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Regelrevideringskonferensen 9-10 februari 2019
Minnesanteckningar från den avslutande diskussionen

Uthållighetsprov
Sträckan, dela upp den, 1 mil, 2 mil?
Måste vara 2 mil (FCI-regler), måste finnas FCI-godkända UHP-domare för tysk schäferhund
Ska UHP ligga kvar under Avel och hälsa?
Övriga raser välkomna i mån av plats enligt dagens regler?
I mån av plats? Annat?
Vad är max- och minantal hundar?
Hur görs urvalet om det är fler anmälda än vad som är maxantal?
Vilka krav gäller för att behålla auktorisationen som domare respektive provledare?
Känd ledstatus för att få delta på UHP?
Höja åldern för deltagande från 16 till 18 eller 24 månader?
Snyggt diplom?
Ha UHP som krav för titeln Korad?
Hur ska vi marknadsföra varför man ska göra UHP?
Anmälan till UHP via SBK Tävling?
UHP som arbetsmerit? Nordisk stil, barmarksstil, drag?

Exteriör och utställning
Utveckling av exteriörbeskrivning. Visa hur det ser ut. Fler tillfällen att exteriörbeskriva, fler
exteriörbeskrivare.
MT som avelsinstrument – få fler till MT.
Cert/championat som morot för att ut och tävla.
Statistik rasvis till rasklubbarna inför exteriördomarkonferenserna
Exteriörbeskrivning från 12 månader?
HWT (Herding Working Test)
Specialsök
Nordic Style
IGP – delar att använda?
Barmarksdrag
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Draghund – flera hundar?
En hund som ”funkar” – vad kan det innehålla. Hundar i samhällets tjänst - bredda och inkludera alla.
Snåriga regler – WCC för meritering kan innehålla olika saker.
Mondioring
Provformer - regler SKK eller FCI
L-test?
Ska det finnas ”ingångskrav” (som MH för att starta i bruks)
BH-prov
Sänka kraven för de raser som idag har provmerit för cert – få med alla på båten?
Vilka lokalklubbar arrangerar bruksprov?
Möjlighet för rasklubbarna att arrangera bruksprov.
Var ska nivåerna ligga?
MT-diskussioner… locka fler att göra MT som inte skulle göra det. Krav på bruksmerit för cert och MT
för championat. Får med båda delarna…
Måste göra det attraktivt

Mentalitet
Bra återkoppling till Utförandeanvisningarna MH, förslag på förtydliganden
Kommunikation/samarbete centralt, distrikt, rasklubb och lokalklubb. Funktionärslistor, utbildningar,
information. Arbetsinstruktioner, förtydliganden och tillgängliga. Tydliggöra hur distrikten ser ut –
försöka få fram karta.
Identifiera behovet av utbildning för beskrivare och domare.
Utbildningsmaterial
Kvalitetssäkring funktionärerna
Revidering MT2007, vad händer?
MT2017, vad händer?
Prioriteringsordning, missats ett ord i MT2017.
Protokollen MH och MT
Viktigt att allt görs i en god procedur, få fram något som vi är så överens om som möjligt. Alla
kommer aldrig att vara överens. Samarbete och öppenhet är viktigt.
En mycket givande helg!
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Hur jobbar vi framåt?
Försöker vara så transparanta som möjligt. Det finns ingen dold agenda.
Planen är att MT2007 och MT2017 ska arrangeras parallellt. MT2017 officiellt under en provperiod.
Ska då vara möjligt att få titeln korad, men inte championatsgrundande.
Vi har ännu inte svar på alla frågor.
Ett uppdrag är att få hundägare att aktivera sina hundar.
Specialsöket tänkt att var officiellt i drift till 2022.
Vad önskar ni av Avel och hälsa? Vad behövs till RAS/RUS-konferensen?
Materialet från helgen: mejlas ut eller på hemsidan? Lite av båda. Delar av materialet kräver en
förklaring och kan inte bara läggas ut på hemsidan.
Bra att få ut diskussionsfrågor i förväg inför kommande konferenser.
Viktigt att vårda förhållandet distrikt/rasklubb gentemot Avel och hälsa. Båda ”sidor” har ansvar och
skyldigheter.
Viktigt att rasklubbsrepresentanterna nu tar hem och diskuterar frågan om arbetsmeriter med sina
respektive rasklubbar och förankrar.
Distriktsrepresentanterna diskuterar och förankrar tankar runt MH/MT i sina respektive disktrikt.
Ni kan mejla in reflektioner till kansliet som vidarebefordrar till berörd utskottsgrupp.
Önskemål om att även redovisa procentuell andel av individerna av en ras som genomfört MH.
Man måste då sätta en tidsgräns för vilka hundar som ska ingå i statistiken.

Anneli Hultman tackar för en väl genomförd konferens med samtal i god ton och ett bra
engagemang!

Vid tangenterna:
Agneta Olsson, kansliet
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