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§ 207 SVAR PÅ ÅTERREMITTERAT ÄRENDE FRÅN
SKK/UTSTK
FS diskuterade av utskottet för avel och hälsa framlagt förslag efter återremittering av
särbestämmelser från SKK/UTstK avseende utställnings och championatregler 2022 2026,
samt den återkoppling som gjorts till aktuella rasklubbar
FS beslutade att bifalla förslaget enligt följande.
För aktuella rasklubbar (australian cattledog, australian shepherd, chodský pes,
collie, vit herdehund, rysk svart terrier) ansöker SBK i första hand om att stå fast vid
tidigare förslag innebärande olika kravnivåer för att konkurrera om certifikat och att
ställa ut i bruksklass. Detta för att strategiskt stärka organisationens uppdrag om
friska och funktionsdugliga hundar.
Om detta inte är möjligt ansöker SBK i andra hand om att anpassa kraven för att
konkurrera om certifikat och att ställa ut i bruksklass enligt de förslag som
rasklubbarna lämnat. Det innebär att rasklubbarna delas in i tre olika nivåer enligt
nedanstående tabell.
Noteras bör att berörda raser förutom australian shepherd i så fall får sänkta krav för
att delta i bruksklass.
Raser
Grupp 1: Australian cattledog, chodský pes,
collie, vit herdehund
(Har idag inget krav på provmerit för certifikat)
Grupp 2: Rysk svart terrier
(Har idag inget krav på provmerit för certifikat)
Grupp 1: Australian shepherd,
(Har idag inget krav på provmerit för certifikat)

Godkänd appell klass vid SBKs bruksprov eller BSL 1 eller
IGP 1 eller IPO-R med betyget B i klass V eller MR1 eller
godkänd som draghund DRH II eller godkänt vallhundsprov
eller godkänt HWT.
Uppflyttad till lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 1
eller IGP 1 eller IPO-R med betyget B i klass V eller MR1
eller godkänd som draghund DRH II.
Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 eller
IGP 1 eller IPO-R med betyget B i klass A eller MR1 eller
godkänd som draghund DRH II eller godkänt vallhundsprov
eller godkänt HWT.

Kraven för att erhålla SE UCh påverkas inte.
FS uppdrar till Agneta Olsson att skicka svaret till SKK/CS, SKK/UtstK samt
SKK/PtK.
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Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Piia Nora
Mötesordförande

Gunilla Andersson

Barbro Olsson

Justeras: ordförande

Justerare:

2

