Minnesanteckningar från specialklubbskonferens den 4-5 februari 2006,
Skogshem & Wijk, Lidingö

Inledning
Ulf Uddman hälsade välkommen till konferensen och kunde glädja sig åt att 36 av 49
specialklubbar var närvarande.
Efter upprop övertog SKKs ordförande, Nils Erik Åhmansson, talarstolen och berättade
att det under 2005 varit fortsatt höga siffror på valpregistreringar. De medlemssiffror
som hittills kommit in visar också på ett plus, totalt lär det innebära en medlemssiffra på
någonstans mellan 310-315 000.
Verksamheten i övrigt har också gått mycket bra. HUND 2005 visade t.ex. på ett
rekorddeltagande med nära 7 500 hundar.
Bakom de positiva siffrorna finns det dock orostecken, t.ex. de kraftigt fallande
registreringssiffrorna för flera av våra traditionella jakthundsraser. Knappt 400
hamiltonstövare registrerades förra året, för 10 år sedan var siffran 2 000 valpar per år.
Utvecklingen i vårt grannland Finland visar tyvärr på samma bild, även om
registreringen av 2 000 finnstövare är stor så är det likväl en kraftig nedgång från
siffrorna från mitten av 90-talet från 2 500-4 000 valpar per år. Att det sker en
förändring i jägarkåren är helt uppenbart men den pågående rovdjursdebatten spelar en
betydande roll för de förändringar som sker.
SKK har träffat jordbruksministern för att framföra sina synpunkter kring den förda
rovdjurspolitiken och då främst de problem som den ökade vargpopulationen orsakar på
våra hundar. Om vi nu ska ha varg i landet så ska den vara frisk. Dagens vargstam i
Sverige och Norge härstammar från tre vargar som kom till vårt land i början på 80talet. Vi har en stark inavel och hade den avel som i dag sker bland vargar skett inom
SKK hade vederbörande uppfödare blivit utesluten p.g.a. att aveln är alldeles för
riskabel ur genetisk synpunkt. Ord som djurplågeri kan väl beskriva den situation vi har
idag.
Att regeringen tagit intryck av den pågående debatten är helt uppenbart. Ministern
kände väl till ledaren i Hundsport nr 11 förra året samt Ulfs ganska kärva tal vid en
manifestation som jägareförbundet anordnande förra året i Falun och som samlade
bortåt 3 000 personer en vanlig onsdagskväll. Ministern lovade att det kommer att ske
en förändring inom kort av jaktförordningen som ger möjlighet för oss att skydda våra
hundar mot angrepp av varg. Hon gick så långt att hon lovade ändring av lagstiftningen
senare i vår.
En tydlig lagstiftning som inte gör hunden laglös och riskerar att döma hundägaren till
hårda fängelsestraff p.g.a. en luddig lagstiftning är vad SKK önskar.
Hundansvarsutredningen ligger fortfarande och samlar damm, nu snart i tre år. Tre nya
utredningar har tillsatts för att titta på rovdjursförvaltningen, blyhagelanvändningen och
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älgförvaltningen, i vissa andra frågor saknas det synliga eller hörbara åtgärder, t.ex.
vildsvinsförvaltningen och eftersök på trafikskadat vilt.
Vår tvist med Jordbruksverket kring obetalda fakturor på ca 8,3 mnkr då SKK skötte
hundägarregistret 2001-2003 har rullat vidare. Nu är i princip all skriftväxling och
juridiska frågeställningar klara så nu väntar vi bara på att Jönköpings tingsrätt sätter ut
datum för huvudförhandling. Under tiden med de juridiska förberedelserna har vi dock
vunnit två rättsliga delsegrar där tingsrätten har avvisat Jordbruksverkets invändningar
mot delar av vår stämning.
Samtidigt kan vi läsa ur den utredning som regeringen beställde rörande statliga
hundägaregistret att det blev precis som vi sa, mindre än hälften av alla födda hundar
registreras i detta register och vi måste verkligen ställa oss frågan om detta register
därmed fyller någon funktion. Det enda ljuset som finns är att avgiften under våren
kommer att sänkas från 150 kr till 70 kr, vilket inte är en dag för tidigt. SKK kommer
också att sänkta sina avgifter, till under det statliga.
Införselreglerna är fortfarande ett gissel och från SKKs sida försöker vi mynta in ett
begrepp ”att det ska vara lätt att göra rätt” och inte som det är idag en snårskog av
regelverk som gör att få egentligen begriper det och än mindre går att kontrollerar
efterlevnaden av.
Ett annat orosmoment är fågelinfluensen som riskerar att starkt kunna påverka
fågelhundsjakten och provverksamheten. Man har hittat viruset i fåglar på Cypern och
tidigare i Turkiet. Om någon månad börjar flyttfåglarna vända åter och det kommer att
vara en orolig tid. Beskedet som givits från EU är att om man hittar viruset i vårt land så
blir det tuffa regler som sannolikt bör gälla samma dag som det beslutas.
Tjänstehundsutredningen lade fram sina förslag nu i höstas och som remissbehandlas
för närvarande. Risken är mycket stor att denna utredning kommer att bli en i raden som
samlar damm i någon byrålåda på departementet. Den rätta förståelsen verkar inte
finnas hos våra beslutfattare att en framgångsrik hundavel kräver långsiktighet. SKK
och SLU har valt att ta ett initiativ att bilda ett tjänstehundsråd med representanter från
de olika statliga myndigheter som använder hund i sin verksamhet. Många av de förslag
som finns i utredningen kan uppnås utan stora ekonomiska insatser och där SKK kan
spela en viktig roll. I stort sett samtidigt i tid kom våra kollegor i öst, Finska
Kennelklubben, till samma slutsats och har bildat en Nyttohundskommitté.
Strömmen av nya förslag från våra myndigheter har under sista halvåret 2005 inte sinat.
Tyvärr så finns det några saker om är återkommande:
- nya eller högre avgifter, t.ex. införselavgifter
- mera kontroller
- lättare att döma ut sanktioner
Samtidigt ser vi att allvarliga djurskyddsbrister inte lagförs utan bollas mellan olika
myndigheter för att inte tala om djurplågeriet kring nyår med smällare. Det finns starka
ekonomiska intressen i pyrotekniken som gör det svårt att komma tillrätta med.
SKKs kommittéer är tillsatta och har fått sina direktiv och 2006 blir ett intensivt år för
alla att arbeta med den verksamhetsplan och andra uppdrag styrelsen fått från KF 2005.
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Utställnings-, prov- och tävlingsreglerna ska låsas för en ny femårsperiod fr.o.m. den 1
januari 2007. En redovisning av styrelsens principiella beslut angående utställningsreglerna och vissa championatregler kommer att redovisas under konferensen. I
kommittéerna pågår arbetet på högvarv avseende jakt- och bruksprovsregler m.m.
Från och med 1 januari i år gäller nya grundregler. Det är speciellt två nya regler som vi
hoppas ska bringa lite bättre ordning i klubb- och tävlingsverksamheten.
-

För att främja god klubbsammanhållning: ”att medlem ska handla eller uppträda
på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess
medlemsorganisation”.

-

Fråga om god sportsmanship: ”att medlem på prov, utställning eller tävling inte
agerar på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis
bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar,
funktionärer eller deltagare”.

Våra ungdomar kommer med nya idéer för sin verksamhet på ett imponerande sätt t.ex.
freestyle, en tävlingsform som fullständigt exploderar och som nu får officiella regler.
Från centralstyrelsens sida har vi tagit initiativ till att bilda en freestyle klubb för att
kunna erbjuda de ungdomar som har blivit äldre än 24 år att kunna få fortsätta sin
verksamhet. Ett annat beslut är att fr.o.m. i år startar nordiska mästerskap för Junior
Handling, som i år genomförs på Nordisk Vinnarutställning i Hamar, Norge.
Tidigare i höstas genomfördes ett mycket uppskattat seminarium med titeln ”en hund
för livet” som på ett väldigt tydligt och bra sätt visade på både internationella som
nationella erfarenheter att använda hunden till vår tjänst. Den mediala uppmärksamheten har varit bra kring dessa frågor under hösten, vintern och vi kommer att till
möjlighet att läsa föredragen i kommande nummer av Hundsport.
SKKs avelsdata har upptagit mycket av SKKs utvecklingsarbete under hösten/vintern
vilket kommer att bli ett viktigt och väl använt verktyg, inte minst bland våra uppfödare.
Hunddata som vi nu har haft i drift i lite drygt tre år har besökts lite drygt 6,3 miljoner
gånger under dessa år! Nu har även samtliga nordiska länder sina hunddata på nätet och
SKK hoppas innerligt att det IT-samarbete som är beslutat om inom NKU nu kommer
att kunna förverkligas, även om det finns lite tveksamheter då Danmark signalerar krav
på medlemskap i DKK för att titta i deras hunddata.
Svenska Kynologiska Akademin fick i förra veckan möjlighet köpa in en tavla med
motiv på en av SKKs grundares Arthur Wendels, två settrar, samt de två prispokaler
som vanns vid det andra och tredje fågelhundsderbyt som arrangerades i slutet av 1800talet. Vi fick låna tavlan till vårt museum när fågelhundsderbyt hade 100-års jubileum
1994. Att tavlan sedan är målad av Bruno Liljefors och kunde köpas till ett bra pris gör
inte saken sämre. Tavla kommer att få en framträdande plats i SKKs museum.
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Nyheter och information från SKK
Ulf Uddman informerade att på World Dog Show 2008 kommer det även att arrangeras
en s.k. circuit. Ca 60 klubbar deltar både på gemensamma eller egna utställningar.
Sveriges Hunddag 2005 blev tyvärr inte den manifestation som SKK önskat. CS har
därför tagit ett beslut av fr.o.m. i år kan klubbarna genomföra Hundens Dag på valfri
dag men med möjlighet att kunna använda befintligt material för t.ex. Assistanshundsfonden. Under 2006 kommer det att finnas ca 300 00 kr att dela ut. Under 2005 delades
medel ut till 16 personer.
Under 2006 kommer SKK förhoppningsvis att få tillgång till resultat från avel, tävlingar
och olika veterinärresultat som svenskregistrerade hundar har i våra nordiska
grannländer och därmed ytterligare förbättra informationen på SKKs hunddata. SKK
arbetar vidare med att se om det går att göra en gemensam databas för fyra utvalda raser
utifrån respektive klubbs stambok. Varje kennelklubb har fått var sin ras att arbeta med
och på SKKs lott har isländsk fårhund fallit.
Elektronisk veckopost kommer inom kort att införas istället för det som idag skickas
med vanlig post. Det blir enklare före specialklubbar/länsklubbar att skicka vidare till
lokalklubbar, rasklubbar, styrelse m.m. Informationsbrev m.m. är under utskick med
bl.a. uppgift om de e-postadresser SKK har registrerat på respektive klubb.
Svenska Kynologiska Akademin och Föreningskommittén har i uppdrag att titta på
olika former för central arkivering av olika sorters material från klubbar inom
organisationen, historiskt material, hälsoenkäter etc. En inventering av vilka hundarkiv
som finns ute i landet ska också göras.
I vår kommer SKKs Utställningskommitté hålla kurs för utbildning av handledare för
utbildning av utställningsansvariga:
11-12 februari i Stockholm
11-12 mars i Jönköping
8-9 april i Umeå
Hundkapplöpning. Svenska Spel upphörde med sin försäljning av totalisatorspel den 31
december 2005. Verksamheten inom Hundkapplöpningssportens Centralförbund har
som en konsekvens av detta dramatiskt förändrats. Än är det dock för tidigt att bedöma
hur tävlingssäsongen för vinthundar 2006 kommer att gestalta sig. All personal är
uppsagd, som ett exempel.
Ulf Uddman informerade om den pågående IT-utvecklingen inom SKK:
a) Avelsdata är ett av de mest angelägna projekten som beräknas vara klart inom de
närmaste månaderna i sin första version.
b) Utvecklingen av ett nytt medlems-/funktionärsregister är också ett av de stora
projekten som beräknas vara klart under året
c) Ett domaradministrativt system är under utveckling. Detta är till för att hjälpa
utställningsarrangörer
d) Elektronisk avläsning av röntgenbilder
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e) DNA-analyser/tester utvecklas i Uppsala
f) NKU-samarbetet ska utvecklas och intensifieras
g) SKKs tre webbsidor ska uppdateras och utvecklas
Ulf Uddman påminde klubbarna om att de ska skicka in sina medlemssiffror, protokoll
och årsmöteshandlingar till SKK
SKKs valberedning
Erna-Britt Nordin deltog i egenskap av ledamot av SKKs valberedning och uppmanade
alla klubbar att skicka in förslag på personer som skulle kunna vara tänkbara kandidater
till en styrelsepost. Erna-Britt samt valberedningens ordförande Allan Westin fanns på
plats under hela konferensen och mottog gärna namnförslag.
Till KF 2005 hade endast 9 länsklubbar och 4 specialklubbar skickat in förslag.
SKKs Utbildningskommitté
Information om UKs planerade kurser 2006 och 2007
Ann Carlström, utbildningskommitténs ordförande, informerade om
utbildningskommittén.
Utbildningskommittén väljer utbildningsprogram på grundval av de indikationer och de
behov som finns i organisationen. Önskemål kommer från KF, länsklubbar,
specialklubbar och andra inom organisationen.
De centrala utbildningarna består i första hand av funktionärsutbildningar. De
grundläggande utbildningarna sker inom Studiefrämjandet och det vi kallar för Steg 2
utbildningarna sker genom SKKs försorg.
2005 genomfördes en mycket uppskattad kassörsutbildning och under 2006 kommer
samma utbildningar att ske i Skåne och på Gotland.
Under hösten 2006 kommer en sekreterarutbildning steg 2 att genomföras.
Nästa projekt som är under utveckling gäller en ordförandeutbildning steg 2 som ska
hållas under 2007.
UK tar gärna emot förslag på utbildningar som kan vara lämpliga att genomföra
centralt.
Bidrag för utbildning
Vid KF 2005 fattades beslut rörande avgiftsrabatt för centralt arrangerade
kurser/konferenser.
UK har fått i uppdrag av CS att hantera och fördela budgeten på 500 000 kronor.
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Beslutet består av två delar:
Del 1 gäller centralt arrangerade kurser/konferenser
Del 2 gäller kurser/konferenser arrangerade av annan men i samarbete med SKK
Del 1: innebär att SKK/CS varje år fastställer en maximal avgiftsnivå som för 2006 är:
Endagsutbildning
Tvådagarsutbildning
Tvådagarsutbildning

500 kr
1000 kr
1500 kr

utan övernattning
utan övernattning
inklusive övernattning

Tvådagarsutbildning för klubbar med 150 eller färre medlemmar uppgår till 1000 kr
inklusive övernattning.
OBS! dessa avgifter gäller enbart en (1) person.
Del 2: SKK/CS fastställer varje år vilka kurser/konferenser som avses samt den
avgiftsrabatt som deltagande representant från en SKK-ansluten klubb kan få.
Kursrabatten kan maximalt uppgå till 50 %, detta gäller dock inte medlemmar privat.
Ann Carlström avslutade med att säga att UK gärna tar emot fler förslag på utbildningar
som kan vara aktuella att hålla.
SKKs Avelskommitté
RAS, dagsläget och det fortsatta arbetet
Britt-Marie Dornell, ordförande i SKKs Avelskommitté, inledde eftermiddagens pass
med att ge en bakgrund till RAS. Vid KF 2001 beslutades det att RAS skulle processas
och vara genomförd till 2004. Så har det inte blivit, men AK har resonerat så att det är
bättre att det blir av om än kanske lite sent.
De klubbar som behöver hjälp i RAS-arbetet kan få hjälp via SKK/AK. Sofia Malm
(husdjursagronom) är den på SLU som tagit över efter Lennart Swenson som ju tyvärr
är sjuk.
Mötet efterfrågade en faktabank om ärvlighetsgång på vissa sjukdomar. Åke
Hedhammar sa att det inte var aktuellt just nu men hänvisade till Anomalex där man kan
få bra hjälp.
Britt-Marie berättade att RAS-arbetet onekligen har bidragit till att det på vissa håll
inom klubbarna blivit stridigheter men att det varit positivt från många och att man
samlats kring arbetet.
På en fråga om någon faktagranskning görs av materialet svarade Britt-Marie att man
inte gör det utan att AK förutsätter att raskunskapen sitter hos klubbarna.
RAS ska vara ett levande dokument och det klubbarna kan göra en årlig uppföljning vid
t.ex. ett uppfödarmöte eller ett årsmöte för att se att RAS följs och om det är något som
behöver uppdateras eller justeras.
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Det är viktigt att inte glömma bort ”gamla” uppfödare, ta vara på deras kunskaper.

Presentation av SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond
Ulf Uddman informerade att fonden bildades under förra året och är till för att stödja
klubbar och forskare/veterinärer i initialskedet av ett projekt.
Projekten måste följa SKKs målparagraf.
Bidraget ur fonden kan uppgå till maximalt 75 % av den totala kostnaden som insatsen
är kostnadsberäknad till.
Medel ur fonden disponeras av SKKs Centralstyrelse efter förslag från SKKs
Avelskommitté.
En särskild anmälningsblankett finns framtagen och den kommer att finnas att hämta på
SKKs webbsida.
Presentation av SKKs Avelsdata
Helena Rosenberg, SKKs avelskonsulent, informerade om arbetet med att utveckla vad
vi i dagligt tal kallar för avelsdata. Det är ett program som utvecklats inom SKK och
som kommer att bli ett hjälpmedel för uppfödare i avelsarbetet och övriga intresserade.
Under ca en timme redovisades de olika möjligheterna som kommer att stå till buds när
den första versionen släpps inom någon månad.
Presentation av AGRIAs skadestatistik
Pekka Olson, marknadschef, på AGRIA presenterade ett pågående projekt som kallas
för Agria Dog Breed Profiles. Brenda Bonnett, veterinär m.m. från Canada genomför
projektet och har nedan gjort en sammanfattning på engelska av sitt anförande.
Agria Dog Breed Profiles
This objective of this presentation was to describe the Agria Dog Breed Profiles project
and to present some of the findings.
Background
Agria has several guiding principles, including providing security for animals and
people and promoting and exhibiting a passionate commitment to animals. As part of
their responsibility to animals and people, they have worked in close partnership with
the SKK and various breed groups and they have given ongoing support to research into
dog health.
I first became involved with the SKK and Agria as a professor visiting and
collaborating with researchers from SLU in 1993. Since that time I have participated in
many research projects involving Agria data through the “Hundhälsa” project. Since the
beginning I have been astounded and impressed with the financial and moral support
from Agria and the commitment of the insurance company, the SKK and Swedish dog
breeders to collecting, using and sharing data on dogs.
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It must be remembered that the Agria database was designed primarily to support the
business of the company. When we want to do research, this is a secondary use, and we
must be sure that we can access the data and that it is of good quality. To this end we
have done many research studies (including those by Agneta Egenvall as part of her
Doctoral Dissertation). In brief, we have found that the Agria dog insurance database is
quite representative of the overall dog population in Sweden and the data are of
adequate quality to be used for research purposes. We have published numerous papers
in referred scientific journals on statistics on death and disease in general, for specific
diseases (pyometra, mammary tumour, heart disease) and on age at death and survival
in various breeds of dogs. Although there is a wealth of data in these papers, the
information is difficult for the average person to access and understand. Therefore, we
have had a longterm goal to produce statistics on breeds of dogs in a format appropriate
for dog breeders.
The Breed Profiles
The presentation included: what information will be available, who can have access to
it, what background information is necessary to understand it and some suggestions on
how best to use the information. It is planned to produce Breed Profiles for the 100 most
common breeds of dogs in the insurance database. The information will be distributed
to one representative from each breed club, after receipt of an application. These may
be requested from Ib Ahlen (ib.ahlen@agria.se). The breed club representative will
receive a CD that contains Background Information as well as a ‘Breed Profile’ for All
Breeds (combined) and their specific breed. The data are in the form of Adobe pdf
documents.
Information on All Breeds and the specific breed include the risk (percent) of dogs
dying (Mortality) or receiving Veterinary Care. The risks are presented by calendar
year (1995-2002), by gender (male, female) and by age, and by age within gender. The
risks in each category are also compared as averages for 1995-1998 and 1999-2002.
Also presented are the percent of dogs surviving to various ages. For veterinary care, the
occurrence of disease is presented by body system, type of disease process and for the
top 20 specific diagnoses. It should be noted that for breeds with fewer insured
individuals, statistics cannot be presented to as detailed a level as for the more common
breeds.
Various charts were presented including the overall mortality and risks for veterinary
care, specific examples of survival for different breeds, as well as basic information on
how the risks were calculated and some guidelines on how to use the information. For
example, for All Breeds combined, 3.9% of dogs (up to 10 years of age) died yearly.
The range across different breeds was from 1% to 18% yearly. The challenges related
to the massive amount of data to be analysed were described. It is important to
remember that statistics on death only include dogs up to 10 years of age. For veterinary
care, only events that exceed the deductible amount (självkostnad) are included. As
well, dogs are counted only once for each system or specific diagnosis.
Pyometra was the most common disease in All Breeds, followed by Skin tumours and
Mammary tumours. It was shown that over 2200 female dogs insured with Agria
experience Pyometra and 1600 have at least one event involving Mammary Tumour
every year. From these data and knowledge of the Swedish dog population we can get a

9
rough estimate that over 7,000 females dogs have Pyometra every year in Sweden and
over 10,000 female dogs have either Pyometra, Mammary Tumour or both.
These Breed Profiles represent a unique and comprehensive description of patterns of
disease and death in breeds of dogs. It is hoped that individual Breed Clubs, the SKK,
veterinarians and dog owners will use the information to answer important questions,
for example:
• What are the most common disease problems in my breed? In dogs in general?
• What are the differences in disease occurrence or death:
– Over time
– Between genders
– At different ages
• How does my breed compare to others?
• How does the burden of disease in the population affect
– Dogs
– Human-dog interactions
– Society in general.
For further information on the Agria Dog Breed Profiles contact Ib Ahlén at Agria
Djurförsäkring (ib.ahlen@agria.se).
Brenda Bonnett, BSc, DVM, PhD
Adjunct Professor, University of Guelph
Guelph, Ontario, Canada
Inskickad fråga från Svenska Bullmastiffklubben ang. ersättning för veterinärvård
(armbågar)
Då Pekka Olson fått hoppa in för Ib Ahlén, som blivit sjuk, kunde Pekka inte svara på
frågeställningen och bad att få återkomma med ett svar direkt till specialklubben när han
satt sig in i frågan.
SÖNDAGENS PROGRAM
Utställningsbestämmelser 2007-2011
Presentation av beslutade förändringar av regelverket
SKKs verksamhetschef, Kjell Bräster, gick igenom de förändringar i utställnings- och
championatbestämmelserna som CS beslutat vid sitt möte 2005-11-17.

Av CS beslutade förändringar i SKKs Allmänna bestämmelser samt
Särskilda bestämmelser för utställningar
Tillägg i Inledande text
Det åligger deltagare att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller
motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller
tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis
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bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller
deltagare.
Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar
som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på blankett F145
Sveriges Veterinärförbund. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Ändring för utländsk hund
1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med
Jordbruksverkets införselbestämmelser för hund.
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
•
Hund (valp) under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder.
•
Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett års ålder
och därefter får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer
än 4 år sedan.
•
Vid förstagångsvaccination eller för hund som inte vaccinerats vid cirka
ett års ålder ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före
tävlingsdagen.
Utländsk hund, med undantag för norskägd hund, ska vara rabiesvaccinerad senast 1
(ett) år före utställningens sista dag. Sådan hund ska också vara avmaskad mot
bandmask (Echinococcos) med anvisat medel högst 10 dagar innan ankomst till
Sverige.

Kommentarer från mötesdeltagare:
Ta bort eller byt ut ordet ”Jordbruksverket” i första meningen under punkten 1.
Kravet att hunden ska vara avmaskad mot bandmask gäller inte om hunden förs in från
Norge eller Finland.

Ändring av krav på ID-registrering
2. ID-märkning
Hund född 1997-01-01 eller senare ska vara ID-märkt för att få delta på officiell
utställning, officiellt prov eller tävling (gäller även blandras och oregistrerad hund).

Ny paragraf
4. Force majeure
SKK eller medlemsorganisation, som på grund av omständighet som den inte kunnat
råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller
försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra
evenemang inom sin klubbverksamhet på det sätt som planerats, är inte skyldig att
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återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. SKK eller
medlemsorganisation äger således rätt att behålla del eller hela den avgiften som
inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Medlemsorganisations beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till
centralstyrelsen. På motsvarande sätt äger SKK eller medlemsorganisation rätt att
begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt
avgiften.
SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta
kostnader som åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller
förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som
fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta
kostnader.

Ändring av född .... år
6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar
Svanskupering
Svanskuperad hund får delta endast under förutsättning att den uppfyller någon av
följande förutsättningar
är född i annat land än Sverige och Norge, inte fallen undan svensk- eller norskägd tik
och kuperingen då den företogs var tillåten i hundens födelseland.
är född i Sverige 1993-01-01 eller senare och kuperingen utförts av veterinärmedicinska
skäl för att avhjälpa en efter födseln förvärvad skada, samt att intyg om detta på av SKK
fastställt formulär (blankett F145 Sveriges Veterinärförbund) kan uppvisas i original
såväl vid arrangemanget som senare.
Kommentarer från mötesdeltagare
Förslag att ha en lista på webbsidan med vilka kuperingsregler som gäller i Europa.

Tillägg i text
8. Kommissarie och bestyrelse
Bestyrelseledamot får inte ställa ut eller visa hund vid utställningen. Tjänstgörande
domare eller ringsekreterare får inte ingå i aktuell utställnings bestyrelse.
Kommentarer från mötesdeltagare:
Förslag att orden ”visa hund vid” i första meningen byts ut mot ”anmäla hund till”.

Tillägg i text
9. Domare och övriga funktionärer
Utställare ska uppmärksammas på att det kan förekomma en domarelev och en
domaraspirant, alternativt två domarelever i ringen under bedömningen.

Tillägg i text
16. Allmänna ordningsföreskrifter
Utställare eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter
samt de ytterligare ordningsföreskrifter som lämnas av utställningens funktionärer.
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Överträdelser kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris
och – vid allvarligare omständigheter – disciplinära åtgärder. Arrangören äger i sådant
fall rätt att avvisa person från utställningsområdet
Utställares tält ska placeras enligt anvisningar från arrangören, dock inte närmare än två
meter från ringarna och endast på plats som anvisats/godkänts av arrangören.

Tillägg i text
19. Anmälan och anmälningsavgift
Hund som anmälts med felaktiga uppgifter diskvalificeras. SKK äger också rätt att
stryka resultat för hund vars lämnade uppgifter i anmälan har tillkommit för att kringgå
SKKs bestämmelser.
Hund ska delta i det namn under vilket den är registrerad i eller utom Sverige.

Ändrad avgift
20. Återbetalning av anmälningsavgift
Erlagd anmälningsavgift återbetalas (en avgift på 40 kr/hund kan uttas för att täcka
administrativa kostnader)

Helt ny och förenklad lydelse
21. Protest
Domslut kan ändras i följande fall.
a. Om fel av teknisk art begåtts.
b. Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser.
Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön.
Frågan om ändring av domslut prövas:
1. Efter protest från utställare vars rätt berörs av det klandrande resultatet.
2. Efter anmälan från bestyrelsen eller från den domare som fattat beslutet.
3. Efter beslut av SKK att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst
domslut.
Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas till bestyrelsen innan
utställningen avslutas samma dag som det klandrande domslutet meddelades och vara
åtföljd av protest- avgift motsvarande dubbel anmälningsavgift i öppen klass.
Om protesten lämnas in av någon som ej är berättigad till detta eller om protesten inte är
åtföljd av fastställd protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas
av bestyrelsen.
Om protesten tas upp till prövning, ska bestyrelsen senast inom tre dagar efter det
utställningen avslutats meddela sitt beslut skriftligt. Kan utställningsbestyrelsen inte
meddela sitt beslut inom föreskriven tid, t ex på grund av att resultat från sådan
provtagning som omnämns i inledningen av Allmänna bestämmelser för utställningar,
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prov och tävlingar inte föreligger, ska utställningsbestyrelsen hänskjuta avgörandet till
SKK.
Godkännes protesten utgår hundens pris ur resultatredovisningen och
anmälningsavgiften återbetalas tillsammans med protestavgiften.
Avslagen protest kan skriftligen överklagas inom 30 dagar till SKKs
Utställningskommitté.
Ändringar i resultatlistan kan ske inom två (2) år från utställningstillfället.
Kommentar från verksamhetschefen:
Ovanstående text kommer att få ytterligare en genomgång innan den slutliga texten
utformas.

Klassindelning och bedömningsordning
Ny åldersgräns
36. Veteranklass (vetkl)
Denna klass är öppen för hund, som senast dagen före utställningens början uppnått 8
års ålder.

Ändrad text
39. Avelsklass (avelskl) och 40. Uppfödarklass (uppfkl)
Ägare av avelshund/avelstik ska i så god tid som möjligt meddela respektive avkommas
ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp och delta i avelsklass. Det tillhör god kynologisk
sed att delta med sin hund i Avelsklass. Ägare av avelshund/avelstik ska lämna
meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.
Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela respektive hunds ägare att hunden ska
ingå i uppfödargrupp och delta i uppfödarklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta
med sin hund i uppfödarklass. Uppfödare, eller dennes ombud, ska lämna meddelande
till ringsekreterare om önskat deltagande.
Kommentarer från mötesdeltagarna:
Förslag att utställningsarrangören redan på bekräftelsen till utställaren informerar om att
hunden kan komma att delta i avels- och/eller uppfödarklass.

CS beslut i frågeställningar som varit föremål för Remiss
7 länsklubbar och 16 specialklubbar inte har besvarat remissen.

Följande frågeställningar ställdes i remissen
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Krav på antal certifikat för utomnordisk champion
En klar majoritet av läns- och specialklubbar uttalar önskemål om att ha oförändrade
krav d.v.s. ett certifikat för att få SUCH.
CS har beslutat att ett certifikat för utomnordisk champion ska gälla för att få titeln
SUCH, under förutsättning att eventuella krav på provmeriter är uppfyllda.

Certifikaten i ett SUCH, för svenskägd hund, ska vara utdelade av tre (3) olika
domare
Både bland läns- och specialklubbar finns en majoritet för att behålla nuvarande krav på
två (2) olika domare.
CS har beslutat att behålla nuvarande krav på två (2) olika domare.

Frivilligt val om krav på att minst ett certifikat i SUCH ska vara erövrat på
specialklubbsutställning.
Samtliga länsklubbar som svarat har avvisat förslaget.
Bland specialklubbarna är en knapp majoritet för att avslå förslaget, men vid en
beräkning av representerade medlemmar så finns en klar majoritet för förslaget. Några
specialklubbar har föreslagit att minst två certifikat ska tas på specialklubbsutställning.
CS har noga diskuterat frågan och har beslutat att det ska vara frivilligt för
specialklubbarna att kräva om ett certifikat ska tas på en specialklubbsutställning för ett
SUCH.
Kommentarer från mötesdeltagare
Det är fel att låta specialklubbarna bestämma om vilka utställningar som ska vara
certberättigade. Reglerna kan bli ohomogena och svårtolkade.
Ska icke rasspecifika championat innehålla krav på exteriör meritering?
CS fann att bland länsklubbarna finns en liten majoritet för att exteriör meritering ska
finnas kvar för dessa championat.
Vidare fann CS att en klar majoritet av specialklubbarna är för en ändring innebärande
att icke rasspecifika championat i framtiden inte ska innehålla krav på exteriörmerit.
CS beslutade därmed i enlighet med remissförslaget att de nya
championatbestämmelserna ska göra en klar skillnad mellan rasspecifika och icke
rasspecifika championat samt att krav på exteriör meritering för icke rasspecifika
championat utgår.
Vidare beslutade CS att denna förändring innebär att Svenskt Brukshundschampionat
endast kan tilldelas de raser som ingår i Svenska Brukshundklubben (SBK). Detta
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medför att tre nya championat för SBKs respektive Rapport-, spår- samt sökprov införs
samt att dessa är öppna för samtliga raser och att inte heller ett sådant championat ställer
krav på exteriörmerit. Dragprov kommer också att inkluderas i bestämmelserna.
Kommentarer från mötesdeltagare:
Istället för att kalla dessa för championat föreslogs ”diplom” t.ex. ”rapportdiplom”.

Frågeställningar angående särbestämmelser som avhandlades vid CS
möte 2005-11-17
Hälsoprogram i championatbestämmelserna
Från specialklubbskonferensen 1995 finns ett förslag om att långsiktigt utmönstra
hälsoprogrammen ur championatsbestämmelserna, samt att den rätta platsen för sådana
bestämmelser är Registreringsbestämmelserna.
CS har beslutat i enlighet med förslaget.

Skilda strukturer för utdelande av certifikat för SSRKs retriever raser
SSRK har återigen inkommit med en begäran om att flatcoated retriever, samt nu även
labrador retriever, ska tilldelas certifikat i jaktklass.
CS konstaterade att frågeställningen om ”kusinraser” inom samma specialklubb som
prövas under samma provregelverk kan/ska ha olika strukturer på utställning, dvs. i
vilken klass ska certifikatet delas, ut har behandlats vid både KF 1999 och KF 2001
Enligt beslut vid dessa båda KF så ska närbesläktade raser inom en och samma
specialklubb, vilka omfattas av samma jaktprovsbestämmelser, ha likartade regler för
utdelande av certifikat på utställning.
CS konstaterar också att den föreslagna förändringen skulle gå i helt motsatt riktning
avseende de effekter som SSRK ansåg helt nödvändiga när klubben under nuvarande
regelperiod begärde och fick beviljat ett införande av SU(u)CH, SJ(j)CH samt SJ(a)CH.
CS beslutade med hänvisning till KF-besluten från 1999 och 2001 samt till SSRKs
”vägval” med införande av så kallade paranteschampionat att avslå SSRKs begäran.

Skilda strukturer för SBaK
SBaK har ansökt om att fortsatt dela ut certifikat för basset hound i bhkl/btkl, men i
jaktklass för de franska bassetraserna. Härvid konstaterade CS en klar skillnad mellan
raserna då basset hound i nuvarande bestämmelser och i motsats till de franska raserna
inte har något krav på genomfört jaktprov för ett SUCH. Med hänvisning till
ovanstående beslutade CS i enlighet med SBaKs förslag.
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Inskickad fråga från Svenska Stövarklubben
”30-mila”-regeln vid ansökningar av utställningar.
Svenska Stövarklubben hänvisar till beslut SKK/UtstK nr 4/2005 § 75 där UtstK är
medveten om de problem som i vissa all uppstår vid planering av utställningar för
specialklubben/lokalklubben. Stövarklubben med flera klubbar har även lokalklubbar
som i sin planering ska se till att de inte konkurrerar med närliggande lokalklubbars
utställningar. UtstK kommer att där problem uppstår väga in klubbarnas motiveringar.
Stövarklubben önskar ändå att radien sänks till 15 mil. Minskningen skulle inte påverka
länsklubbarnas egna utställningar på samma datum med tanke på att det vanligtvis inte
är något större antal stövare som ställs ut på länsklubbarnas evenemang och att de som
ställer ut sina stövare sällan åker längre än 15 för att delta i en utställning.
Stövarklubben påpekade att lokalklubbarna själva vill avgöra när en konkurrenssituation
uppstår klubbarna emellan.
Bo Skalin informerade om att utställningskommittén kommer att se över antalet
utställningstillfällen och hur många deltagande hundar det deltagit på länsklubbsutställningar kontra specialklubbsutställningar. Utställningskommittén återkommer i
frågan.
Samarrangemang mellan specialklubbar
Bo Skalin informerade om att det är mycket positivt när specialklubbar gör
samarrangemang men klubbarna måste vara överens om vilka dag och vilken plats som
ska användas. Det är inte ovanligt att t.ex. två samarbetande klubbar ansöker
samarrangemang men med olika uppgifter om datum och plats. Det är viktigt att
klubbarna på ett tidigt stadium gör en ansvarsfördelning inom sig för att undvika
dubbelarbete och missförstånd.
Respektera att datum för ändringar är i oktober ett år före utställningen.
Mötet diskuterade möjligheten att använda sig av ”fältobservatörer” som ska kunna se
till att en utställning fungerar på ett korrekt sätt.
Bo Skalin informerade att CS håller frågan levande och att UtstK har i uppdrag att hitta
bra former för att kunna ge klubbar hjälp med att arrangera sina utställningar på bästa
sätt.
Bo Skalin informerade om vikten av att ha välutbildade funktionärer i styrelsen och att
det är viktigt att pärmen för utställningsansvariga ska finnas tillgänglig hos den sittande
styrelsen och inte vara en personlig ägodel för någon enskild.
Svenska Taxklubben och Svenska Pudelklubben kommer under en tid att ha
obligatorisk mätning av sina raser. Pudelklubben kommer att lämna information om
mätning i sina bekräftelser till utställarna vid sina utställningar. Både Taxklubben och
Pudelklubben har önskemål om att SKK skickar en påminnelse till länsklubbarna om att
också de informerar berörda parter.

17
SSUK har önskemål om att SKK centralt undersöker status för American Akita inför
deras gruppbyte och om de eventuellt ska ingå som rasklubb inom SSUK. Per-Inge
Johansson tar med sig det till föreningskommittén.
SKKs Föreningskommitté
Presentation av SKK/FKs föreningspaket
Per-Inge Johansson, ordförande i SKKs föreningskommitté började med att presentera
det föreningspaket som är framtaget för att underlätta för klubbarna i deras arbete.
I materialet kan man hitta arbetsordning för klubbstyrelse, arkivering inom SKK, att
tänka på inför det första styrelsemötet, att verka som förtroendevald inom SKKorganisation med flera saker.
Materialet finns att hämta på SKK webbsida.
Per-Inge visade också en översiktsbild på hur SKK organisationen ser ut idag och att
SKK har ca 900 klubbar i hela landet.
En kort presentation av FKs delegeringsordning gjordes också.
För närvarande arbetar FK mycket med att hjälpa klubbar med att anpassa sina stadgar
till SKKs typstadgar. Som exempel visade Per-Inge hur FK gått till väga med att hjälpa
Svenska Pudelklubben till att anpassa sina stadgar till SKKs typstadgar.
I en specialklubb med rasklubbar är det specialklubben som är ansvarig för
rasklubbarnas stadgar.
Det finns inte mycket utrymme för att göra stora förändringar i de typstadgar som SKK
använder, men FK är alltid beredda att ta en diskussion om eventuella ändringar i
stadgarna.
Alla klubbar uppmanas at gå in på föreningskommitténs frågebank där man kan få svar
på många av sina frågor. Frågebanken uppdateras kontinuerligt.
Föreningskommittén håller för närvarande på med att göra ett ”rätts-PM”, mall för hur
en årsredovisning ska se, information o momsregler och äganderätt till producerat
material.
Se till att styrelsen har litteratur i ämnet föreningsteknik, t.ex. Jan Wigdells bok som just
heter Föreningsteknik. Det finns även en bok om ”Valberedningens arbete” som kan
vara nyttig att ha.
CS har utsett faddrar för klubbarna för att underlätta kunna stödja klubbarna och
underlätta kommunikation mellan klubbar
SKK har under något år också haft förvaltningsuppdrag som t.ex. har inneburit att en
arbetsgrupp gått in och hjälpt Specialklubben för Västgötaspets under ett verksamhetsår.
Dessutom har samma grupp fungerat som stödgrupp åt Svenska Leonbergerklubben.
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Båda uppdragen har lyckats bra därför att parterna varit inställda på att försöka göra det
bästa av situationen och i slutänden få en fungerande klubb igen.
Per-Inge informerade om att mycket material angående föreningsteknik finns på SKKs
webbsida och uppdateras kontinuerligt. Klubbar som önskar att deras förtroendevalda
ska få tidningen Hundsport Funktionär anmäler detta till SKKs medlemsavdelning.

Hur rekrytera till ideellt arbete i förening?
Per-Inge Johansson inledde diskussionen med att säga att alla vet att det är svårt att
rekrytera funktionärer till våra ca 900 klubbar. Organisationen växer vilket också
medför rekryteringsproblem. Valberedningens roll är därför mycket viktigt, välj
valberedning med omsorg!
Mötet föreslog att FK använder sig av Hundsport och där sätter in artiklar om vad det
innebär att vara funktionär i en klubb.
Nils Erik Åhmansson informerade om att CS trycker hårdare på Hundsport med att
skriva artiklar om intressanta och viktiga frågor för organisationen. Föreningskommittén har också en mycket viktig roll i vår organisation.
Ungdomar behöver rekryteras till hundsporten och det är inte så svårt, problemet
uppstår när de blir tillfrågade om att ta plats i någon kommitté eller liknande då är de
inte lika intresserade. Det brukar gå bättre när de blivit lite äldre och känner att de vågar
ta på sig uppgifter. Vi som är lite äldre måste vara generösa och inte vara rädda att bjuda
in ungdomarna, vara lite av mentorer för dem och dela med oss av våra erfarenheter.
En av anledningarna till att vi fortfarande kan rekrytera funktionärer är nog att vi har en
transparens i vår organisation och att den är demokratisk. Vi ska inte glömma bort
människan i det hela, vi ska ha kul när vi arbetar i våra klubbar.
I dagens läge är det så att de som är aktiva har flera uppdrag i olika klubbar, dvs.
återanvändningen av samma människor är stor och medelåldern är relativt hög.
Det finns inga exakta lösningar på rekryteringsproblemet men det gäller att hålla frågan
levande hela tiden.
Övriga frågor
Moms och skatteregler, sociala avgifter m.m.
Ulf Uddman informerade om att regeringen beslutade i samband med budgeten 2005 att
hänskjuta frågorna kring momsbeskattning av verksamhet som ideella föreningar
överförs till en ny och större översyn av hela momsskatteområdet. Dvs. de aviserade
förändringarna som funnits och som var utlovade till den 31 december 2004 är nu
skjutna på framtiden och torde inte dyka upp förrän tidigast 2008 och att kunna gälla
från 2009/2010. Men uppenbart vill regeringen inte fatta beslut i denna fråga som berör
hela folkrörelse-Sverige. Tänk på att man måste ge ut fyra nummer av en klubbtidning
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per år för att få momsbefrielse på tryck och porto. Blankett för ansökan finns hos
skattemyndigheten.
Senare i vår kommer regeringens utredning om skattevillkor inom idrottsrörelsen att
presenteras. I denna utredning ligger frågor som sociala avgifter på arvoden till domare
och funktionärer, avdragsrätt för resor m.m. Beroende på vad som kommer att föreslås
så kan det komma förslag på förändringar och även här gäller tidplanen tidigast den 1
januari 2007.
Observera krav på kontrolluppgifter om ni betalar ut arvoden överstigande 100 kr.
Fortfarande finns olika tolkningar i olika delar av Sverige om sociala avgifter ska
betalas på domararvoden överstigande 1 000 kr. Många avvaktar för närvarande
ovanstående utredning.
Detsamma gäller om milersättningen på 18 kr ska betraktas som skattepliktig lön eller
inte. Problemen verkar främst finnas inom delar av SBK i mellersta delen av landet där
vissa skattemyndigheter tolkar reglerna så att även bilersättningen är skattepliktig. Det
finns dock ännu inga prejudikat. SKKs skattejurist försöker dock driva fram beslut i
frågan.
Bilersättningen är som sagt höjd till 18 kr/mil från den 1 januari 2006. Traktamenten är
oförändrade likaså SKKs rekommenderade arvoden till domare och andra funktionärer.
Ulf Uddman informerade om att man engagerat en journalist som ska belysa
Länsklubbarnas verksamhet i artikelform. En förändring kommer att märkas redan i
nummer 1-2/2006.
Därmed var 2006 års specialklubbskonferens slut och Nils Erik Åhmansson tackade för
ett väl genomfört möte med intressanta föredrag och diskussioner. Nästa specialklubbskonferens kommer att hållas 2008 men innan dess är det ett kennelfullmäktige i juni
2007.
Vid anteckningarna
Annika Klang

