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Innehåll: 
• Protestblankett 
• Handläggningsrutiner avseende hundar som anmäls för att ha uppvisat ett oacceptabelt 

beteende 
• Handläggningsrutiner avseende ”Rapport om hund som förvarats på ett 

olämpligt sätt i bil, bur, tält eller dylikt” 
• Avtal med domare/tävlingsledare vid freestyletävling 
• Anmälningsavgifter, övriga avgifter och arvoden, Freestyle 
• Upplägg Tävlingsledarutbildning 
• Intyg om godkänt teoretiskt prov för tävlingsledare, freestyle 

 



 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Internet E-post 

 

PROTESTBLANKETT 
Freestyle 
 
Tävlingsplats:……………………………………………………Datum:………………………… 
 
Jag/vi protesterar mot:…………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Förslag på åtgärd:…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Underskrift:………………………………………………………………………………………… 
 
Namn:……………………………………………………Telefon:………………………………… 
 
Adress:……………………………………………………………………………………………… 
 
Avsikten med en protest är få ett resultat ogiltigförklarat.  
 
Protest kan ej lämnas mot domslut/bedömning. 
 
Protestavgift mottagen □   Protestavgift återbetald  □ 
 
 
……………………………………………… …………………………………………… 
Tävlingsledarens underskrift   Protestlämnarens underskrift 
 
Protesten godkännes □   Protesten godkännes ej □ 
 
 
Tävlingsledarens kommentar:………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Box 6 Rinkebysvängen 70 08-795 30 85 08-795 30 88 83 12 36-5 www.shu.se info@shu.se 
163 21 Spånga 

www.hundfreestyle.se



Handläggningsrutiner avseende hund som rapporterats för att ha 
visat oacceptabelt beteende

Med anledning av § 5 i SKKs Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar;

"Oacceptabelt beteende
Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisat ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat 
sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubbor-
ganiserad aktivitet visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. 
Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt funktionär vid prov."

När skäl för rapport om oacceptabelt beteende föreligger ska prov-, tävlings-, utställningsfunktionär, instruktör eller domare 
beskriva händelsen på särskilt utformad blankett, som därefter omgående skickas till SKK, Brith Andersson, 163 85 Spånga. 
Det är av stor vikt att samliga grundläggande uppgifter då är ifyllda på blanketten!

En arbetsgrupp bestående av Ulf Uddman, Brith Andersson och Kjell Svensson tar del av orsak samt omständigheter för rap-
portering.

En utredning sker, där t ex kompletterande redogörelser från hundägare/-förare, vittnen och andra berörda parter begärs 
om så anses nödvändigt.

Beroende av händelsens art fattas beslut om hunden under utredningstiden ska stängas av från all verksamhet (med verk-
samhet avses deltagande vid prov, tävling, utställning samt avel, i vissa fall även klubborganiserad aktivitet).

När tillräckligt beskrivande material kring själva händelsen finns fattar SKK beslut om hunden som en del i utredningen ska 
testas. Om så är fallet kontaktas en av de särskilt utsedda personer som har till uppgift att testa hundar som är föremål för 
den här typen av utredning. Härvid ska betonas att själva testet inte följer någon i förväg fastställd modell, utan anpassas till 
den fallbeskrivning som framgår av rapporten och kompletterande redogörelser.

Ansvarig testperson sänder sedan sin beskrivning av hunden till SKK, Brith Andersson och efter beredning av SKKs arbets-
grupp fattas beslut om hunden ska vara fortsatt avstängd eller åter har rätt att delta i verksamhet inom SKK organisationen.

Spånga 2012-01-01

Kjell Svensson
Chef för SKKs Tävlingsavdelning
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Rapport om hund
som visat

oacceptabelt beteende
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Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga   Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 33 22   E-post: tavling@skk.se   Webbplats: www.skk.se

Gillsans varianten
TÄVLING 
(kopiera fr denna)

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga   Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00  E-post: kennelnamn@skk.se  Webbplats: www.skk.se

Gillsans varianten
KENNELNAMN

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga   Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00   Webbplats: www.skk.se

Gillsans varianten
UTAN INFO-ADRESS

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga   Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00  E-post: reg@skk.se  Webbplats: www.skk.se

Gillsans varianten
REGISTRERINGSAVD

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga   Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon Avdelningen för Avel och hälsa: 08-795 33 66  Webbplats: www.skk.se

Gillsans varianten
AVD FÖR AVEL OCH HÄLSA

   

Gillsans varianten
TÄVLING 
(kopiera fr denna)

Ägare

Adress

Namn

Postnr                                          Ort                                                                                                            Telefon

Förare (om annan än ägaren)

Adress

Namn

Postnr                                          Ort                                                                                                            Telefon

Händelsen uppstod vid

Ort/Plats Datum

Utställning/Prov/Tävling/Klubbverksamhet: Specificera typ/klass Arrangör

Beskriv händelsen samt underteckna på sid. 2.

1. Vittne till händelsen

Adress

Namn

Postnr                                          Ort                                                                                                            Telefon

Adress

Namn

Postnr                                          Ort                                                                                                            Telefon

2. Vittne till händelsen

Hund
Hundens namn Ras

Registreringsnr/TAVLIC nr                                   ID-nr                                                                              Född
 Hane Tik

Skickas omgående till SKK!
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Uppgift om annan berörd part (hund/person)

Personuppgifter (Namn, adress, postnr, ort och telefon)

Hundens namn / Ras / Registreringsnr

Webbversionen ska ha den här ordningen på sidorna.
Den tryckta versionen ska ha sidan 3 som första sida (tänk på att ändra siffrorna på sidordningen). (Göran trycker och 
häftar ihop)



Beskrivning av händelsen

1. Vittnes redogörelse för händelsen

2. Vittnes redogörelse för händelsen

Andra eventuella iakttagelser

Ansvarig för rapporten (ej enskild hundägare) * obligatoriska uppgifter
Namn * Funktion /funktionär *                                Telefon *

Adress *                                                                                                       Postnr *                   Ort *                                                       E-post

Blanketten skickas omgående till Svenska Kennelklubben, Brith Andersson, 163 85 Spånga.

Ort och datum*                                                                               Underskrift *

2 (3)

Är ägare/förare meddelad om rapport om oacceptabelt beteende?               Ja                Nej



Handläggningsrutiner avseende ”Rapport om hund som förvarats på ett 
olämpligt sätt i bil, bur, tält eller dylikt” 
Förvaring av hund i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhål-

landen att hunden kan ta skada.

Med hänvisning till § 3 i SKKs Utställnings- och championatbestämmelser/Allmänna bestämmel-

serna om hundägarens ansvar, har en särskild blankett utformats, ”Rapport om hund som förvarats på ett 
olämpligt sätt i bil, bur, tält eller dylikt”, för att underlätta för arrangörer i samband med anmälan av en 

hundägare eller dennes ombud. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid 

arrangemanget.

Praktiska råd vid ingripande
Brottsbalken ger ibland straffrihet vid ”nöd”. Om en hund är instängd i en solvarm bil och plågas 

svårt är det fråga om ”nöd”. Om arrangerande klubbs funktionär trots försök att ta kontakt med 

bilägaren via högtalaren eller på annat sätt påkallad uppmärksamhet på att hund omedelbart måste 

tas ut ur varm bil, men inte får kontakt med bilägaren/hundägaren eller dennes ombud, ska om 

möjligt polis tillkallas samt veterinär. Om varken polis eller veterinär finns tillänglig måste arrang-

erande klubbs funktionär själv göra en bedömning och agera genom att på bästa sätt ta ut hunden. 

Använd inte större våld än nöden kräver, kontrollera om det går att tjuvöppna någon dörr eller dra 

ned en ruta. Om inga andra möjligheter ges, måste en ruta krossas. Därefter tas kontakt med biläga-

ren/hundägaren eller dennes ombud för att förklara vad som skett. Obs! Ha alltid minst ett vittne 
med vid ingripandet. 

Tjänstgörande funktionärer har rapporteringsskyldighet
När skäl för anmälan föreligger ska prov-/tävlings- eller utställningsfunktionär (exempel på funktio-

när är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, domare, ringse-

kreterare, instruktör samt figurant vid prov) beskriva händelsen på den ovan nämnda rapporterings-

blanketten. Det är viktigt att så fullständiga uppgifter som möjligt om både aktuella hundar och 

hundägare eller dennes ombud samt vittnens uppgifter tas på plats och beskrivs i rapporten. 

Obs! Rapporten ska således inte fyllas i av hundägaren eller dennes ombud.

Av tjänstgörande funktionär ifylld rapporteringsblankett skickas omgående efter utställningen/pro-
vet/tävlingen direkt till SKK, Tävlingsavdelningen, 163 85 Spånga. Rapporteringsblanketten ska inte 
skickas via eventuell egen specialklubb eller tillsammans med resultatredovisningen.

När rapporteringsblanketten inkommit till Tävlingsavdelningen vidtas en utredning av händelsen 

och beslut tas om ärendet ska anmälas till SKKs Disciplinnämnd. Hundägare eller dennes ombud kan 

under utredningstiden beläggas med tävlingsförbud (gällande utställning, prov och tävling). 

SVENSKA KENNELKLUBBEN 

Tävlingsavdelningen

Spånga 2010-08-10

 

Plusgiro
Bank account

1177-5

Ansluten till Postadress
Postal address

163 85 
SPÅNGA

Besöksadress
Visitors address

Rinkebysvängen 70
Spånga

Telefax
Telefax

08-795 30 40

Telefon
Telephone

Växel/Switchboard 08-795 30 00
Information 08-795 30 30

Webbplats
Website

www.skk.se

E-post
E-mail

info@skk.se

Org.nr. 802001-7607



Blanketten fylls i av funktionäR (anMälaRe)
Ifylld och underskriven blankett skickas omgående till: Svenska Kennelklubben, Tävlingsavdelningen, 163 85 Spånga.

Rapport om hund 
som förvarats på ett olämpligt sätt (i bil, bur, tält e.dyl)

HUNDÄGAREN eller dennes ombud

Adress

Namn

Tel bostad Mobil

E-post

Reg.nr bil     Bilmärke        Färg

HUNDEN

Registreringsnr     ID-nr/Chipnr    Hane Tik

Hunden namn (enligt registrering)         Ras

HÄNDELSEN INTRÄFFADE VID:

Arrangör

Utställning       Prov  Tävling  Annan organiserad aktivitet Specificera typ:

Ort/plats      Datum   Tidpunkt

Plats där hunden förvarats:  Bil         Bur        Tält  Annan plats          Specificera:

VITTNE 1 till händelsen

Adress

Namn

Tel bostad

Mobil

E-post

Postadress

VITTNE 2 till händelsen

Adress

Namn

Tel bostad

Mobil

E-post

Postadress

BILÄGAREN (om annan än hundägaren)

Adress

Namn

Tel bostad Mobil

E-post

Reg.nr bil     Bilmärke        Färg
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VITTNENS REDOGÖRELSE FÖR HÄNDELSEN (komplettering med separat skrivelse kan användas vid behov)

Vittne 1

Vittne 2

FUNKTIONÄRENS (ANMÄLARENS) REDOGÖRELSE FÖR HÄNDELSEN (ange i den mån uppgifter finns)

Hur lång tid har hunden 
förvarats olämpligt?

Tidpunkt för ev.
 utrop i högtalare

Utrop 1
Klockan:

Utrop 2
Klockan:

Utrop 3
Klockan:

Eventuella andra åtgärder för att få kontakt med 
hundägaren eller dennes ombud, ev. bilägare:

Tidpunkt när hundägaren eller dennes 
ombud, ev. bilägaren meddelats?

Tidpunkt när ”fysisk” kontakt med hund-
ägaren eller dennes ombud, ev. bilägaren skett



POLIS

Har polis tillkallats till platsen?     Ja          Vilken polismyndighet      Nej

Är polisanmälan gjord? Ja Nej

FUNKTIONÄR (ANMÄLARE)

Adress

Namn

Tel bostad Mobil

E-post

Funktion

Ort/datum

Underskrift funktionär/anmälare

VETERINÄR

Har veterinär tillkallats till platsen?    Ja          Vid vilken tidpunkt   Nej

Veterinärs bedömning av hundens allmäntillstånd:

Eventuell medicinsk åtgärd:

Temperatur på hunden 
när den togs omhand:

Veterinärens
namnteckning:

ANDRA IAKTTAGELSER:

Väderleksförhållanden:  Klar sol          Mulet          Regn          Vind Annat:    

Utetemperatur 
(i förekommande fall):

Temperatur i utrymmet 
där hunden befunnit sig:



Avtal med domare vid freestyletävling 
 
Ort/Tävlingsplats ……………………………… Datum ……………..    
 
Arrangerande klubb………………………………………………………… 
 
Typ av tävling/Klasser…………………………………………................... 
 
Övriga önskemål från arrangören…………………………………….......... 
 
Övriga önskemål från domaren…………………………………………… 
 
Domarersättning
Om domare/tävlingsledare ej tjänstgör under hela tävlingen p g a eget tävlande ska ersättningen
överenskommas vid det enskilda tillfället om så inte gjorts ska full ersättning enligt nedan erläggas.  

• Arvode: 450 kronor. Arvodet utbetalas för varje tävlingsdag. Arvoden är skattepliktiga och 
lyder under skattelagen. 

• Reseersättning: utbetalas enligt statlig norm för bilersättning, för närvarande 18,50 kr per mil, 
eller för faktisk kostnad för färd med allmänna kommunikationsmedel samt för faktiska 
merkostnader, t ex parkering. 

• Fri måltid och fritt uppehälle.

 

Ovriga villkor 
• Arrangören skall så snart som möjligt efter anmälningstidens utgång meddela domaren 

antalet starter per klass. 
• Domare bör ej döma under längre tid än fem timmar per tävlingsdag. 
• Endast pga mycket tungt vägande skäl (sjukdom, alltför få anmälda ekipage etc) får 

domaruppdrag eller tävlingsledaruppdrag annulleras. Detta gäller såväl arrangör som funktionär. 
• Arrangör och domare/tävlingsledare förbinder sig i övrigt att följa de bestämmelser som Svenska

Kennelklubben meddelat. 
 
 

……………………………………. ………………………… 
Underskrift Domare  Datum 
 

……………………………………. ………………………… 
Namn  Telefon 
 

…………………………………… ………………………………………………….. 
Adress  Postnummer, Postadress 
 
 

…………………………………….. …………………………... 
Underskrift Arrangör/Tävlingsledare  Datum 
 

…………………………………….. …………………………… 
Namn  Telefon 
 

…………………………………….. ………………………………………………….. 
Adress  Postnummer Postadress 
 



Anmälningsavgifter, övriga avgifter och arvoden 
Freestyle 
 
Anmälningsavgifter 
Bestäms av arrangören. SKK Free rekommenderar följande anmälningsavgifter om inte särskilda omkostnader
föreligger: 150 kr/start vid utomhustävling. 200 kr/start vid inomhustävling. 
 
Övriga avgifter 
Protestavgift = 200:- 
 
Arvoden 
Domarersättning 

• Arvode: 450 kronor. Arvodet utbetalas för varje tävlingsdag. Arvoden är skattepliktiga och 
lyder under skattelagen. 

• Reseersättning: utbetalas enligt statlig norm för bilersättning, för närvarande 18,50 kr per mil, 
eller för faktisk kostnad för färd med allmänna kommunikationsmedel samt för faktiska 
merkostnader, t ex parkering. 

• Fri måltid och fritt uppehälle. 
 
Ersättning till tävlingsledare 

• Arvode: 250 kr per tävlingsdag 
• Reseersättning: utbetalas enligt statlig norm för bilersättning, för närvarande 18,50 kr per mil, 

eller för faktisk kostnad för färd med allmänna kommunikationsmedel samt för faktiska 
merkostnader, t ex parkering.

      •    Fri måltid och fritt uppehälle. 
   
Om domare/tävlingsledare inte tjänstgör under hela tävlingen p g a eget tävlande ska ersättningen
överenskommas vid det enskilda tillfället om så inte gjorts ska full ersättning enligt ovan erläggas.
 
Registreringsavgift till SKK:
30 kr/registrerat resultat (alla resultat som uppnår minst 7,5 p i snitt i samtliga bedömningskategorier)
 



 

Upplägg Tävlingsledarutbildning 
1. Tävlingsledarens roll - aktiv eller passiv? 
2. Organisation 
3. Att ansöka om tävling 
4. Att utlysa en tävling 
5. Tävlingsplatsen 
6. PM 
7. Under tävlingen 
8. Besvärliga ärenden 
9. Tävlingens avslutande 
 
 



Intyg om godkänt teoretiskt prov för tävlingsledare, freestyle 
Insänds till: Arbetsgruppen för freestyle, Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga 
 
 
Eleven 
 

................................................................... .............................................................. ...........................................................  
Namn  Klubb  Medlemsnummer 
 

................................................................... .............................................................. ...........................................................  
Adress  Postnummer  Postadress 
 

................................................................... .............................................................. ...........................................................  
Personnummer  Telefonnummer  E-mail 
 
 
 
Kursen 
 

................................................................... .............................................................. ...........................................................  
Plats Datum Arrangör 
 
 
 
Kursledare 
 

................................................................... .............................................................. ...........................................................  
Namn Klubb Tävlingsledare/domare sedan år 
 

................................................................... .............................................................. ...........................................................  
Adress Postnummer Postadress 
 

................................................................... .............................................................. ...........................................................  
Telefonnummer E-mail 
 
 
 
 
Datum Namnteckning  
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