrio, Italien, 
2018-03-10. 
- Inbjudan till möte i Lignano Sabadorrio, Italien, 2018-09-17, dagen efter FCI IPO VM.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson, efter deltagande vid 
mötet i Italien.  
- FCI Cirkular 15/2018. New FCI International Utility Dogs Regulations (IGP), gällande 
från 2019-01-01. 
- FCI Cirkular 16/2018. Delvis reviderade Specifications for the FCI IPO World 
Championship for Utility Dogs, gällande från datum för publicering (2018-03-23). 
 
Mondioring 
- Protokoll från möte med FCI Utility Dogs Commission Section Mondioring i Gorliz, 
Spanien, 2017-10-04. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson, efter deltagande 
vid mötet i Spanien.  
- Inbjudan till möte i Vendenheim, Frankrike, 2018-02-23.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson, efter deltagande 
vid mötet i Frankrike.  
- FCI Cirkular 58/2017. FCI Regulations for Mondioring Judges, fastställda av FCI 
General Committé i augusti 2017 och gäller från och med 2018-01-01. 
 
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.  
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§ 33 Protokoll/Information från NKU 
NKU Agility 
- Protokoll från möte med NKU Agility kommitté 2018-08-12 i Helsingfors, Finland, i 
anslutning till Nordiskt Mästerskap i Agility. Bifogat protokollet förelåg utkast på 
reviderade regler för Nordiskt Mästerskap i Agility. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Dennis Lynge Sörensen efter 
deltagande vid mötet i Helsingfors. 
- Protokoll från möte med NKU Agility kommitté 2018-10-06 i Kristianstad, i anslutning 
till VM i Agility. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Dennis Lynge Sörensen efter 
deltagande vid mötet i Kristianstad. 
 
NKU Rallylydnad 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Beatrice Palm efter deltagande vid 
det första mötet med NKU kommitté för Rallylydnad i 2018-07-13 i Köpenhamn, 
Danmark. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Beatrice Palm efter deltagande vid 
det andra mötet med NKU kommitté för Rallylydnad i 2018-10-02 i Köpenhamn, 
Danmark. 
Av anteckningarna noterar PtK att denna nya NKU kommitté mycket engagerat har 
startat upp med att arbeta för en samsyn avseende de nordiska regelverken samt med 
att arbeta fram ett regelverk för ett nordiskt mästerskap. 
 
NKU Freestyle/HtM 
- Inbjudan till Nordiskt Mästerskap i Freestyle och Heelwork to Music 2018-12-15--16 i 
Helsingfors, Finland. 
 
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 Klubbfrågor 

a) Svenska Nose Work Klubben 
Förelåg underlag via e-mail från aktiv inom nose work, i vilket framförs synpunkter på 
SNWKs hantering av doftprov genomförda innan 2017-01-01. Enligt underlaget ska 
personens sambo ha deltagit med hunden Ludde vid ett doftprov i maj 2016, som 
därefter inte finns registrerat på den aktuella hunden. Vidare att doftprovsintyget har 
blivit fuktskadat och förstört.  
 
I anslutning till att nose work från och med 2017-01-01 fick officiell status medgav SKK 
särskilt undantag om retroaktiv registrering av doftprov utförda före 2017. Då via 
inrapportering från SNWK till SKK. Förutsättningar och rutiner för detta har meddelats 
via SNWKs informationskanaler. 
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SNWK har inkommit med sitt yttrande över det underlag som inkommit till PtK. Av 
yttrandet framgår att resultat för sambon och hunden Ludde inte finns dokumenterat 
hos SNWK, samt att hund och förare inte finns angivna på deltagarlistan för det 
doftprov i maj 2016 som deltagande anges ska ha skett. Då inte heller något 
doftprovsintyg kan uppvisas ser inte SNWK att det utifrån överenskommelsen med SKK 
går att efterregistrera som gammalt doftprov. 
 
Tog PtK del av ärendet och konstaterar att dokumentation, via deltagarlista från provet 
i maj 2016 samt doftprovsintyg, saknas för den angivna hunden. Ärendet lägges 
därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.   
 
 
§ 35 Kommande regelrevidering 
Diskuterade PtK vad som vid tidigare möten angetts avseende stöd till klubbarna i 
deras interna revideringsarbete. PtK avser att fortsatt arbeta utifrån detta som grund.  
 
Förelåg framtaget förslag till den ”lathund” som är avsedd att vara en hjälp till 
klubbarna. Efter genomgång och mindre redaktionella justeringar fastställdes 
dokumentet.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att skicka ut lathunden tillsammans med tidsaxel samt 
uppgift om kontaktperson till klubbar med regelansvar. 
 
 
§ 36 Regelverk – Svenska Agilityklubben 
Förelåg ansökan från SAgiK om att under pågående låsningsperiod få göra tillägg i 
reglerna. Detta med anledning av att FCI Agility Commission har godkänt ramlåst däck, 
vilket SAgiK utifrån minskad skaderisk önskar godkänt även i de svenska reglerna. 
Diskuterade PtK SAgiKs ansökan samt informerades av Dennis om det nya däckhindrets 
utformning. 
 
Beslöt PtK att utifrån djurskyddsaspekt bifalla att ramlöst däck, enligt FCIs utformning 
och anvisning med hänsyn taget till i Sverige befintliga storleksklasser, införs som 
tillägg under punkt 4.8 i Regler för agilitytävlingar, samt att detta gäller från och med 
2019-01-01. 
 
 
§ 37 Regelverk – Svenska Newfoundlandshundklubben 
Förelåg ansökan från SNK att under pågående låsningsperiod göra ändring i reglerna 
för Vattenprov. Ansökan avser en ändring av antal hundar en förare får delta med vid 
tävlingstillfälle i Öppen klass från en till flera. 
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Tog PtK del av ansökan och konstaterar att angivet skäl inte uppfyller kriterier för 
eventuell möjlighet till regeländring under låst period. Beslöt PtK därmed att avslå 
SNKs ansökan och hänvisar till klubbens revideringsarbete inför nästkommande 
låsningsperiod. 
 
 
§ 38 Regelverk – Svenska Nose Work Klubben 
Regelverket för nose work är fastställt att gälla för en provperiod om 3 år, som utgår 
2019-12-31. Därefter faller regelverket in i ordinarie 5-åriga låsningsperioder. 
I anslutning till provperiodens utgång kan smärre justering av regelverket ske, vilket då 
ska vara PtK tillhanda senast 2019- 04-01, för att kunna fastställas per den 2019-07-01 
och sedan träda ikraft vid årsskiftet. PtK vill betona att denna möjlighet inte är att 
jämställa med en gängse regelrevidering.  
 
På SNWKs hemsida finns information under rubriken ”Lämna förslag till 
tillägg/ändringar av regelverket inför regelrevidering”, i vilken uppmanas till att 
inkomma med förslag inför ”ändringar eller tillägg av regelverket som ska börja gälla 
under hösten 2019”. Av detta tolkar PtK att missförstånd har skett avseende i vilken 
omfattning justering/ändring kan ske i anslutning till provperiodens utgång. 
Informationen på hemsidan anger även att enbart medlemmar i SNWK kan lämna 
förslag. PtK vill betona att SNWK inte kan ange någon form av begränsning då nose 
work är en allmän hundsport, alla klubbar inom SKK-organisationen har rätt att vara 
arrangör, utövare med medlemskap i någon klubb inom SKK-organisationen har rätt 
att delta.  
 
Diskuterade PtK åter igen problematiken med det ekipagebegrepp som SNWK utgår 
från och med detta önskar att även förare registreras i SKKs hunddatabas. SKKs 
hunddatabas är enbart avsedd att omfatta data över hundens resultat, inte data om 
förare, vilket i olika sammanhang har framförts. 
   
Fastställde PtK i vilka delar av regelverket förtydliganden önskas inför övergång till 
gängse låsningsperiod. Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa detta.  
  
 
§ 39 Regelverk - Svenska Brukshundklubben 
a) Mondioring 
Vid införande av provformen Mondioring som officiell provform har SKK/CS beslutat 
om en provperiod på 2 år, som utgår 2018-12-31. Vidare att inför provperiodens 
utgång, och inför definitivt beslut avseende provformen ska SKK erhålla en 
utvärdering/ redovisning av provperiodens verksamhet. Inför detta har SKK/PtK 
fastställt hållpunkter för Svenska Brukshundklubbens redovisning av verksamheten. 
 
Svenska Brukshundklubben har till PtK inkommit med en mycket utförlig och 
detaljerad redovisning av den verksamhet som har förekommit.  
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Inför detta har samtliga lokalklubbar, distrikt och rasklubbar tillfrågats. Därtill aktiva 
samt domare och figuranter. 
 
Utifrån UG Mondiorings redovisning har SBKs Förbundsstyrelse 2018-10-07 beslutat 
uppdra till UG att ansöka om att Mondioring efter provperiodens utgång ska kvarstå 
som officiell provform, samt att SM ska kunna arrangeras från och med 2019. 
 

PtK tog nogsamt del av erhållet underlag och konstaterade bland annat;  
- att ett antal tränings- respektive tävlingslicenser har utfärdats 
- att UG Mondioring bistått med stöd vid prov och annan verksamhet, samt vid 
   inbjudan av utländska domare och figuranter inför prov 
- att deltagande vid prov har ökat både avseende svenska och utländska deltagare 
- att utlåtande från domare och figuranter från andra länder med större verksamhet 
   varit mycket positivt över de prov de tjänstgjort vid i Sverige  
 
Under provperioden har ledamöter från PtK närvarat vid olika provtillfällen såväl som 
vid träningstillfälle. Det sammantagna intrycket har varit en väl genomförd 
verksamhet. 
 
Beslöt PtK rekommendera CS att provformen Mondioring har fortsatt officiell status 
från och med 2019-01-01, och därmed faller in i ordinarie 5-åriga låsningsperiod.  
Beslöt PtK rekommendera CS att inofficiellt SM i Mondioring kan införas från och med 
2019. 
Beslöt PtK avslå föreslagna ändringar i regelverket för Mondioring. Varmed nuvarande 
version kvarstår oförändrad och får senare ingå i ordinarie revideringsarbete.  
 
b) Nationell anpassning av regelverket för FCI Internationale Gebrauchshunde 
  Prüfungsordnung/IGP (fd IPO)  
FCI Utility Dogs Commission har genomfört en revidering av regelverket för IPO som 
träder ikraft från och med 2019-01-01. I anslutning till detta har namnändring skett till 
Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung med förkortningen IGP från 
Prüfungsordnung Internationale Gebrauchshundprüfung /IPO. Därtill har regelverket 
utökats med ett antal nya underliggande provformer. I SBKs översättning samt 
nationella anpassning av det nya regelverket har samverkan samt granskning skett via 
SKKs kansli. 
 
Svenska Brukshundklubben har till PtK inkommit med ansökan om godkännande av 
den nationella anpassningen, samt att denna ska kunna träda ikraft från och med 
2019-01-01. Vidare ansöker SBK om att de nytillkomna underliggande provformerna 
införs och att även dessa ska träda ikraft från samma datum. Utöver detta önskar SBK 
även att nu befintligt Uthållighetsprov /UHP ändras till att gälla för hundar av alla 
raser, samt att regelverket flyttas till att ingå i regelkonceptet för IGP. 
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PtK tog nogsamt del av SBKs ansökan samt underlag. Fördes en ingående diskussion 
utifrån gängse praxis vid införande av nya provformer respektive förändringar i 
befintliga låsta regelverk. 
 
Beslöt PtK avslå ansökan att de nytillkomna underliggande provformerna införs att 
träda ikraft från och med 2019-01-01. Med hänsyn till det förberedande arbete som 
krävs för bl a resultatregistrering, bedömer PtK det vara möjligt att dessa istället införs 
från och med 2020-01-01. 
Beslöt PtK därmed att de nya provformerna fastställs att träda ikraft från och med 
2020-01-01. 
 Beslöt PtK avslå ansökan om förändring i nuvarande regelverk för Uthållighetsprov 
/UHP under pågående låsningsperiod. Eventuella förändringar får ske i samband med 
ordinarie revideringsarbete inför nästkommande låsningsperiod. 
Beslöt PtK efter vissa redaktionella justeringar att fastställa nationell anpassning av 
FCIs regelverk för IGP, avseende de i Sverige sedan tidigare befintliga delar, att träda 
ikraft från och med 2019-01-01.  
 
c) Regler Patrullhund samt regler för Sjöräddningshund 
I vissa delar är regler för förekommande tjänstehundscertifikat undantagna från 
låsningsperiod. Sker förändringar ska reglerna föreläggas PtK för granskning samt för 
beslut om formellt fastställande.  
 
SBK har nu inkommit till PtK med reviderade regler för Patrullhund HV samt för 
Sjöräddningshund efter att dessa i vissa delar via respektive myndighets beslut har 
reviderats, samt att dessa ska kunna träda ikraft från och med 2019-01-01. 
Informerade sekreteraren att viss redaktionell justering av text har skett i dialog med 
SBKs handläggare.  
 
Beslöt PtK att, mot bakgrund av att revidering skett efter beslut från respektive 
myndighet, bifalla SBKs ansökan och fastställa regler för Patrullhund HV samt regler för 
Sjöräddningshund att gälla från och med 2019-01-01. 
 
d) ”Belöningskjol”  
Vid PtKs möte 1/2017 (§ 41) har ärende från Svenska Agilityklubben behandlats med 
anledning av att det förekommit att domare diskvalificerar förare som beträder banan 
iklädda ”kjol” med fickor eller med midjeväska. PtK har då konstaterat att Regler för 
agilitytävling, punkt 3.7 Diskvalificering är tydliga avseende i vilka situationer ekipage 
blir diskvalificerat. Att det i detta inte finns utrymme för domare att skapa egna 
orsaker för diskvalificering. Vidare har PtK rekommenderat SAgiK att tydligt klargöra 
detta i domaranvisningarna samt att ta upp detta vid domarkonferenser. 
 
SKKs kansli har kontaktats av aktiv inom lydnadssporten angående användande av 
”belöningskjol”. Av SBKs Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar framgår under 
rubriken Belöningskjol ”Då agility och rallylydnad valt att, efter beslut från SKK, 
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godkänna så kallad belöningskjol på tävlingar har UG Lydnad beslutat att belöningskjol 
även ska vara tillåten på lydnadstävlingar.” Det är med förvåning PtK tar del av SBKs 
allmänna anvisningar och den tolkning som där anges. Betonas att PtK inte tar ställning 
avseende användande av olika klädesplagg, om tillåtet eller inte regleras av respektive 
huvudman.  
 
 
§ 40 Domarfrågor 
a) Beslut SKKs Disciplinnämnd  
Tog PtK för kännedom del av beslut fattade av SKK/DN, vilka därefter lades till 
handingarna. 
 
 b) Överklagan av beslut fattat av Svenska Vallhundsklubben  
Förelåg överklagan från domare över SVaKs beslut att tilldela denne varning. 
Del av överklagan omfattar SVaKs beslut att stryka resultat för tre hundars deltagande 
vid vallhundsprov. Bifogat överklagan förelåg även ett antal bilagor. 
 
Av SVaKs yttrande framgår att berörd person har avsagt sig sitt medlemskap inom 
SVaK. Konstaterar PtK att i och med detta har personen även avsagt sig sin 
domarauktorisation då medlemskap i SVaK är ett grundkrav. PtK avvisar därmed 
överklagan avseende tilldelad varning i egenskap av domare.  
 
I den del av överklagan som avser strykning av resultat från vallhundsprov för tre 
hundar, konstaterar PtK att på deltagarlistan för det aktuella provet är annan person 
angiven som ägare. PtK avvisar därmed överklagan avseende strykning av resultat för 
tre hundar med annan ägare, då endast hundägare kan göra sådan överklagan. 
 
Ärendet läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
 
§ 41 Bidragsberättigad domarkonferens  
a) Bidragsberättigad domarkonferens för Mondioring domare 2020 
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om bidragsberättigad konferens för 
domare inom Mondioring 2020-11-14--15. Bifogat ansökan förelåg även en preliminär 
budget. 
 
Beslöt PtK att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad konferens 
för domare inom Mondioring år 2020. Bidragsnivån är 75 % av kostnaderna, dock max 
75 000 kr. 
 
b) Bidragsberättigad domarkonferens för Lure Coursing domare 2020 
Förelåg ansökan från Svenska Vinthundsklubben om bidragsberättigad konferens för 
Lure Coursing domare i november 2020. Bifogat ansökan förelåg även preliminär 
budget.  
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SvVK genomför bidragsberättigad konferens i år vilket innebär att ny ansökan inte kan 
ske för än tidigast för år 2021. Beslöt PtK därmed att avslå SvVK ansökan om 
bidragsberättigad konferens år 2020. SvVK hänvisas att för bidragsberättigad 
konferens 2021 inkomma med ansökan senast 2019-07-01.  
 
 

§ 42 Information 
Ledamöter: 
Informerade Ylwa Malmberg från besök vid tävling i Mondioring arrangerad av 
Enköping BK. Visades även bilder från tävlingen.  
 
Informerade Göran Wessman från besök vid tävling i Mondioring arrangerad av 
Landskrona BK, SBKs Svenska Mästerskap arrangerat av SBK Blekinge Distrikt i Ronneby 
samt från besök vid tävling i Lure Coursing arrangerat av SvVK södra i Kristianstad. 
 
Informerade Dennis Lynge Sörensen att han tillfrågats och accepterat att vara SM 
General för SM i Agility 2019 
 
Informerade Jonny Hedberg om SvVKs annalkande konferens för Lure Coursing 
domare, där även domare från Norge och Danmark kommer att delta. 
Informerades också från besök vid tävling i Vattenprov, samt visade även olika 
filmavsnitt över olika moment vid provtillfället. 
 
 

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

Beslöt PtK att inga ärenden undantas innan protokollet är justerat. 
 
 

§ 44 Nästa möte 
Fastställdes datum för nästa möte till tisdag 2019-03-06.  
 
 

§ 45 Mötets avslutande 
Tackade ordföranden för ett möte med givande diskussioner och konstruktiva inlägg, 
varefter mötet förklarades för avslutat.  
 
 
Justeras:     Vid protokollet: 
 
Agneta Ståhle        Ylwa Malmberg  Brith Andersson 
Ordförande 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


