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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov- och 
tävlingskommitté/PtK onsdag 2019-10-23. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf.), Ylwa Malmberg, Göran Wessman, 

Jonny Hedberg, Åsa Wrede, Beatrice Palm, Ann Awes 
 
Adjungerade: Kjell Svensson, Brith Andersson, SKKs kansli 
 
Protokoll:  Boa Strandberg 
 
 
§ 23 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och riktade sig speciellt till kommitténs nya 
sekreterare Boa Strandberg, varefter en kort presentation följde. Mötet förklarades 
därefter öppnat.  
 
 
§ 24 Val av justerare 
Åsa Wrede utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 25 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes.  
 
 
§ 26 Föregående protokoll 
Förelåg justerat protokoll från SKK/PtK sammanträde nr 1/2019, den 5 mars 2019. 
Protokollet kommenterades i valda delar och efter korrigering av årtal, till 2018-09-17 
under § 9 FCI Utility Dogs Commission, lades protokollet med godkännande till 
handlingarna. 
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§ 27 Redovisning av VU-beslut samt beslut per capsulam 

a) Beslut av PtK/VU 2019-06-03 gällande uttalande avseende pilotprojekt för 
privata hundhallar till SKK/CS inför Kennelfullmäktige 

 
Bakgrund: 

- Sedan 2017 har pilotprojekt genomförts avseende privata hundhallars 
möjlighet att arrangera officiella agilitytävlingar. Svenska Agilityklubben/SAgiK 
har, såsom huvudman för sporten, delegerats rätt att teckna avtal med ägare 
till privat drivna inomhushallar. 

- I frågan om fortsatt delegering till SAgiK att teckna avtal har PtK inför KF 2017 
meddelat CS att utifrån då tillgänglig information såg PtK inga hinder för att 
pilotprojektet permanentas. Med anledning av koppling till beslut fattat vid KF 
2017 förlängdes pilotprojektet. 

 
PtK/VUs sammanfattning samt beslut: 
 
Inför provperiodens avslutande har SAgiK genomfört en omfattande och utmärkt 
utvärdering, separat riktat till utövare respektive hallinnehavare. Utifrån utfallet av 
utvärderingarna har PtK sedan även ställt några specifika frågor. 
 
Efter genomgång av underlagen är PtKs uppfattning fortsatt att något skäl inte kan ses 
som skulle föranleda ändring av PtKs tidigare uttalande, att PtK inte ser några hinder 
för att permanenta pilotprojektet. 
 
Avseende möjlighet för hallinnehavare med avtal att arrangera tävlingar även på andra 
platser (t ex utomhus) är PtKs uppfattning att detta är en sak för SAgiK att avtala i det 
avtal som skrivs. Detsamma om SAgiK har specifika krav avseende inomhushalls 
utformning. 
 
I frågan om andra privata aktörer än hallägare ska kunna bli avtalsarrangörer är det 
svårare att direkt uttala en ståndpunkt och bör beredas vidare. 
 
Beslutar PtK/VU uttala att: 

- utifrån tillgänglig dokumentation ser PtK inget skäl att ändra tidigare uttalande, 
att permanenta pilotprojektet 

- avseende övriga privata (ej hallägare) aktörers rätt att arrangera officiell 
agilitytävling ber PtK om CS uppdrag att i samverkan med SAgiK utreda frågan 

 
PtK bekräftade VUs beslut. 
 
Övriga VU-beslut samt beslut per capsulam redovisas vid berörda punkter. 
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§ 28 Resultatrapport 
Resultatrapporten till och med september 2019 granskades och lades därefter till 
handlingarna. 
 
 
§ 29 Protokollsutdrag/beslut DN 
Protokollsutdrag fanns för PtK berört ämne: 
 

a) SKKs Centralstyrelse/CS nr 3-2019 den 11-12 juni 2019 
§ 67 b) Svenska Agilityklubben angående privata avtal för arrangemang av officiella 
agilitytävlingar. 
SAgiK har idag avtal med 10 privata aktörer som får arrangera officiella agilitytävlingar. 
8 av dessa aktörer har avtal till och med december 2020 och två av avtalen löper ut 
31 december 2019. Klubben ansöker om att alla avtal ska gälla till och med den 
31 december 2020. 
PtK hade till CS inkommit med en sammanfattning att de är positiva till att 
pilotprojektet kan permanentas. 
 
CS beslutade att verksamhetsklubbens avtal med de 10 aktörerna ska gälla till den 
31 december 2020. 
 
PtK tog del av utdraget vilket därefter lades till handlingarna. 
 

b) SKKs Disciplinnämnd/DN 
DNs beslut 69/2019. 
 
PtK tog del av DNs beslut vilket därefter lades till handlingarna. 
 
 
§ 30 Information från Fédération Cynologique Internationale/FCI 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns: 

a) Allmän information 
- Protokoll från möte med FCI Europe Section General Committee i München, 

Tyskland, den 15 maj 2019. 
- Main decisions från möte med FCI General Assembly i Shanghai, Kina, den 

2829 april 2019. PtK noterade att mondioring inte längre ingår under FCI Utility 
Dogs Commission utan har fått status egen kommission. 

- Main decisions från möte med FCI General Committee i Como, Italien, den 
45 september 2019. 

 
b) Cirkulär 
- FCI Cirkular 24/2019 angående påminnelse om tidigare utskickad information 

avseende WUSV (Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde). 
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c) FCI Agility Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Dennis Lynge Sørensen från 

möte med FCI Agility Commission i Åbo, Finland, den 23 september 2019, 
dagen efter FCI Agility VM. Bifogat anteckningarna fanns även rapport om VM 
från FCI Agility Commissions vice ordförande Wilfried Claes i Åbo, Finland, den 
19-22 september 2019. 

- Inbjudan till konferens för internationella agilitydomare 2020 i Moskva, 
Ryssland. 

 
d) FCI Commission for Canicross & Turnierhundsport 
- Information om planerat första möte, september 2019. 

 
e) FCI Commission for Dog Dancing 
- Inbjudan till möte arrangerat av Open European Championship Dogdance/OEC 

2020 i Ryssland. 
 

f) FCI Commission for Flyball 
- FCI Cirkular 52/19. FCI Regulations for Flyball Competition, uppdaterat 

regelverk gällande från den 1 juli 2019. 
- Inbjudan till Flyball Open World Cup i Lommel, Belgien, den 23-24 maj 2020. 

 
g) FCI Commission for Herding Dogs 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Katarina Björn efter möte i 

Moskva, Ryssland, den 7-9 juni 2019. 
 

h) FCI Commission for Mondioring 
- Protokoll från möte i Nedza, Polen, den 16 februari 2019. 
- Inbjudan till möte i Nedza, Polen, den 2 oktober 2019. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emma Svensson efter möte i 

Nedza, Polen, den 2 oktober 2019. 
 

i) FCI Obedience Commission 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Emelie Hörman efter möte i 

Kladno, Tjeckien, den 7-8 juli 2019. 
- FCI Cirkular 35/2019. Rules & Guidelines for Obedience Trials for  

Classes 1 & 2 & 3. Uppdaterat regelverk gällande antalet reservhundar vid FCI 
VM i Lydnad. 

 
j) FCI Commission for Rally Obedience 
- Inbjudan samt dagordning till möte på Danska Kennelklubbens kansli i Danmark 

den 28 oktober 2019. Det planerade mötet i mars ställdes in på grund av för få 
deltagare. Förhoppningen är att fler har möjlighet att delta denna gång. 
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k) FCI Commission for Rescue Dogs 
- Protokoll från möte i Stockholm den 23-24 februari 2019. 
- Inbjudan till FCI Rescue Dog Commission Seminar i Kranj, Slovenien, den 

1920 oktober 2019. 
- Supplementing comment on the International Trial Rules for Search and Rescue 

Dog Tests. 
 

Uppdaterade regelverk gällande från den 1 juli 2019: 
- FCI Cirkular 46/2019. FCI International Testing Standards for the World 

Championship and Trials for Rescue Dog Teams.  
- FCI Cirkular 53/2019. Specifications for the organization of the FCI World 

Championship for Rescue Dog Teams. 
- FCI Cirkular 54/2019. FCI Regulations for Rescue Dog Judges. 
- FCI Cirkular 55/2019. Guidelines of the FCI Rescue Dogs Commission for the 

Selection of judges for the different FCI World Championships for Rescue Dogs. 
- FCI Cirkular 56/2019. Specifications for the organization of the Individual FCI 

World Championship for Rescue Dogs. 
- FCI Cirkular 57/2019. FCI Regulations for awarding the CACIT at International 

Rescue Dog Tests and International Rescue Dog Team competition. 
 

l) FCI Commission for Sighthound Races 
- Protokoll från möte i Pärnu, Estland, den 19 juni 2019. Av protokollet framgår 

information om det fortsatta arbetet med det nya regelverket som ska börja 
gälla från 2022. 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Jonny Hedberg efter möte i 
Pärnu, Estland, den 19 juni 2019.  

- Rulebook 2022 Upgrade med information om arbetsförloppet vid revidering av 
regelverket.  

- Protokoll från separat möte mellan representanter för kommissionen och FCI 
board den 14 januari 2019. 

- FCI Cirkular 36/2019 med bilaga Cirkular 75/2004. Gällande en positiv 
dopingkontroll vid europeiska mästerskapen i Danmark 2018. Den aktuella 
hunden är avstängd av den polska kennelklubben från deltagande vid 
internationella tävlingar under en period på fyra år. 

 
m) FCI Commission for Sledge Dogs 
- FCI Cirkular 71/2019. FCI Regulations for awarding the CACIT at FCI 

International Sledge Dog Racing Tests. PtK noterade att det nu i regelverket  
framgår att hund som är blind inte får delta vid prov där CACIT utdelas vilket är 
något PtK stridit för och tillskrivit FCI om. 

 
n) FCI Utility Dogs Commission 
- Protokoll från möte i Vösendorf, Österrike, den 9-10 mars 2019. 
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- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Ionie Oskarson efter möte i 

Vösendorf, Österrike, den 9-10 mars 2019. 
- Inbjudan till möte i Biedermannsdorf, Österrike, den 16 september 2019. 
- Protokoll från möte i Biedermannsdorf, Österrike, den 16 september 2019, 

dagen efter FCI IGP VM.  
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Brith Andersson efter möte i 

Biedermannsdorf, Österrike, den 16 september 2019, dagen efter VM. 
- Inbjudan till FCI Judges Seminar i Biedermannsdorf, Österrike, den 

1719 januari 2020. 
 
PtK tog del av de olika dokumenten som i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Kansliet informerade att där så ska ske har underlag för kännedom och 
eventuell åtgärd löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb. 
 
 
§ 31 Protokoll/information från Nordisk Kennel Union/NKU 

a) Mästerskap 
- Program från nordiska mästerskapen i rallylydnad i Ringsted, Danmark, den 26-

27 oktober 2019. 
- Inbjudan till nordiska mästerskapen i lydnad i Vilhelmsborg, Danmark, den 

13 november 2019. 
- Resultat från nordiska mästerskapen i bruks och IGP vilket arrangerades av SBK 

och hölls i Värnamo den 13-15 september 2019. PtK gratulerade till de svenska 
ekipagens fina resultat. 
 
b) Agility 

- Inbjudan till möte i Åbo, Finland, den 20 september 2019. 
- Protokoll från möte i Åbo, Finland, den 20 september 2019. 
- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Dennis Lynge Sørensen efter 

möte Åbo, Finland, den 20 september 2019. 
 

c) Lydnad 
- Inbjudan till möte i Århus, Danmark, den 4 november 2019. 

 
d) Rallylydnad 

- Minnesanteckningar från den svenska delegaten Beatrice Palm efter möte i 
Gran, Norge, den 9-10 mars 2019. 

 
PtK tog del av de olika dokumenten som i vissa delar kommenterades samt 
diskuterades. Kansliet informerade att där så ska ske har underlag för kännedom och 
eventuell åtgärd löpande vidarebefordrats till berörd specialklubb. 
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§ 32 Klubbfrågor 

a) SKK, Prov- och tävlingskommittén/PtK, Föreningskommittén/FK 
Central konferens för verksamhetsklubbar 
Ordföranden och Ylwa Malmberg informerade om den konferens för 
verksamhetsklubbar som FK arrangerat tillsammans med PtK den 6 oktober 2019. 
Syftet med konferensen var att samla olika verksamhetsklubbar för att gemensamt ta 
del av information och utbyta erfarenheter gällande föreningskunskap samt inför den 
kommande regelrevideringen. Vid konferensen deltog representanter från 
Svenska Agilityklubben/SAgiK, Svenska Hundfreestyleklubben/SHFK, 
Svenska Nose Work Klubben/SNWK och Svenska Kroppsvallarklubben/SvKV. Det blev 
en mycket givande dag där kontakter knöts mellan klubbarna och många intressanta 
diskussioner och bra synpunkter framfördes. 
 

b) Svenska Brukshundklubben/SBK 
Information fanns angående namnändring av två av SBKs rasklubbar. Svenska 
Briardklubben byter namn till Svenska Briard- och Picardklubben och 
Svenska Bouvier des Flandresklubben byter namn till Svenska Bouvierklubben. 
 
PtK noterade informationen. 
 

 
§ 33 Kommande regelrevidering 

a) SKKs allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
Information fanns om tidsplan för revidering av de allmänna reglerna inför kommande 
låsningsperiod. Underlaget är via chefen för SKKs tävlings- och utbildningsavdelning 
utskickat till klubbar inom SKK-organisationen vilka har möjlighet att komma med 
synpunkter om ändring. Slutligt fastställande av de allmänna reglerna beslutas sedan 
av SKKs Centralstyrelse. 

 
 

§ 34 Championatregler 
a) Rallylydnad - Nordiskt Championat 

En ansökan fanns från Svenska Brukshundklubben/SBK, med önskemål att det införs 
ett nordiskt championat i rallylydnad. Bakgrund till SBKs ansökan är att det idag även 
finns möjlighet att erhålla nationellt championat i de övriga nordiska länderna samt att 
intresset för rallylydnad markant har ökat inom Norden. 
 
PtK diskuterade ansökan utifrån generell praxis vid införande av någon form av 
nordiskt championat, där grundförutsättning är att ländernas nationella 
championatregler är likartade. Det slutliga beslutet i frågan ägs sedan av AU i Nordisk 
Kennel Union.  
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Avseende eventuella skillnader mellan ländernas nationella regelverk belystes att 
Danmark har infört två olika championat. Detta i sig kräver ett klargörande av vilket av 
championaten som i så fall ska vara meriterande för ett nordiskt championat. 
 
Då detta är en fråga som berör NKU beslutade PtK att hänskjuta ärendet till SKKs 
Centralstyrelse för slutligt ställningstagande. PtK ser allmänt positivt på SBKs ansökan 
och vill föreslå CS att bifalla att ett nordiskt championat i rallylydnad införs, för att 
sedan lyfta frågan till NKU/AU. 
 
 
§ 35 Regelverk - Svenska Brukshundklubben/SBK 

a) Information från SBK 
För kännedom fanns inbjudan till konferens avseende revidering av reglerna för 
Bruksprov, IPO NS, Lydnadstävling samt Rallylydnad den 4-5 april 2020. Inbjudan är 
sedvanligt vidarebefordrad till samtliga klubbar inom SKK-organisationen. 
 

b) Räddningshund 
En ansökan hade inkommit från Svenska Brukshundklubben, Utskott för samhällsnytta, 
med önskemål om revidering av regler för certifikatprov räddningshund och att dessa 
ska kunna börja gälla från och med den 1 januari 2020. I sin ansökan anger SBK att 
bakgrund till detta är för att kunna tillgodose uppdragsgivaren Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap/MSB utifrån de förändringar i kravspecifikationen som 
har skett.  

 
Inför PtKs möte har regelförslaget genomgått en första granskning. PtK tog del av 
regelförslaget och diskuterade de tydliggöranden i vissa delar samt synpunkter på den 
ändrade dispositionen i textflödet som framkommit vid den första granskningen.  

 
PtK har förståelse för SBKs önskan att kunna tillgodose MSB inom uppdraget att 
utbilda räddningshundar. PtK beslutade att, under förutsättning att SBK gör de 
justeringar som framförts, fastställa regelverket och att detta kan träda ikraft från och 
med 1 januari 2020. 
 

c) IPO-R 
PtK/VU beslut angående nationellt anpassat regelverk för IPO-R den 17 april 2019 
VU i Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté/PtK har behandlat ansökan 
om godkännande av nationell anpassning av FCIs regelverk för IPO-R, samt att detta 
ska gälla från och med den 1 januari 2019. Bakgrund är att FCI Rescue Dogs 
Commission har genomfört en revidering av regelverket för IPO-R, vilket träder ikraft 
från och med den 1 januari 2019. 
 
Svenska Brukshundklubben har inkommit med nationell anpassning av regelverket, 
vilket i olika omgångar har processats med PtK VU. Efter att anmodade korrigeringar 
slutligen har genomförts, har VU erhållit slutlig regelversion. Vid VUs granskning 
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kvarstår ännu en mindre redaktionell justering, vilken i sig inte är av den art att det 
hindrar att VU nu fattar beslut i ärendet. 
 
Beslöt PtK VU att fastställa nationell anpassning av FCIs regelverk för IPO-R. Vidare att 
detta gäller från och med den 1 januari 2019, med förbehåll att SBK per omgående gör 
markerad redaktionell justering. 
 
Avseende nytillkommen förberedande klass, klass V, finns särskilt beslut fattat vid PtKs 
ordinarie möte den 5 mars 2019, delgett den 13 mars 2019. 
 
PtK bekräftade VUs beslut. 

 
d) IGP 

PtK har vid möte 2-2018 (§ 39 b) fastställt det nationellt anpassade regelverket för FCI 
IGP. Avseende de nytillkomna underliggande provformerna beslutade PtK att dessa 
kan införas från och med den 1 januari 2020. 
 
SBK har nu inkommit med det kompletta regelverket för IGP, där samtliga klasser finns 
införda, som ska träda i kraft från årsskiftet. 
 
PtK tog del av underlaget och konstaterade att regelverket är väl utformat. 
 
 
§ 36 Regelverk - Svenska Vinthundklubben/SvVK 

a) Ansökan om regeländring under låst period 
En ansökan om regeländring under låst regelperiod hade inkommit från Svenska 
Vinthundklubben, Provkommitten Lure Coursing/PKLC, avseende inmätning av hundar 
av raserna whippet samt italiensk vinthund. PKLC anger att bakgrund till ansökan är att 
FCI Commission for Sighthound Races har infört en definition i det internationella 
regelverket om vad som gäller för hundar över 2 års ålder.  
 
Efter att ha diskuterat ansökan samt de skäl som anfördes beslutade PtK att avslå 
PKLCs ansökan om regeländring under låst regelperiod. PtK vill samtidigt poängtera att 
fram till nästkommande låsningsperiod kan en allmän hänvisning till FCIs regelverk 
avseende deltagande vid internationella prov ske i SvVK/PKLCs Anvisningar för lure 
coursing-verksamheten. 
 

b) Frågeställning från PKLC 
En frågeställning hade inkommit från PKLC angående svenskägd hund som blivit 
diskvalificerad vid två prov i rad, av vilket det ena provet var av internationell status. I 
det nationella och det internationella regelverket skiljer sig konsekvenserna åt när en 
hund diskvalificerats vid två prov i rad. Frågeställningen berörde vilket regelverk som 
ska gälla när status för det ena provet är nationellt och det andra provet 
internationellt. 
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PtK diskuterade frågeställningen utifrån vad som anges i respektive regelverk. PtK 
betonade att generellt övergripande är alltid de nationella reglerna, varför påföljden 
blir i enlighet med vad som anges i det nationella regelverket. 
 
 
§ 37 Regelverk - Svenska Nose Work Klubben/SNWK 

a) Beslut per capsulam inför provperiods utgång  
PtK har per capsulam den 18 juni 2019 beslutat och effektuerat att:  

 
- regelverket för Nose Work fastställs enligt de kommentarer som angetts.   
- regelverket gäller från och med den 1 juli 2019, och i och med provperiodens 

utgång träder ikraft från och med den 1 januari 2020. Då reglerna även faller in 
i ordinarie 5-åriga låsningsperioder, där nuvarande låsningsperiod utgår den 31 
december 2021. 

- beviljad dispens den 30 juni 2017, avseende anmälningsförfarande fram till 
provperiodens utgång, kvarstår fram till och med den 31 december 2021. 

 
b) Inkommen frågeställning från utövare angående tillåten utrustning 

Ett mejl hade inkommit med frågor angående tillåten utrustning på sökområdet 
gentemot användande av tik-/kisskydd från och med att de nya reglerna träder i kraft 
den 1 januari 2020. 
 
PtK tog del av frågeställningen och konstaterade att regelverket är tydligt avseende 
vad som gäller, vilket i reglerna framgår av punkt 1. Villkor för deltagande i prov och 
tävling avsnitt Hund respektive avsnitt Hundens utrustning. Ärendet lades därefter till 
handlingarna. 

 
c) Inkommen frågeställning från utövare angående gult band 

Ett mejl hade inkommit från utövare som är kritisk till att möjligheten att använda gult 
band upphör från och med att de nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020. 
 
Användande av gult band har behandlats i anslutning till granskning av reglerna och 
PtK har då beslutat att användande av särskild markering utgår ur regelverket och 
upphör från och med 1 januari 2020 med uttalande att: 
 
PtKs allmänna uppfattning är att hund som vid prov-/tävlingstillfällen är så obekväm i 
en miljö där andra hundar finns att den behöver bära en markering som visar detta, 
ska inte utsättas för en sådan situation. Detta utifrån djurskyddsskäl och omsorg om 
hunden. 
 
Därtill finner inte PtK att det för Nose Work föreligger några särskilda skäl som skulle 
motivera avvikelse från de allmänna förutsättningar som råder inom all annan 
prov och tävlingsverksamhet inom SKK-organisationen. 
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PtK finner inte att den kritik som framförs i sak motiverar ändring av det beslut som är 
fattat sedan tidigare. Ärendet lades därefter till handlingarna. 
 
 
§ 38 Redovisning av bidragsberättigad domarkonferens 

a) Domarkonferens IPO-R 2018 
Tidigare redovisning från konferens för IPO-R domare 2018 var inte fullständig varför 
SBK ombads att komplettera denna (PtK 1-2019 § 16, 2). Kansliet informerade att 
begärt underlag inte hade inkommit. 
 
PtK konstaterade att i och med detta förfaller eventuellt ekonomiskt bidrag. 
 
 
§ 39 Ansökan om ändrat datum för bidragsberättigad domarkonferens 

a) Ansökan om ändring av datum 
Svenska Brukshundklubben/UG Mondioring ansöker om att få flytta sin redan beviljade 
domarkonferens från den 14-15 november 2020 till november 2021. 

 
PtK beslutade att bifalla SBKs ansökan om ändring av datum till november 2021. 
 
SBK anmodas att snarast inkomma med fastställt datum för konferensen. 
 
 
§ 40 Ansökan om bidragsberättigad domarkonferens 2021 

a) Ansökan om bidragsberättigad konferens för agilitydomare 
Svenska Agilityklubben/SAgiK hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad 
konferens för agilitydomare. I ansökan anger SAgiK preliminärt datum den 
2021 november 2021. Bifogat ansökan fanns preliminär budget. 

 
PtK beslutade att bifalla SAgiKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
domarkonferens år 2021. Bidragsnivån är 75 % av konferenskostnaden, dock högst  
75 000 kr, vilket betalas ut efter genomförd och av PtK godkänd redovisning av 
konferensen. 
 
SAgiK anmodas att snarast inkomma med fastställt datum för konferensen. 

 
b) Ansökan om bidragsberättigad konferens för freestyledomare 

Svenska Hundfreestyleklubben/SHFK hade inkommit med ansökan om 
bidragsberättigad konferens för freestyledomare med datum den 23-24 oktober 2021. 
Bifogat ansökan fanns preliminär budget. 

 
PtK beslutade att bifalla SHFKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
domarkonferens den 23-24 oktober 2021. Bidragsnivån är 75 % av 
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konferenskostnaden, dock högst 75 000 kr, vilket betalas ut efter genomförd och av 
PtK godkänd redovisning av konferensen. 

 
c) Ansökan om bidragsberättigad konferens för lure coursing domare 

Svenska Vinthundklubben/SvVK, Provkommittén Lure Coursing/PKLC, hade inkommit 
med ansökan om bidragsberättigad konferens för lure coursing domare med datum 
den 6-7 november 2021. Bifogat ansökan fanns preliminär budget. 
 
PtK beslutade att bifalla SvVK/PKLCs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
domarkonferens den 6-7 november 2021. Bidragsnivån är 75 % av 
konferenskostnaden, dock högst 75 000 kr, vilket betalas ut efter genomförd och av 
PtK godkänd redovisning av konferensen. 
 

d) Ansökan om bidragsberättigade domarkonferenser från Svenska 
Brukshundklubben 

Svenska Brukshundklubben/SBK hade inkommit med ansökningar för fyra 
bidragsberättigade domarkonferenser 2021, varav tre av dessa 
(nedan punkt e), f) och g)) planerade att hållas i oktober 2021 utan specifikt datum. 
 
PtK diskuterade detta och påpekade att det är viktigt i planering av datum att 
konferenser inte krockar med varandra för att inte försvåra för domare med 
auktorisation för flera hundsporter att delta. 
 

e) Ansökan om bidragsberättigad konferens för bruksprovsdomare 
SBK hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad konferens för 
bruksprovsdomare med datum under oktober 2021. Bifogat ansökan fanns preliminär 
budget. 
 
PtK beslutade att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
konferens för bruksprovsdomare år 2021. Detta under förutsättning att specifikt 
datum inkommer som inte krockar med övriga av SBKs domarkonferenser, eller med 
SHFKs konferensdatum den 23-24 oktober 2021. Bidragsnivån är 75 % av 
konferenskostnaden, dock högst 75 000 kr, vilket betalas ut efter genomförd och av 
PtK godkänd redovisning av konferensen. 
 
SBK anmodas att snarast inkomma med fastställt datum för konferensen. 
 

f) Ansökan om bidragsberättigad konferens för lydnadsprovsdomare 
SBK hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad konferens för 
lydnadsprovsdomare med datum under oktober 2021. Bifogat ansökan fanns 
preliminär budget. 

 
PtK beslutade att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
konferens för lydnadsprovsdomare år 2021. Detta under förutsättning att specifikt 
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datum inkommer som inte krockar med övriga av SBKs domarkonferenser, eller med 
SHFKs konferensdatum den 23-24 oktober 2021. Bidragsnivån är 75 % av 
konferenskostnaden, dock högst 75 000 kr, vilket betalas ut efter genomförd och av 
PtK godkänd redovisning av konferensen. 
 
SBK anmodas att snarast inkomma med fastställt datum för konferensen. 
 

g) Ansökan om bidragsberättigad konferens för rallylydnadsdomare 
SBK hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad konferens för 
rallylydnadsdomare med datum under oktober 2021. Bifogat ansökan fanns preliminär 
budget. 

 
PtK beslutade att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
konferens för rallylydnadsdomare år 2021. Detta under förutsättning att specifikt 
datum inkommer som inte krockar med övriga av SBKs domarkonferenser, eller med 
SHFKs konferensdatum den 23-24 oktober 2021. Bidragsnivån är 75 % av 
konferenskostnaden, dock högst 75 000 kr, vilket betalas ut efter genomförd och av 
PtK godkänd redovisning av konferensen. 
 
SBK anmodas att snarast inkomma med fastställt datum för konferensen. 
 

h) Ansökan om bidragsberättigad konferens för IGP-domare 
SBK hade inkommit med ansökan om bidragsberättigad konferens för IGP-domare med  
datum den 16-17 januari 2021. Bifogat ansökan fanns preliminär budget. 

 
PtK beslutade att bifalla SBKs ansökan om att få genomföra bidragsberättigad 
konferens för IGP-domare den 16-17 januari 2021. Bidragsnivån är 75 % av 
konferenskostnaden, dock högst 75 000 kr, vilket betalas ut efter genomförd och av 
PtK godkänd redovisning av konferensen. 
 

 
§ 41 Information 

a) Ordföranden 
- Informerade från Kennelfullmäktige/KF den 28-29 september 2019. 

PtK gratulerade Ylwa Malmberg som blivit tilldelad utmärkelsen SKKs 
förtjänsttecken vid KF. 

 
b) Ledamöter 
- Ann Awes informerade om att europeiska mästerskapen i nötvallning 2020 

arrangeras i Jönköping den 21-23 oktober i samband med Elmia Lantbruk.  
 
- Göran Wessman informerade från de nordiska mästerskapen i Bruks och IGP 

där han var en av domarna och då dömde IGP. Mästerskapet var mycket väl 
arrangerat. 
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c) SKKs kansli 
Kjell Svensson informerade om: 
- det utskick till samtliga klubbar om de nya arvoden från funktionärer som 

träder i kraft från och med årsskiftet. Därtill har även utskick skett med 
information om att SINK-skatt ska betalas för utländska domare. 

 
- det möte som har hållits på SKKs kansli mellan SNWK och SBK gällande 

specialsök. 
 

- det nu framtagna dokumentet Riktlinjer för SKKs internationella representanter, 
vilket ska fungera som ett stöddokument för att förtydliga vad som förväntas av 
SKKs internationella representanter. Tillsammans med dokumentet fanns för 
kännedom en förteckning över SKKs nuvarande FCI-representanter. PtK vill i 
detta sammanhang rikta ett varmt tack till de av SKKs tidigare representanter 
som nu avsagt sig att kvarstå i denna roll. 

 
d) Sekreteraren 
- Informerade om de förändrade rutiner som fastställts av SKKs 

ekonomiavdelning gällande utbetalningar av lön, arvoden och reseersättningar, 
vilket även gäller för kommitténs ledamöter. 

 
 

§ 42 Övriga inkomna skrivelser 
a) Mejl angående identifikation av domare 

Ett mejl hade inkommit med förfrågan och önskemål gällande specifik identifikation av 
domaren vid prov- och tävlingsverksamhet. Detta skulle vara för att tydliggöra för 
deltagare, åskådare och andra funktionärer vem som är domare.  
 
PtK tog del av önskemålet och tackade för ett bra förslag men konstaterade att det är 
upp till de olika arrangörerna att avgöra om de vill ha specifika kläder exempelvis för 
de olika funktionärerna. 
 

b) Information från SBK 
För kännedom fanns information från SBK angående arbetet med att ta fram ett nytt 
tävlingssystem som ska ersätta SBK Tävling. Information fanns också om det nya 
betalningssystemet som kommer lanseras i samband med det nya tävlingssystemet. 
 
PtK tog del av informationen. 
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§ 43 Övriga frågor 

a) Bordlagt ärende PtK 1-2019 § 18 
Vid föregående möte har PtK behandlat begäran från hundägare om omprövning av 
Svenska Vallhundklubbens/SVaK beslut att annullera resultat för en persons tre 
hundar, efter deltagande vid vallhundsprov i Trelleborg den 12 maj 2018.  

 
I dokumentationen över en av hundarna konstaterade PtK att det fanns frågetecken 
avseende vilket ägarförhållande som har rått i mellanperioden från importregistrering i 
SKK till det i begäran angivna överlåtandet från den brittiska uppfödaren. PtK beslöt 
därför att bordlägga den del av överklagan som avsåg Kinloch Nyx, REGV1098/2017, i 
avvaktan på förtydligande avseende ägarförhållandet. 

 
Hundägaren har nu inkommit med ett förtydligande. Kansliet informerade att inför 
PtKs möte har ägaren kontaktats och ombetts att komplettera underlaget, då detta 
inte gav fullt svar, vilket inte har skett. 

 
PtK tog del av underlaget och konstaterade att frågetecken fortfarande kvarstår 
avseende ägarförhållandet vid tillfället, samt att ägaren valt att inte inkomma med 
efterfrågad komplettering. 

 
PtK beslutade därmed att avslå hundägarens begäran om omprövning av SVaKs beslut 
att annullera resultat för Kinloch Nyx, REGV1098/2017, vid vallhundsprov i Trelleborg 
den 12 maj 2018. 

 
 

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

PtK beslutade att inga ärenden undantas innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 45 Nästa möte 
Datum för kommande möten fastställdes till onsdag den 11 mars 2020 och 
onsdag den 30 september 2020. 
 
 
§ 46 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla för dagens möte och riktade ett särskilt varmt tack till 
Brith Andersson för alla hennes år som PtKs sekreterare. Mötet förklarades därefter 
avslutat. 
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Justeras: 
 
Agneta Ståhle  Åsa Wrede 
 
 
Vid protokollet: 
 
Boa Strandberg 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


