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Svenska Brukshundklubben

Angående: Ärende behandlat vid SKK/PtK möte 2017-03-08.
Regelverk – Svenska Kroppsvallarklubben
Inför PtKs föregående möte (nr 3/2016) har SvKV inkommit med underlag till tre
regelverk, baserat utifrån FCIs förekommande regler för Herding dogs Traditional Style
inklusive anlagsprov.
Informerade sekreteraren om det fortsatta arbete som kansliet i samverkan med
Katarina Björn därefter har gjort, avseende bearbetning av den nationella
anpassningen i regelverkens innehåll och uppställning samt provspecifik nomenklatur.
I detta arbete har förekommande rasförteckning avskilts, och behandlats separat
utifrån tidigare uppdrag.

---------------------Rasförteckning;
PtK har tidigare framfört synpunkter till FCI Herding Dogs Commission/HDC avseende
den förteckning över raser, vilka enligt FCIs förekommande regelverk har rätt att delta
samt tilldelas CACITR. Utifrån framförda synpunkter har PtK vid föregående möte
beslutat att nationellt inte medge samtliga av de raser som är angivna på FCI HDCs
rasförteckning rätt att under provperioden delta vid SvKVs prov-/testverksamhet.
Detta bland annat utifrån rastyp samt att det i detta sammanhang ingår annat djurslag
vilket i sig ställer krav avseende djurskyddsaspekten. Efter den 3-åriga provperiodens
utgång kan sedan en utvärdering ske och eventuellt annat beslut fattas.
Redovisade Katarina Björn erhållet uppdrag, att i samverkan med kansliet se över
rasförteckningen. Presenterades förslag till raser vilka under provperioden föreslås
kunna medges rätt att delta vid prov/test inom SvKVs verksamhet. Förutsättning för
detta är då att respektive berörd specialklubb ger sitt godkännande.
Beslöt PtK att fastställa presenterat förslag till rasförteckning. Vidare att förutsättning
för att föreslagen ras ska kvarstå på förteckningen är att berörd specialklubb ger sitt
godkännande. Varefter PtK avser fatta beslut per capsulam, med inriktning att
rasförteckningen fastställs från och med 2017-07-01, för att träda ikraft från och med
2018-01-01.
------------------------forts.
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Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva berörda specialklubbar för deras yttrande om
bifall eller inte.
Vidare uppdrogs till sekreteraren att utifrån tidigare bordlagd ansökan (PtK 3/2017
§ 95 b, 2) från Svenska Brukshundklubben, informera klubben vilka raser inom deras
ansvar som under provperioden medges deltagande.
Förklarades punkten omedelbart justerad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------För er information; PtKs inriktning avseende reglerna är densamma som för
rasförteckningen, dvs att regelverken fastställs från och med 2017-07-01, för att träda
ikraft från och med 2018-01-01 med officiell verksamhet.
Bordlagd ansökan från SBK (PtK 3/2017) – Av ansökta raser ingår nedan i föreslagen
rasförteckning. SBK behöver därför inte inkomma med svar, om inte förändring skett
och önskemål finns om att någon av nedan raser utgår, vilket i så fall meddelas senast
2017-04-28.
Ras:
australian kelpie
australian cattle dog
australian shepherd
belgiska vallhundar
beauceron
briard
chodský pes
collie
vit herdehund

Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben
Prov och tävlingskommittén
Brith Andersson
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e-mail: bran@skk.se
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