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1 Inledning
1.1 Förord
Denna handbok tillkom på initiativ av Catarina Ericson i juli 2007 i syfte att vara till stöd och
vägledning i arbetet inom olika delar av verksamheten inom Svenska Terrierklubben, både i
lokalklubbar och rasklubbar. Uppdatering kommer att ske årligen efter Terrierfullmäktige och i övrigt
vid behov.
Observera att det kan ske förändringar i gällande lagstiftning, myndigheters anvisningar, SKKs
regelverk m.m. utan att handboken uppdateras, och det åligger var och en att hålla sig väl förtrogen
med gällande regler och anvisningar. Avsikten med handboken är heller inte att vara heltäckande.
Det är viktigt att alla förtroendevalda i våra lokalklubbar och rasklubbar har kunskap om vilka regler
som gäller för verksamheten.
Vår målsättning är att kontinuerligt förbättra och komplettera handboken. Vi tar tacksamt emot förslag
till förbättringar och synpunkter om handboken från våra lokalklubbar och rasklubbar.
Lycka till i arbetet inom Svenska Terrierklubben och för våra terrierraser.
Oktober 2017
Marie Carlsson
Ordförande SvTeK
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1.2 Uppdatering av handboken
Handboken uppdateras årligen efter Terrierfullmäktige och i övrigt vid behov. Senaste version och
uppdateringar finns på SvTeKs webbplats www.terrierklubben.se
Datum
2007-07-01
2008-06-27

Version
1.0
1.1

Författare
Catarina Ericson
Catarina Ericson
(e.u)

2010-09-04

1.2

Ingela Ryhede (e.u)

2010-12-11

1.2

2012-03-31

1.3

Lena Tamm (e.u.)
Per Tamm (e.u)
Thomas Uneholt
(e.u)

2013-04-08

1.5

Thomas Uneholt
(e.u)

2014-03-25

2.0

Thomas Uneholt
(e.u)
Annica Andersson
(e u)
Annica Andersson
(e u)
Kerstin Ekegren
(e.u)
Annica Andersson
(eu)

2016-03-25

2.1

2017-10-17

3.0

Ändring
Första versionen.
Mindre justeringar och tillägg (angående
medlemskap, föreningsbrev, försäkringsskydd,
stadgeändringar).
Omstrukturering av kommittéer. Nya tillkomna
Domarkvalitetskommittén, MH-kommittén,
Kommittén för numerärt små terrierraser
(NSTK). Utgår, Jaktrådet och Kvalitetskommittén
Ändrat lokalavdelning till lokalklubb
Ny medlemsstatistik
Ändring av text i p 10.4.2. Gästtalare avseende
krav på föreläsare. (första stycket andra
meningen)
Byte av SvTeK loggotyp.
Ändring av förord
Sidnumrering
2.2.1. borttagning av tabell om medlemsstatestik
2.2.2 Ny organisationsskiss
12 SvTeK utställningsverksamhet
Uppdatering av kapitel 15
Uppdatering av kapitel 9.1-3 och 11.10.1
Uppdatering av kapitel viltspår, NSTK,
mentalitet, Tävlings-/Utställningskommitté
Generell översyn och revidering.

1.3 Vid fel och önskemål om kompletteringar
Om Du upptäcker fel eller har önskemål om ändringar och kompletteringar, kontakta då SvTeKs
ordförande. Synpunkter och kommentarer är alltid välkomna!
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2 SKK-organisationen
2.1 Övergripande SKK
Svenska Kennelklubben (SKK), som bildades 1889, är en ideell organisation och har cirka 300 000
medlemmar. Kennelfullmäktige är SKKs högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år för
att dra upp riktlinjer för den verksamhet som sedan omsätts i praktiken av läns- och specialklubbar.
SKK lyder under den internationella hundorganisationen FCI, Federation Cynologique Internationale.
Till FCI är drygt 80 länders kennelklubbar anslutna.

Organisationsschema SKK 2017
Ur Stadgar för Svenska Kennelklubben samt länsklubb och lokal kennelklubb, kap. Inledning:
”Svenska Kennelklubben SKK – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de
ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och genom
särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationerna.”
”SKKs och medlemsorganisationernas verksamhet regleras av stadgar för SKK, stadgar för
länsklubbar, stadgar för respektive specialklubb och verksamhetsklubb, stadgar för genom särskilt
tecknade avtal anslutna klubbar och stadgar för ungdomsklubb samt SKKs regler. Om stadgar för
medlemsorganisation strider mot SKKs gäller stadgar för SKK.”

2.1.1 SKKs Disciplinnämnd
Ur Stadgar för Svenska Kennelklubben samt länsklubb och lokal kennelklubb, § 14 mom 3:
”Medlem som uteslutits genom beslut av Disciplinnämnden eller som upphört att vara medlem i
någon av medlemsorganisationerna sedan anmälan mot medlemmen inkommit kan inte åter antas
som medlem i medlemsorganisation annat än efter Disciplinnämndens tillstyrkan. Den som upphört
att vara medlem i någon av medlemsorganisationerna i nära anslutning till att en anmälan ingivits,
bör inte åter antas som medlem i medlemsorganisation utan Disciplinnämndens tillstyrkan.
Disciplinnämnden får besluta att den som anmälts till nämnden skall omfattas av registreringsoch/eller tävlingsförbud till dess ärendet slutligt avgjorts.”
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2.2 Svenska Terrierklubben – en specialklubb inom SKK
2.2.1 Övergripande
Svenska Terrierklubben (SvTeK), som bildades 1903, är en ideell förening och har 12 427
medlemmar (31 december 2016).

Ur Stadgar för Svenska Kennelklubben samt länsklubb och lokal kennelklubb, § 4 mom. 2:
”En specialklubb ansvarar för den eller de raser, och i förekommande fall den verksamhet, för
vilken/vilka delegeringen erhållits av SKK Centralstyrelsen efter samråd med specialklubben.
Ansvaret för en eas kan inte delgeras till fler specialklubbar. Det ska endast finnas en specialklubb
per ras eller raser. /…/ Stadgar för specialklubben fastställs av Centralstyrelsen.”
SvTeK är en medlemsorganisation inom SKK, och skall därmed följa de regler som gäller för SKK
och dess medlemsorganisationer. Detta gäller på samtliga nivåer inom SvTeK, d.v.s. för såväl
lokalklubbar som rasklubbar.
Som specialklubb har SvTeK ett av SKK/Centralstyrelsen delegerat ansvar för terrierraserna.
Klubbens högsta beslutande organ är Terrierfullmäktige, och dess verkställande och förvaltande
organ är huvudstyrelsen. Klubbens verksamhet handhas även av lokalklubbar och rasklubbar vilkas
verksamhet regleras av särskilda stadgar som är fastställda av specialklubben.
För bildande av lokalklubbar och rasklubbar krävs godkännande av huvudstyrelsen.
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SvTeK är den tredje största* specialklubben inom SKK.
De fem största specialklubbarna inom SKK (enl SKKs verksamhetsberättelse 2015-16):
•
•
•
•
•

Svenska Brukshundsklubben (ca 64 000 medlemmar)
Svenska Spaniel & Retrieverklubben (ca 24 000 medlemmar)
Svenska Terrierklubben (ca 13 000 medlemmar)
Svenska Älghundklubben (ca 10 000 medlemmar)
Svenska Stövarklubben (ca 9 000 medlemmar)

*) inkl Sveriges Hundungdom
Det sammanlagda antalet lokalklubbsmedlemmar och rasklubbsmedlemmar bestämmer antalet
SvTeK-delegater vid Kennelfullmäktige.
Medlemmar inom SvTeK per 2016-12-31 fördelar sig ungefär med cirka 2 700 medlemmar i
lokalklubbarna och ca 10 000 medlemmar i våra rasklubbar.

2.2.2 Kommittéer och sakområden
Huvudstyrelsen organiserar en del av arbetet via kommittéer och sakkunniga inom särskilda
sakområden. Till sin hjälp har huvudstyrelsen även ett arbetsutskott som handlägger löpande och
brådskande ärenden mellan ordinarie styrelsemöten.

2.2.3 Lokalklubbar
SvTeKs lokalklubbar (6):
•
•
•
•
•
•
•

Dalarnas Terrierklubb (1971) – vilande 2011Sydsvenska Terrierklubben (?)
Värmland-Dals Terrierklubb (1978) – vilande 2014-2017
Västsvenska Terrierklubben (1945)
Östsvenska Terrierklubben (?)
Övre Norra Terrierklubben (?) – vilande 2014-2017
Nedre Norra Terrierklubben (?) – nedlagd augusti 2017

Årtalet inom parantes anger när lokalklubben bildades.
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2.2.4 Rasklubbar
Rasklubbar anslutna till SvTeK (31 st):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AiredaleTerrierGillet (1966)
Aussieklubben (1975)
American Staffordshire Terrierklubben – Sverige (1995)
Skandinaviska Bedlingtonklubben (1977)
Borderterriersällskapet (1962)
Svenska Bullterrierklubben (1976)
Cairnterrierklubben (1963)
Cesky Terrier Klubben (1998)
Dandie Dinmont Club (1978) – vilande till 2018
Rasklubben för Släthårig Foxterrier (1981)
Strävhåriga Foxterrierklubben (1979)
The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal Terrier (2003)
Svensk Irländsk Terrierförening (1984)
Jack Russell Klubben (?)
Svenska Kerry Blue Terrierklubben (1976)
Nordiska Lakelandringen (1988)
Svenska Norfolkterrierklubben (1974)
Svenska Norwichterrierklubben (1977)
Svenska Parson Russell Terrierklubben (1993)
Rasklubben för Rat- och American Hairless Terrier (2017)
Scandinavian Sealyhamterrier Society (1976)
Svenska Silky Terrier Ringen (1980)
Skottefederationen (1972)
Svenska Skyeterrierklubben (2005)
Svenska Staffordshire Bull Terrier Klubben (1991)
Svenska Terrier Brasileiroklubben (2014)
Tysk Jaktterrier Klubb (1980)
Svenska Welshterrierklubben (1973)
Svenska Wheaten Terrier Klubben (1977)
WestieAlliansen (1965)
Svenska Yorkshireterriersällskapet (1976)

Årtalet inom parantes anger när rasklubben bildades.
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3 Terrierfullmäktige
Högsta beslutande organ inom SvTeK är Terrierfullmäktige (TF), som sammanträder årligen i april
månad. Varje lokalklubb och rasklubb utser delegater till TF enligt SvTeKs stadgar.
► Deltagande vid Terrierfullmäktige är att betrakta som obligatoriskt!

4 Stadgar för SvTeK
Terrierfullmäktige antog 2017 nya stadgar för SvTeK, vilka följer SKKs typstadgar för specialklubbar.
Stadgarna finns på SvTeKs webbplats, www.terrierklubben.se
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5 Medlemskap
5.1 Vad innebär ett medlemskap?
Ur SKKs stadgar § 3:
”Enskild person kan bli medlem i SKKs medlemsorganisationer. Respektive klubbstyrelse beviljar
medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av Centralstyrelsen. Medlem skall
följa SKKs stadgar, regler och riktlinjer samt vårda de hundar medlemmen har ansvar för i enlighet
med beprövad erfarenhet, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av
kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan.”
Medlemskap i någon av SvTeKs lokalklubbar eller medlemskap i en rasklubb ansluten till SvTeK
innebär således att man skall följa SKKs stadgar mm enligt ovan.
Det åligger samtliga medlemmar i SKKs medlemsorganisationer att följa SKKs grundregler, se
www.skk.se
Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet för SvTeKs räkning.
Vill man bli medlem i Svenska Terrierklubben, SvTeK, så ringer man till SKK 08-795 30 50 eller
skickar e-post till medlem@skk.se. Ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på
posten.
Medlemskapet är rullande, d v s man är medlem ett år framåt från den månad man betalar in
avgiften.

5.2 Olika typer av medlemskap
Typer av medlemskap i specialklubben SvTeK:
•
•
•

Lokalklubbsmedlem
Rasklubbsmedlem
Ungdomsmedlem

Olika typer av lokalklubbsmedlem (vanligtvis motsvarande i rasklubbar):
•
•
•
•
•
•

Fullbetalande
Familjemedlem
Provmedlem
Nordisk
Utländsk (=utomnordisk)
Hedersmedlem (utses av Terrierfullmäktige)

Skillnader:
•
•

Medlemsavgiftens storlek
Distribution av klubbtidningen (distribueras ej till familjemedlem)

5.3 Skillnader mellan olika typer av medlemskap
Lokalklubbsmedlem:
•
•
•

får deltaga på lokalklubbarnas utställningar,
kan tilldelas SvTeKs Förtjänsttecken, Uppfödarmedalj och Resestipendium,
erhåller Terrierposten.

Rasklubbsmedlem:
•
•
•
•

får deltaga på utställningar arrangerade av SvTeK centralt såsom exempelvis Terrier-Derbyt,
får deltaga på rasklubbens officiella utställningar,
kan tilldelas SvTeKs Förtjänsttecken, Uppfödarmedalj och Resestipendium,
erhåller ej Terrierposten.
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Ungdomsmedlem:
•
•

medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma
rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem, och har rösträtt från det år under
vilket han/hon fyller 16 år,
erhåller Terrierposten.

5.4 Disciplinära åtgärder gentemot medlem
Det är endast SKKs Disciplinnämnd som kan besluta om disciplinära åtgärder, såsom exempelvis
uteslutning av medlem och även återinträde av medlem, förbud mot registrering m m. Detta gäller
samtliga medlemstyper inom SvTeK. Se även kapitel 2.1.1 (SKKs Disciplinnämnd).
Beslut av SKKs Disciplinnämnd avseende disciplinär åtgärd mot medlem meddelas till SvTeK, som
vidarebefordrar beslutet till berörd rasklubb.

5.5 Hänvisningsstopp
5.5.1 Allmänt
Hänvisningsstopp innebär att ingen klubb inom SKK-organisationen under denna tid får hänvisa till
kenneln ifråga. Hänvisningsstopp meddelas samtliga länsklubbar samt berörda specialklubbar.
Specialklubbarna ska sedan vidarebefordra hänvisningsstoppet till berörd rasklubb.
SKK förutsätter att special- och rasklubbar följer SKKs rekommendationer om hänvisningsstopp och
plockar bort uppfödarna från klubbarnas hänvisningslistor och eventuella länkar till uppfödarnas
hemsidor, samt inte tillåter berörda uppfödare att annonsera i ras-/specialklubbens publikationer.

5.5.2 När ges hänvisningsstopp?
Hänvisningsstopp beslutas inte av Disciplinnämnden utan det är SKK som anser att en medlem som
är föremål för ett beslut utfärdat av Disciplinnämnden inte under samma tid bör hänvisas till.
Om en uppfödare får en varning innebär det att han eller hon åläggs ett valphänvisningsstopp i sex
månader från det att beslutet meddelas. Ingen klubb inom SKK-organisationen ska under denna tid
hänvisa till kenneln ifråga.
Har uppfödaren meddelats ett registreringsförbud gäller valphänvisningsstopp under tiden från
beslutets meddelandedatum fram till dess att registreringsförbudet slutligen upphör.
Har uppfödaren meddelats ett tävlingsförbud gäller valphänvisningsstopp under tiden från beslutets
meddelandedatum fram till dess att tävlingsförbudet upphör.
(Enligt information från SKK 2017-01-01.)
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6 Ansvar och delegering SKK – SvTeK – Rasklubb
6.1 SKKs övergripande policy
Enligt beslut av SKKs Centralstyrelse (CS) vid möte nr 1/2004, 5 februari 2004, gäller följande policy
för SKKs kontakter med rasklubbar:
•

•
•

SKK har för de flesta raser delegerat ansvaret till en specialklubb för det praktiska arbetet
med det specifika rasarbetet, prov- och tävlingsregler m.m. Flertalet specialklubbar har
organiserat sitt interna arbete i anslutna rasklubbar som är anslutna till specialklubben och
därigenom till SKK. För att samarbetet SKK-specialklubb-rasklubb ska fungera så smidigt
och enkelt som möjligt har CS beslutat fastställa denna policy för SKKs kontakter med
rasklubbar.
Policyn tillämpas av SKK centralt av CS kommittéer/arbetsgrupper och inom kansliet.
Policyn är dubbelriktad och ska tillämpas av specialklubben och rasklubbarna för gemensamt
uppnå syftet ”att samarbetet SKK-specialklubb-rasklubb ska fungera så smidigt som möjligt”.

6.1.1 Huvudregel
►Huvudregeln är att en specialklubb alltid ska vara involverad i frågor som berör specialklubbens rasklubbar eller andra rasspecifika regler.
När en SKK-kommitté ska fatta ett beslut i ett ärende ska följande principer beaktas:
•
•
•
•
•

•

•
•

Frågor som skickats in av specialklubben ska om möjligt behandlas vid kommitténs nästa
möte, dock senast vid efterkommande möte.
Kommittén har rätt att delegera beslutsrätt i enskilda frågor till ett arbetsutskott eller vid frågor
av mindre räckvidd till tjänsteman.
Specialklubben ansvarar för resultatrapportering av klubbens officiella utställningar, prov- och
tävlingsresultat till SKK.
Frågor som SKK skickar till specialklubben ska ha en remisstid på, om möjligt, tre (3)
månader. Exempel på detta är registrerings- och championatregler.
När SKK får meddelande om nya (reviderade/ändrade) FCI-standarder så informerar vi
exteriördomarna med auktorisation i aktuell grupp att en ny standard finns tillgänglig på FCIs
hemsida. Arbetsgruppen för standardfrågor inleder översättningsarbetet (om rasen är
registrerad i Sverige). När förslaget till svensk text är klart beslutar AG Standard om tre
månaders remiss till klubben eller direkt publicering, beroende på om ändringarna är små
eller mer omfattande.
SKK fastställer på förslag av specialklubben utställningsdatum och de internationella provoch tävlingsdatum. Ändringar av fastställda program sker efter samråd av SKK med
specialklubben. För övrig prov- och tävlingsverksamhet fastställer respektive specialklubb
själv sina prov- och tävlingsdatum.
SKKs stöd för att värva nya medlemmar genom kontinuerliga utskick av adresser till
nyregistrerade valpköpare sker till specialklubben.
Annan rasspecifik verksamhet som kräver beslut av SKK ska kontakten ske genom
specialklubben, t.ex. inmönstring av nya raser.

6.1.2 Undantag från huvudregeln
Från ovanstående gäller följande undantag när kontakt och beslut kan ske via direktkontakt med
rasklubben:
•
•
•
•

Besvara inkomna frågor per telefon, brev eller e-post av föreningsteknisk natur, regeltolkning
eller SKKs policies etc.
Stödja arbetet med att ta fram rasspecifika avelsstrategier.
Dispenshantering avseende antal hundar per dag och domare.
Uppdatera SKKs olika funktionärsregister med valda/utsedda personer t.ex. valphänvisare,
redaktörer.
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•
•
•
•

Uppdatera SKKs webbsida med länkar.
Uttag av adresslistor till hundägare för enkäter.
Medverkan vid rasklubbstorget på SKKs internationella utställning i december.
När skriftlig överenskommelse träffats mellan specialklubb och SKK om annan ordning för
just den klubbens anslutna rasklubbar.
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7 Redovisning
7.1 Redovisning till/från SvTeK
7.1.1 Redovisning till SvTeKs sekreterare
Lokalklubb och rasklubb skall insända kopior på följande handlingar:
•
•

Årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, balans- & resultaträkning,
revisionsberättelse m.m.),
Styrelseprotokoll (även från konstituerande möte).

Lokalklubb och rasklubb skall efter årsmöte och vid förändring insända:
•

Förteckning över styrelseledamöter och övriga förtroendevalda (namn, adress,
telefonnummer, e-post-adress)

Glöm inte att meddela ändringar!
Dessutom skall rasklubb årligen senast 15 januari nästföljande år redovisa:
•

Medlemsantal per 31 december. I det totala medlemsantalet ingår helbetalande,
familjemedlemmar, utländska medlemmar och hedersmedlemmar.

7.1.2 Redovisning till SvTeKs kassör
Följande avgifter skall inbetalas till SvTeK:
Avgift

Belopp

Rasklubb: Medlemsavgift för helbetalande
rasklubbsmedlem (enligt SvTeKs stadgar och
beslut av TF).
Lokalklubb och rasklubb: ”10-kronan” till
Domarkonferensfonden, se även kapitel 10.2
(enligt beslut av TF)

Beloppet beslutas av
Terrierfullmäktige.
Beloppet beslutas av
Terrierfullmäktige.

Senaste
inbetalningsdag
Skall inbetalas utan
anmodan senast 31
januari nästföljande år.
Faktureras av SvTeKs
kassör.

7.1.3 Redovisning från SvTeKs kassör
SvTeKs medlemshantering handhas av SKKs medlemsavdelning, som varje månad redovisar
inkomna medlemsavgifter. SvTeKs kassör utbetalar därefter regelbundet lokalklubbarnas andel av
medlemsavgiften (andelen beslutas av TF). Medlemskapsåret är rullande.

7.1.4 Redovisning till SvTeKs tävlingssekreterare
Lokalklubb och rasklubb skall lämna uppgift om:
•
•

Namn, adress, telefonnummer och e-post-adress till klubbens tävlingsansvarige.
Namn, adress, telefonnummer och e-post-adress till klubbens sekreterare.

Rasklubb skall lämna uppgift om:
•

Namn, adress, telefonnummer och e-post-adress till mottagare av kritiklappar från
länsklubbarnas och lokalklubbarnas utställningar vilka distribueras via SvTeKs
tävlingssekreterare.

Se även kapitel 12 angående redovisning för utställningar.
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7.1.5 Uppgifter till Terrierposten
Följande uppgifter skall lokalklubb lämna till Terrierpostens redaktör för publicering i Terrierposten:
•
•
•
•
•

Namn, adress, telefonnummer och e-post-adress till klubbens sekreterare
Kallelse till årsmöte
PM till utställning inkl domarpresentation
Resultat från utställning
Övrig information från lokalklubb

Följande uppgifter skall rasklubb lämna till Terrierpostens redaktör för publicering i Terrierposten:
•
•
•
•

Namn, adress, telefonnummer och e-post-adress till klubbens sekreterare
Adress till rasklubbens webbplats
Årsavgift för medlemskap och kontonummer för inbetalning
Övrig information till rasklubbsspalten, max 1 sida (frivilligt)

Glöm inte att meddela ändringar!

7.1.6 Uppgifter till SvTeKs webbplats
Följande uppgifter skall lokalklubb och rasklubb lämna till webbplatsens redaktör
webmaster@terrierklubben.se
•
•

Namn, adress, telefonnummer och e-post-adress till klubbens webbredaktör
Adress till klubbens webbplats

Glöm inte att meddela ändringar!

7.2 Redovisning till SKK
Följande uppgifter skall lokalklubb och rasklubb insända till SKKs Informationsavdelning:
•
•
•
•

Aktuell förteckning över styrelseledamöter och övriga förtroendevalda (namn, adress,
telefonnummer, e-post-adress)
Adress till klubbens webbplats
Namn, adress, telefonnummer och e-post-adress till klubbens rasinformatör
Namn, adress, telefonnummer och e-post-adress till klubbens valphänvisare

Detta kan göras direkt på SKK hemsida. Sök under om SKK/Funktionärsinfo/Styrelse
Glöm inte att meddela ändringar!
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8 Försäkringsskydd
Genom ett ramavtal mellan SKK och Länsförsäkringar kan lokalklubbar och rasklubbar till en
förmånlig premie teckna en försäkring som innehåller följande delar:
•
•
•
•

Egendomsförsäkring
Ansvarsförsäkring
Förmögenhetsbrott
Tjänstereseförsäkring

Försäkringen ger ett bra skydd för ovanstående, och SvTeK rekommenderar lokalklubbar och
rasklubbar att teckna försäkringen.
Försäkringen administreras via SvTeK.
Observera att lokala klubbar inom en rasklubb måste teckna separata försäkringar!
För mer information om aktuella försäkringsvillkor och premier, kontakta SvTeKs kassör eller SKK.

© Svenska Terrierklubben 2017

Sida 19 av 49

9 Avelsarbete inom SvTeK
9.1 Riktlinjer för SvTeKs avelsarbete
•
•
•
•
•

Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som
mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar
RAS är en handlingsplan för aveln inom en ras och en tillämpning av SKKs Avelspolicy
RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och djurskyddslagen
SKKs grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens
stadgar, SKKs grundregler, Avelspolicy för SKK och SKKs riktlinjer. Dessa yttre ramar ger
tydlighet om organisationens mål och avelsfunktionärernas roll och funktion.
Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för klubbens avelsfrågor

9.2 SvTeKs Avelskommitté
SvTeks arbete med avelsfrågor
SvTeKs, liksom rasklubbens, styrelse utser en kommitté/arbetsgrupp med de kompetenser som den
anser behövs för arbetet med avelsfrågorna och avelsstrategierna (RAS) inom de raser som ingår i
specialklubben. Kommitténs sammansättning och storlek kan växla efter behov och ska ha en
arbetsbeskrivning med utgångspunkt i stadgar, SKKs riktlinjer för avelsrådgivning och Etiska riktlinjer
för avelsfunktionärer. Detta innebär en pedagogisk uppgift när det gäller att förmedla SKKs
grundläggande värderingar, kunskap om avel och uppfödning och innebörden i grundreglerna.
Kontakt med och stöd till de i specialklubben ingående rasklubbarna angående utvecklingen och
uppföljningen av avelsstrategierna (RAS) är grundläggande för arbetet med avelsfrågorna i
specialklubben. För raser utan rasklubb har specialklubben hela rasansvaret.
Arbetsbeskrivningen ska anpassas till specialklubbens övergripande ansvar för avelsfrågorna inom
de olika raserna och ha en tydlig struktur, som underlättar det fortlöpande arbetet och vid byte av
funktionärer.

9.3 SvTeKs Avelskommitté
SvTeKs organ för avelsfrågor ska:
•

Skaffa sig kännedom om grundläggande rasinformation (rashistorik, populationsstorlek,
avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- och
jaktduglighet samt exteriör) och information om rasernas utveckling nationellt och
internationellt genom att ta del av och vid behov medverka vid arbetet med RAS och de
årliga utvärderingarna av RAS.

•

Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler
som webbsida och klubbtidning.

•

Fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor, exempelvis genom att ta del av SKKs avelskommittés protokoll och övriga information.

•

Anordna avelskonferenser (se regler för ansökan om bidrag).

•

Etablera och upprätthålla former och rutiner för kontakten med specialklubbens rasklubbar,
bland annat genom att ta del av rasklubbens publikationer och årliga utvärdering av RAS.

•

Ansvaret för att kontakten upprätthålls vilar både på special- och rasklubb.

•

Ansvara för att arkivera RAS och årliga utvärderingar av RAS och uppdra åt rasklubbarna att
ta fram nya versioner av RAS innan giltighetstiden löper ut, vilket normalt sker var femte år

© Svenska Terrierklubben 2017

Sida 20 av 49

samt att inkomma med de årliga utvärderingarna direkt efter rasklubbens årsmöte.
•

När en ny version av RAS kommer in till specialklubbens styrelse/avelskommitté ska denna
bedöma dokumentet med avseende på att strukturen är korrekt, att innehållet är rimligt och
att det finns beskrivet hur dokumentet förankrats bland medlemmarna. Sakinnehållet
ansvarar rasklubben för. Specialklubben förutsätts ha följt arbetets gång så att inga större
förändringar kommer att föreslås efter det att dokumentet färdigställts av rasklubben. När
special- och rasklubb är överens skickar specialklubben RAS till SKKs avelskommitté med
förslag om att det fastställs.

•

Årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bland annat arbetet med
RAS samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer.

•

I samband med fullmäktige/årsmöte övergripande redogöra för arbetet med
avelsfrågorna/RAS (§7, moment 3, punkt 8).

9.4 Etiska riktlinjer för SvTeKs avelskommitté
Med utgångspunkt från avelspolicyn och de bakomliggande övergripande styrdokumenten ska
avelskommittéer och enskilda avelsfunktionärer verka för att ”väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar” (ur SKKs
stadgar § 1 Mål).
Avelsfunktionärens uppgift och ansvar – 5 punkter
1. Avelsfunktionären har en framskjuten förtroendepost inom SKK-organisationen och stora
krav ställs därför på innehavarens integritet. I arbetet med avelsfrågorna ska det stå helt klart
att avelsfunktionären representerar sin klubbs ställningstaganden avseende RAS och inte
agerar utifrån privata preferenser. Detta bör särskilt beaktas vid användandet av sociala
medier. Generellt gäller att verksamheten är av informativ och vägledande natur.
2. Bland avelsfunktionärernas uppgifter ingår att förmedla Svenska Kennelklubbens
grundläggande värderingar och kunskap om avel och uppfödning, samt att informera om
innebörden i grundreglerna. Det innebär att avelsfunktionären är delaktig i ett
opinionsskapande och pedagogiskt arbete vilket ställer krav på lämplighet och
omdömesförmåga. Avelsfunktionären ska löpande följa kunskapsutvecklingen inom
ämnesområdet.
3. Avelsfunktionären ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och den information
som bygger på utvärderingar och sammanställningar inom RAS. Den enskilda uppfödaren
ansvarar för den enskilda parningen.
4. Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska
avelsfunktionären endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras
avkomma. I övriga fall ska avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som enligt
grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.
5. Avelskommitténs arbete skall bedrivas på ett förtroendeingivande sätt, efter SKKs regler och
riktlinjer med hundens välfärd i fokus. Kommittén skall eftersträva ett öppet och respektfullt
klimat i sina kontakter med förtroendevalda och andra medlemmar. Ärenden ska handläggas
genomtänkt, sakligt, korrekt och utifrån ett så fullständigt underlag som möjligt. Uppgifter t.ex.
om sjukdom hos hund, som ej är offentliga genom SKKs databaser eller genom ägares
skriftliga medgivande, behandlas konfidentiellt såvida de inte bedöms som harmlösa.
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10 Exteriördomarkonferenser
10.1 Syfte och organisation
SvTeK står som värd och arrangör för en exteriördomarkonferens vart tredje år. Vid varje konferens
presenteras ett antal av terrierraserna. Det gäller således att rasklubben tar tillfället i akt att påverka
och främja intresset för sin ras när tillfälle ges.
En domarkonferens är främst till för att belysa rasspecifika detaljer, tendenser, aktuella problem och
trender, både bra och dåliga, i syfte att främja avelsarbetet inför framtiden. En domarkonferens riktar
sig i första hand till våra exteriördomare, men får givetvis även betydelse för uppfödare och framtida
ägare.
Huvudansvaret för att en konferens uppfyller de av SKKs Domarkommitté uppsatta målen* ligger hos
SvTeK och dess Domarkonferenskommitté, men ett bra resultat förutsätter att rasklubben tar ett
aktivt ansvar för vissa delar (se nedan angående rasklubbarnas ansvar).
*) enligt ”Regler och riktlinjer för Svenska Kennelklubbens exteriördomarkonferenser”

10.2 Finansiering
Domarkonferenserna finansieras genom:
•
•

den s k ”10-kronan”; enligt beslut på Terrierfullmäktige skall samtliga lokalklubbar och
rasklubbar betala en avgift till SvTeKs Domarkonferensfond för varje utställd hund på officiell
utställning,
bidrag från SKK/Domarkommittén med 75 % av kostnaden, dock max 100 000 kr enligt
nuvarande bestämmelser (juni 2008).

Den del av kostnaden som inte täcks av ”10-kronan” och bidraget från SKK måste SvTeK stå för.

10.3 Deltagare
De inbjudna deltagarna är våra svenska terrierdomare. Ofta deltar även domare från de övriga
nordiska länderna, men dessa står då själva för sina kostnader.

10.4 Rasklubbarnas ansvar
Rasklubben har ansvar för följande:
•
•
•
•

Raskompendium
Förslag på gästtalare
Bildspel med texter
Visningshundar

10.4.1 Raskompendium
För rasklubben börjar konferensförberedelsen då man av SvTeK får uppgiften att se över sitt
raskompendium.
Ett raskompendium är en fördjupning och tolkning av rasstandarden. Med rasstandarden som grund
försöker man kommentera och tydliggöra, med hjälp av text, foton och teckningar, vad som
egentligen avses i standarden.
De flesta rasklubbar har redan ett raskompendium sedan tidigare, men det är mycket viktigt att det
uppdateras i samband med varje nytt konferenstillfälle, inte minst pga. att raskompendierna används
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till att utbilda nya domare på rasen och då med hjälp av senast framställda raskompendium. Ju högre
kvalitet ett raskompendium har, desto större nytta gör det för rasen.
Det aktuella raskompendiet skall vara klart minst ett år innan domarkonferensen och skall även
godkännas av SKKs Domarkommitté. Raskompendierna för de aktuella konferensraserna skickas ut
till samtliga deltagande domare i god tid innan konferensen.
För att få tips och idéer till ett raskompendium rekommenderas att rasklubben tar hjälp av vad andra
klubbar åstadkommit. Ett bra raskompendium kan sedan även användas som underlag för t ex kurser
för rasklubbens egna medlemmar.
När raskompendiet har godkänts av SKKs Domarkommitté utbetalas ett ekonomiskt bidrag till
rasklubben. Ersättningsbeloppet, som även är tänkt att täcka de kostnader som rasklubben har för att
framställa raskompendiet i erforderligt antal exemplar, fastställs av SKKs Domarkommitté.

10.4.2 Gästtalare
Rasklubben ges möjlighet att föreslå en gästtalare för sin ras. Gästtalaren skall vara en given
auktoritet, gärna även uppfödare av rasen, och kan lämpligen komma från rasens hemland. Talaren
skall kunna framföra sitt budskap till en vetgirig, men också mer avancerad åhörarskara.
Nivån på anförandet skall vara hög och riktat till exteriördomare. Eftersom åhörarna är utbildade
domare, så är det viktigt att anförandet inte fokuserar på grundläggande anatomi utan på det
rastypiska.
Den föreslagna gästtalaren skall godkännas av SvTeK för att tillförsäkra att gästtalaren uppfyller
kraven för en god föredragshållare. Därför kan det vara bra att ha någon som reservförslag. Till
förslagen på gästtalare skall, förutom namn, adress, telefon och e-post-adress, även bifogas en
presentation och med uppgift om terrierraser som han/hon är auktoriserad att döma på officiella
utställningar i de fall hen inte redan är väl känd av SvTeK.
SvTeK bjuder in talaren till konferensen. SvTeK bjuder även in talaren att döma den aktuella rasen
på Terrier-Derbyt i samband med konferensen.

10.4.3 Bildspel med texter
Då gästtalaren accepterat uppdraget åligger det rasklubben att tillsammans med gästtalaren komma
överens om vilka bilder/foton som skall ligga till grund för talarens anförande på konferensen.
Upplägget av presentationen kan variera från gång till gång men rasklubbens föreläsare informeras
om förutsättningarna i god tid.
Varje bild skall ha en passande bildtext. Det är viktigt att man inte enbart har ett bildmaterial som
påvisar en räcka defekter och brister, utan även visar hundar och detaljer som anses korrekta och
eftersträvansvärda. Här har rasklubben och gästtalaren en möjlighet att påverka riktningen på
framtida utställningsresultat, vilket är ett stort ansvar och bör noga genomtänkas!
Varje anförande skall vara sakligt och objektivt. All framhävan av personligt intresse är av ondo. Här
är det RASEN och dess väl och ve som står i fokus. Glöm inte att åhörarskaran är kunnig och
krävande.
Ibland har gästtalaren med sig eget material som han/hon delar ut till konferensdeltagarna vilket
brukar vara mycket uppskattat. Ju mer information desto bättre.

10.4.4 Presentationshundar
Varje ras skall representeras av minst två (gärna flera) levande modellhundar, en hane och en tik,
båda av "utmärkt typ". Rasklubben bör utse dessa båda hundar i god tid före konferensen, och
speciellt om de är av trim-/klippras så att de är i god kondition för att representera sin ras.
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Dessa båda hundar får inte ställas ut för gästtalaren på Terrier-Derbyt. Hundarna och deras ägare
måste finnas på plats under den tid som krävs för konferensdagen. SvTeK ersätter erforderliga
resekostnader.

10.5 Upphovsrätt till raskompendium och bildspel
Tänk på att ni måste beakta upphovsrättsliga regler för både text och bild! Mer information finns på
SKKs hemsida www.skk.se (under Föreningskommittén) i dokumentet ”Rätt till texter, fotografier,
logotyper och fysiska föremål” (PM framtaget av SKKs jurister 060428).

10.6 Terrierderbyt
Domarkonferensen avslutas med en särskild utställning, det s k Terrierderbyt. Gästtalarna dömer där
"sin" ras och de övriga terrierraserna döms företrädesvis av svenska terrierspecialister. Ofta
genomförs domarexaminationer på konferensraserna på Terrierderbyt.
Terrierderbyt är Sveriges största terrierutställning i antal anmälda hundar.
För arrangerandet av Terrierderbyt finns en särskild utställningskommitté, Terrierderbykommittén.
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11 Informationsspridning
11.1 Allmänt
All information, oavsett medium, som sprids i lokal-och rasklubbens namn är en del av
informationsspridningen från SKK-organisationen!
Informationen skall vara korrekt, saklig och utan personangrepp.
Samtliga klubbar inom SKK-organisationen ska vara noga med vilket material man åtar sig att dela ut
under en utställning eller annat officiellt arrangemang i klubbens regi. Innehållet i skrifter, foldrar eller
annat material får inte stå i strid med vare sig SKKs regelverk eller gällande lagstiftning.

11.2 SKK-organisationens profil/logotype
I enlighet med beslut på Kennelfullmäktige 1995 (§32) skall av samtliga medlemsorganisationers
logotyper framgå att de är en del av Svenska Kennelklubben.
Detta görs där så är praktiskt möjligt, t ex brevpapper, kuvert, årsprogram, kursmaterial,
medlemskort, informationsmaterial, affischer etc. Detta för att ytterligare stärka SKK-organisationens
profil.
Medlemsorganisationernas egna logotyper kompletteras med texten ”ansluten till Svenska
Kennelklubben” och/eller SKKs logotype. (Enligt meddelande från SKK 2006-09-25)

11.3 Information från SvTeKs huvudstyrelse
11.3.1 Styrelseprotokoll, TF-handlingar, remisser m fl dokument
I syfte att minska kostnader och administration distribueras protokoll från SvTeKs styrelsemöten,
kallelse till TF, utskick av TF-handlingar, remisser, allmän information m fl dokument i första hand via
e-post till samtliga lokalklubbs- och rasklubbssekreterare.
I de fall e-post-adress saknas distribueras handlingar via traditionell postbefordran.
Protokoll publiceras inte på SvTeKs webbplats.

11.4 Terrierposten
Terrierposten (TP) är SvTeKs officiella periodiska tidskrift och utkommer med 4 nummer per år. TP
distribueras till samtliga helbetalande lokalklubbsmedlemmar, samt ungdomsmedlem ansluten till
SvTeK genom Sveriges Hundungdom.
I varje nummer presenteras en eller flera av våra terrierraser i en raskrönika. Rasklubben ansvarar
för att sammanställa ett presentationsmaterial med text och bild enligt anvisning från TPs redaktör.
För aktuella datum avseende manusstopp, se www.terrierklubben.se
Se även kapitel 7.1.5.

11.5 SvTeKs webbplats
SvTeKs webbplats www.terrierklubben.se uppdateras regelbundet med information och
tillhandahåller även olika formulär, ansökningsblanketter m.m.
Samtliga lokalklubbar och rasklubbar är länkade till webbplatsen.
Se även kapitel 7.1.6.
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11.6 Kalendarium
På SvTeKs webbplats www.terrierklubben.se ger SvTeKs huvudstyrelse en kort information om
viktigare händelser och tidpunkter.
Här kan även lokalklubbar och rasklubbar informera kort om viktigare händelser, ex årsmöten,
utställningar, medlemsaktiviteter m.m.

11.7 Webbplatser och Internet
11.7.1 Grundläggande regler, policies och rekommendationer
För webbplatser och information via Internet skall gällande lagstiftning följas.
Dessutom gäller det regelverk som SKK har utfärdat, se SKKs webbplats:
•
•
•

Svenska Kennelklubbens webbpolicy för webbplatser knutna till organisationen
Regler för webbplatser knutna till Svenska Kennelklubben
Rekommendationer till webbplatser knutna till Svenska Kennelklubben

11.7.2 Särskilda regler och rekommendationer inom SvTeK
SvTeKs webbpolicy:
Länkningar från SvTeKs webbplats till medlemmars webbplatser som innehåller text eller bild som
kan anses vara till skada för SKK/SvTeK kommer omedelbart att tas bort. Detta gäller även de
webbplatser som i sin tur länkar vidare till webbplatser som kan anses vara till skada för SKK/SvTeK.
SvTeK accepterar inte att förtroendevalda, övriga funktionärer och medlemmar inom SKK-/SvTeKorganisationen, vare sig direkt eller indirekt, utsätts för kränkningar eller i övrigt negativa
omnämnanden via webbplatser, direkt eller indirekt länkade till SvTeKs webbplats. Länkningar till
sådana webbplatser kommer omedelbart att tas bort.
Synpunkter och diskussioner inom SvTeK välkomnas, men skall följa god sed och etik inom
föreningslivet, framföras på sakliga grunder och på för föreningslivet och SKK-organisationen
vedertaget sätt.
SvTeKs webbpolicy är granskad av SKK/Föreningskommittén.

11.7.3 Sociala medier
SvTeK har sedan november 2016 en ny facebooksida. Syftet med facebooksidan är att snabbt
komma ut med Terrierklubbens budskap till många. Det kan röra till exempel utställningar, prov och
andra aktiviteter inom ramen för Terrierklubben.
SvTeks styrelse beslutar vilka som ska vara administratörer för facebooksidan och inläggen ska
göras som representant för Terrierklubben och inte som privatperson. I övrigt gäller samma regler
som 11.7.1 och 11.7.2.

11.8 Föreningsbrev
Föreningsbrev kan användas av ideella föreningar för brev upp till en viss vikt.
Det finns särskilda regler föreningsbrevets innehåll, omslag, märkning, frankering m m. För aktuell
information och priser, se PostNords hemsida www.postnord.se.
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11.9 Utgivning av periodisk skrift
11.9.1 Vad är en periodisk skrift?
Enligt Tryckfrihetsförordningen, 7 §:
”Med periodisk skrift förstås en tidning, tidskrift eller någon annan tryckt skrift som enligt
utgivningsplanen är avsedd att under en bestämd titel utgivas med minst fyra vid särskilda tider
utkommande nummer eller häften årligen, samt löpsedlar och bilagor som hör till skriften. Sedan
utgivningsbevis för skriften har meddelats, skall denna anses som periodisk till dess att beviset
återkallas eller förklaras förfallet.”
En rasklubbstidning är en periodisk skrift om:
•
•

den utges minst 4 ggr/år,
utges med samma titel.

11.9.2 Utgivningsbevis
Enligt Tryckfrihetsförordningen, 7 §:
”En periodisk skrift får inte utgivas innan det har utfärdats ett bevis om att det inte finns något hinder
mot utgivning enligt denna förordning.”
Ansökan om utgivningsbevis:
•
•
•
•

görs hos Patent- och registreringsverket
skall göras före utgivning startar
kostnad: 2 300 kr (april 2017)
förnyas vart 10:e år

För att erhålla ett utgivningsbevis måste man utse en ansvarig utgivare.
Om man kan uppvisa ett utgivningsbevis så är man befriad från moms på tryckkostnaden (se även
kap 12.7.5).

11.9.3 Ansvarig utgivare
Enligt Tryckfrihetsförordningen, 3 §:
”Utgivare för periodisk skrift utses av dess ägare.
Uppdrag att vara utgivare skall innefatta befogenhet att öva inseende över skriftens utgivning och
bestämma över dess innehåll så att intet däri får införas mot utgivarens vilja. Inskränkning i den
befogenhet, som sålunda tillkommer utgivaren, vare utan verkan.”
Ansvarig utgivare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skall vara en fysisk person,
utses av ägaren,
ägare och ansvarig utgivare kan vara samma person, men inget krav,
måste vara bosatt i Sverige men kan vara utländsk medborgare,
minst 18 år,
får inte vara satt i konkurs eller under förvaltarskap,
skriva under att han/hon åtar sig uppdraget.
till ansökan om utgivningsbevis skall personbevis och bevis om att utgivaren inte står under
förvaltarskap bifogas.
vid byte av ansvarig utgivare: ansökan görs, kostnad 600 kr (april 2017).

Ansvarig utgivare har det juridiska ansvaret för innehållet och skall läsa och godkänna
innehållet i tidningen innan den går i tryck!
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11.9.4 Pliktexemplar
Enligt Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument:
•
•
•
•
•
•

”Pliktexemplar skall bevaras och tillhandahållas för forskning och studier…” (§1)
”Av skrift som har framställts och utgivits här i landet skall sju pliktexemplar lämnas…” (§5)
”Pliktexemplar av skrift…, skall lämnas, som har framställts här i landet, av framställaren…”
(§19)
”Av pliktexemplar av skrift eller kombinerat material som skall lämnas i sju exemplar skall ett
exemplar lämnas till vart och ett av Kungl. biblioteket och Stockholms, Uppsala, Linköpings,
Lunds, Göteborgs och Umeå universitetsbibliotek.” (§24)
”Pliktexemplar skall lämnas… inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal under
vilket skriften utgavs…” (§28)
”Den som åsidosätter skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt denna lag kan av den
myndighet som regeringen bestämmer vid vite föreläggas att fullgöra sin skyldighet.” (§34)

Se även Kungliga Bibliotekets hemsida, www.kb.se

11.9.5 Lägre portokostnader
För tidningar med större upplagor och som ges ut 4 ggr/år kan ansökan göras till Posten om
distribution som ”posttidning”, vilket innebär att man betalar en grundavgift + kilopris.
Om man kan uppvisa ett utgivningsbevis befrias man från moms på portokostnaden.
För mer information angående ansökan om distribution som ”posttidning”, försäkran momsbefriad
tidskrift samt ansökan ”Föreningsbrev”, se www.postnord.se
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11.10 SvTeKs Kommitté för Kommunikation/PR
11.10.1 Syfte och ansvar
SvTeKs styrelse skall genom dess kommitté för PR/kommunikation:
•
•
•
•
•
•
•

sprida logotyp och profilprogram till ras- och lokalklubbar
sätta prägel på aktiviteter och projekt, såsom TF, Sth Hundmässa etc.
jobba vidare med TP och hemsidan som bärare av profilprogrammet
jobba vidare med Facebook kopplat till aktiviteter och projekt
följa upp sponsoravtal och implementeringen av desamma
planera och genomföra monter på Sth Hundmässa och MyDog om styrelsen beslutar om
närvaro där
arbeta aktivt med Svenska Terrierklubbens medlemsregister, medlemmar från Sveriges
Hundungdom, avslutade medlemskap mm

11.10.2 Arbetsbeskrivning
Syfte: Kommittén skall stödja huvudstyrelsen och dess kommittéer i syfte att säkerställa en hög
kvalitet på innehåll och uttryck av information och kommunikation som utgår.
Kommittén skall även i förekommande fall inkomma med synpunkter som beslutsunderlag till
huvudstyrelsen.
Mål: Kommunicera SvTeK, terrier och terrierraserna till allmänheten, inom SKK och terriersfären.
Sammansättning: Kommittén består av minst tre ledamöter. Sammankallande ingår i SvTeKs
huvudstyrelse.
Mandat / Befogenheter: Kommittén är rådgivande i frågor inom området.
Mandattid: Följer SvTeKs verksamhetsår.
Arbetssätt: Huvudsakligen skriftligen, via e-mail och/eller telefonmöten. Personligt möte kan
anordnas vid behov.
Kommittén för Kommunikation/PR ansvarar för:
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrierposten
Hemsida, www.terrierklubben.se
Facebookgruppen Svenska Terrierklubben
SvTeKs profilmaterial och logotyper.
Informations-, pressmaterial och annonser.
Exponering vid mässor såsom Sth Hundmässa, My Dog mfl
Trycksaker, såsom ras- och medlemsfoldrar.
Pressinformation inför aktiviteter såsom Terrierderby

11.11 Upphovsrätt
Det är viktigt att känna till regler kring upphovsrätt för både text och bild. Mer information finns på
SKKs hemsida www.skk.se (under Föreningskommittén) i dokumentet ”Rätt till texter, fotografier,
logotyper och fysiska föremål” (PM framtaget av SKKs jurister 060428).

11.12 Var hittar jag mer information, nyheter och ändringar?
En mycket viktig informationskälla är SKKs webbplats www.skk.se med aktuell information inom olika
områden. Det finns även möjlighet att både beställa och själv ladda hem regler och annan
dokumentation från SKK.
Protokoll från SKKs Centralstyrelse och de olika kommittéerna publiceras på SKKs webbplats.
Besök regelbundet SKKs webbplats!
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Exempel på externa webbplatser med viktig information:
•
•
•
•
•
•

Datainspektionen: www.datainspektionen.se
Konsumentverket: www.konsumentverket.se
Post- och Telestyrelsen: www.pts.se
Patent- och registreringsverket: www.prv.se
Myndigheten för press, radio och TV: www.mprt.se
Riksdagen: www.riksdagen.se
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12 Utställningsverksamhet inom SvTeK
12.1.1 Syfte och ansvar
SKK har delegerat huvudansvaret för specialutställningar avseende terrier raserna till SvTeK.
Inom SvTeK arrangeras utställningar av:
• SvTeK centralt (ex Terrier-Derbyt)
• Lokalklubbar
• Rasklubbar
Utställning arrangerad av lokalklubb och rasklubb är således en SvTeK-utställning, där
utställningsarrangemanget har delegerats av SvTeK till lokalklubb eller rasklubb. Därför skall
ansökan om officiell utställning alltid göras till SvTeKs Tävlingssekreterare, som i sin tur ansöker för
SvTeK hos SKKs Utställningskommitté.
För utställningsverksamheten inom SvTeK gäller följande krav:
•
•

Utställningarna skall hålla hög kvalitet både vad avser arrangemang och domare.
SKKs/SvTeKs regler, anvisningar och rekommendationer skall följas. SvTeKs
tävlingskommitté arbetar bl.a. med att säkerställa så att dessa krav uppfylls.

12.1.2 Arbetsbeskrivning för Tävlingskommittén och utställningskommittén
Syfte: Tävlingskommittén skall stödja lokalklubbar och rasklubbar i syfte att säkerställa en hög
kvalitet på utställningsverksamheten inom SvTeK och dels att SKKs/SvTeKs regler, anvisningar och
rekommendationer efterföljs.
Kommittén skall även i förekommande fall inkomma med synpunkter som beslutsunderlag till
huvudstyrelsen.
Mål: Att höja kunskapen hos utställningsarrangörer inom SvTeK, och få en ökad förståelse hos
lokalklubbar och rasklubbar för kraven på hög utställningskvalitet.
Sammansättning: Kommittén består av minst tre ledamöter. Sammankallande ingår i SvTeKs
huvudstyrelse.
Mandat / Befogenheter: Kommittén är rådgivande i frågor inom området.
Mandattid: Följer SvTeKs verksamhetsår.
Arbetssätt: Huvudsakligen skriftligen, via e-mail och/eller telefonmöten. Personligt möte kan
anordnas vid behov.
Tävlingskommittén ansvarar för att:
•
•
•
•
•
•
•

vara SvTeKs huvudkontakt mot SKK och då i första hand SKK/UtstK (kansli)
till SvTeKs styrelse föreslå antalet officiella utställningar som skall arrangeras respektive år
sköta SvTeKs samtliga ansökningar avseende officiella tävlingar.
ta fram regler och anvisningar för SvTeKs tävlingsverksamhet
säkerställa så att resultatredovisning sker på vederbörligt sätt
poängräkning och listor upprättas gällande ”årets XXX”
SvTeKs priser såsom sirer, inteckningskort etc finns att tillgå.

12.1.3 Utställningskommitténs uppgifter
Utställningskommittén skall under SvTeKs styrelse och på tävlingskommitténs direktiv, administrera
och planera de utställningar som är beviljade inom de områden som saknar lokalklubb.
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Utställningskommittén ansvarar för:
• domarinbjudningar och avtal för domare till samtliga terrierklubbsutställningar.
(för lokalklubb/rasklubb som själv bjuder in domare skall kopia på avtal tillställas kommittén)
Att tänka utifrån klubbarnas förutsättningar, geografiskt samt ekonomiskt kostnadsmedvetet.
• att domare som bjuds in till SvTeK utställningar har dokumenterad terriererfarenhet i enlighet
med direktiv från Terrierfullmäktige
Utställningskommittén ansvarar vidare för följande gällande utställningar i områden som saknar
lokalklubb:
•
•
•
•
•
•
•
•

att PM upprättas för annonsering i TP och på hemsida etc.
att lokal/mark för utställningens genomförande bokas
att lokala funktionärer för att bistå vid genomförandet rekryteras/kontrakteras
att utställningsadministration före, under och efter utställningen säkerställs alt. upphandlas.
Resultatrapportering samt foton och inrapportering till Terrierposten och till hemsidan.
(jämför med den service som BUS, BEAM motsv. gör)
att ringsekreterare kontrakteras
att kommissarie, bestyrelse och CUA för utställningen utses
att priser och rosetter tas fram och beställs
att domares resor och boende ordnas på ett kostnadsmedvetet sätt.
- att göra budget inför de olika utställningarna, på ett kostnadsmedvetet sätt.

12.2 Officiella utställningar
12.2.1 Grundläggande regler
För officiella utställningar gäller regler fastställda av SKK. Reglerna kan rekvireras från SKK och/eller
via SKKs webbplats www.skk.se. SKK har även en handbok som man kan köpa. Den är anpassad
för stora SKK-utställningar, men är mycket användbar även för vår verksamhet inom lokalklubbar och
rasklubbar.
En utbildad CUA (Certifierad Utställnings Ansvarig) skall finnas för dessa arrangemang.
Om klubben vill ändra från en tidigare anmäld CUA inför utställning så anmäler man detta till
tävlingssekreteraren som sedan ändrar hos SKK.

12.2.2 Regler och rutiner inom SvTeK
Nedanstående är en sammanfattning av de viktigaste reglerna och vad som är viktigt att tänka på.
I övrigt hänvisas till SKKs regelverk för utställningar.

12.2.3 Ansökan om officiell utställning
Ansökan om officiell utställning skall alltid göras till SvTeKs tävlingssekreterare och vara denne
tillhanda senast 31 mars 2 år innan utställningen (för 2020 alltså senast 2018-03-31)
Ansökan skall innehålla önskemål om följande:
• Datum, t ex 2020-03-02
• Län, t ex Stockholms
• Ort, t ex Sollentuna
• Plats, t ex Sollentuna Rackethall
• CUA, t ex Johan Norgren, Terriervägen 3, 123 45 Terrierstad
Man anger också om arrangemanget är ett samarrangemang med tex en SKK länsklubb.
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Domarförslag ska vara SvTeKs tävlingssekreterare tillhanda senast 15 september året innan
utställningen (tex inför år 2019 alltså senast 2018-09-15)
•
•
•
•

Domarens namn korrekt återgivet, med FCIs domarnummer, adress, samt domarnummer
från aktuell instans, tex FCI, KC, IKC.med FCIs domarnummer
Domarförslag ska vara SvTeKs tävlingssekreterare tillhanda senast 15 september året innan
utställningen (för år 2019 alltså senast 2018-09-15)
Det går INTE att byta beviljad utställningsplats eller datum utan att en ansökan om ändring
skickats till tävlingssekreteraren som sedan ansöker hos SKK. OBS! en motivering
(anledning) till ändring av plats och/eller datum måste anges!
Om brådskande ändring måste göras (t ex pga. ordinarie domares sjukdom) kan detta i
brådskande fall göras direkt till SKKs tävlingsavdelning som då kan fatta beslut om ändringen
får göras. OBS – glöm inte att i så fall även meddela SvTeKs tävlingssekreterare!

12.2.4 Domare
Att tänka på:
Domare:
Enligt beslut taget på TF 2008 SKALL inbjudna domare ha dokumenterad terriererfarenhet!
OBSERVERA att vissa terrierraser (Yorkshire, English Toy Terrier terriererfarenhet och Silky) i
samväldesländerna (England, Australien, Nya Zeeland, m fl) fortfarande räknas till Toy-gruppen och
att detta innebär att en ”terrierdomare” från dessa länder kanske aldrig dömt eller inte är godkänd på
dessa raser. Många domare för ”Toys” i dessa länder är däremot ofta kunniga och godkända på
andra raser inom terriergruppen.
•

•

•
•

•
•
•

•

När ni bjuder in domare från ett icke engelskspråkigt land, ta reda på om domaren dikterar
kritiker på engelska – fråga inte om de talar engelska! De flesta svarar ja, men när det visar
sig att de även ska diktera kritiken på engelska finns det dem som sagt att de vill diktera på t
ex tyska istället. Det är viktigt att veta detta i förväg så att ni kan anlita ringsekreterare med
rätt språkkunskaper.
Kom ihåg att bifoga en blankett för domarpresentation som sedan ska skickas till redaktören
för Terrier Posten för publicering (var ute i god tid och håll koll på TPs deadline!) Blanketten
för domarpresentation finns i både svensk version engelsk version på SvTeKs webbplats
www.terrierklubben.se
Vid inbjudan av icke svensk domare åligger det arrangören att aktivt fråga den tilltänkte
domaren om andra domaruppdrag i Sverige i syfte att undvika att domaruppdrag ligger för
nära varandra i tid och avstånd (enl SKK/Domarkommittén protokoll nr 1/2004)
En domare bör inte döma mer än 70-80 hundar/dag. Får man fler anmälningar får valpar
flyttas till annan domare. Är det ändå över 80 hundar kan man i vissa fall få dispens från
SKKs utställningskommitté, förfrågan sänds, via SvTeKs tävlingssekreterare, till kommitténs
sekreterare. Domaren måste tillfrågas om det är OK att döma så många hundar.
Domarförslagen ska vara godkända av SKKs tävlingsavdelning innan de offentliggörs!
Glöm inte att reservera er för domarändringar i era utställningsannonser!
Vid domarändring ska meddelande skickas ut till utställarna (gäller inte valpar). Vid hastigt
uppkommen domarändring ska domarändringen anslås vid insläppet och vid aktuell ring. Vill
en utställare dra sin hund vid domarändring kan (Nya utställningsregler fr.o.m. 2012-01-01)
de få tillbaka anmälningsavgiften (minus en administrativ avgift på max 40:-) Dock ska i
sådant fall en skriftlig begäran, nummerlapp och kvittens inlämnas senast på
utställningsdagen före det att bedömningen av den aktuella rasen startar. OBS detta gäller ej
inofficiella valpklasser. Om det i utställnings PM har namngivits en reservdomare som
ersätter utannonserad domare vid behov, så behöver anmälningsavgiften ej återbetalas. För
fullständig information om de nya reglerna gällande återbetalning hänvisas till SKKs
Utställnings och championatsregler gällande från 2017-01-01. Använd er av den officiella
domarinbjudan som kan laddas ner från SKK.
Glöm inte skicka ut information om SRD och utvärderingsblankett för detta till berörda
domare i god tid före utställningen. (Finns på SKK)
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•
•

Vid betalning till utländsk domare – se till att ha med euro eller respektive lands valuta. Fråga
domaren i god tid, i vilken valuta han/hon vill ha sin ersättning utbetald i. Ta reda på den
aktuella valutakursen!
Domarelev/-aspirant måste kontakta domaren och få vederbörandes godkännande.
Arrangören ska meddelas, av eleven/aspiranten, 7 dagar innan aktuell utställning.
Eleven/aspiranten skall anslå en skylt i ringen, med namn och om det gäller elev alt.
aspiranttjänstgöring.

12.2.5 Ringsekreterare
Att tänka på:
•

•
•
•
•

Vid en officiell utställning ska det finnas två auktoriserade ringsekreterare. Är det färre än 25
deltagande hundar på en rasklubbsutställning kan klubben få generell dispens hos SKK för
att bara ha en ringsekreterare. Skicka ut kontrakt och skriv i villkoren, som ni gör till domarna.
Detta är en garanti för alla parter och för undvikande av missförstånd.
Ringsekreterarna är skyldiga att ha med egna bestämmelser – detta är alltså inget ni
behöver tillhandahålla.
Informera ringsekreterarna på morgonen om ni har B nummer eller andra förändringar, samt
vilka regler som gäller för uttagning av de hundar som skall deltaga i finalerna senare under
dagen.
Det ska finnas 3 kataloger i varje ring. Om ni har ringsekreterarelev/-aspirant skall även
denne ha 1 katalog.
Om någon kontaktar er och vill vara ringsekreterarelev/-aspirant – kontrollera alltid med
ringsekreterarna om de tycker det är OK. Ringsekreterarelev får gå för alla domare,
aspiranter får fr o m 1 januari 2018 också gå för vilken domare som helst, förutsatt att de kan
språket. Sätt helst inte elev eller aspirant i någon av de ringar som har väldigt mycket
hundar! Aspiranten skall göra hela jobbet som antingen skrivande eller inkallande och det
kommer antagligen att ta längre tid än för en ordinarie ringsekreterare.

12.2.6 Direkt efter bedömningen
Att tänka på:
•

Gå igenom resultatlistorna och kontrollera att båda ringsekreterarna och domaren skrivit
under alla listor. Det är ringsekreterarnas ansvar att se till att det blir gjort. Men alla kan
glömma och det är bättre att få t.ex. en utländsk domares namnteckning på plats än att
behöva skicka originallistorna för underskrift. Har någon hund fått ”D”-pris (disqualified)
pga mentalitet skall domaren signera bredvid ”D” på resultatlistan.

12.2.7 Redovisning efter utställningen
•

•

•

Vid resultatrapportering från finalerna måste antalet katalogförda vuxna hundar (över 9
månader, dvs anmälda till officiell klass) vara räknade och likaså antalet uppfödargrupper
som deltog i Stora Ringen. (Poäng till Årets Terrier, beräknas efter antalet anmälda vuxna
hundar, samt Årets Uppfödare ges poäng uträknat efter antalet deltagande grupper i stora
ringen. Denna poängberäkning utförs av tävlingssekreteraren. Detta gäller lokalklubbarnas
utställningar och terrierderbyt)
Resultaten från finalerna i stora ringen ska rapporteras till tävlingssekreterare samt
webmaster (blankett finns på SvTeKs hemsida). Gärna så fort som möjligt! Kan vi få ut
resultaten på hemsidan snabbt ger det en god service till våra medlemmar!!! (Detta gäller
terrierderbyt och de lokalklubbarnas utställningar!)
Glöm inte kontrollera att båda ringsekreterare samt domare skrivit under alla listor. Det är
ringsekreterarnas jobb att se till att det blir gjort. Påminn gärna på morgonen – det är lättare
att få det gjort på plats än att behöva skicka originallistorna till en utländsk domare.

Resultatlistor och en katalog samt eventuella kopior på stamtavlor för utländska hundar (om hunden
inte sedan tidigare finns i SKKs Hunddata) ska tillsammans med checklista (finns på SKKs hemsida)
skickas till tävlingssekreteraren senast 3 veckor från utställningstillfället. Tänk på att SvTeKs
tävlingssekreterare bara har 1 månad på sig att skicka in resultaten till SKK och kan behöva ha
resultaten i god tid om det är några oklarheter som behöver ordnas upp INNAN de skickas till SKK.
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De klubbar som har katalogprogram för PC ska skicka resultatfilen direkt till SKK och
pappersoriginalen + en katalog till SvTeKs tävlingssekreterare för arkivering.
(Genom SKK kan man beställa ett PC-program för att administrera anmälningar. För att det skall vara
lönsamt att använda programmet krävs dock att man har omkring 300-400 anmälningar till sin
utställning. För mer information kontakta SKK.)
De ras- och lokalklubbar som själva har inloggningar hos SKK (för resultatregistrering) redovisar
direkt till SKK, men pappersoriginalen + en katalog sändes till SvTeKs tävlingssekreterare för
arkivering. Klubben skall även meddela SvTeKs tävlingssekreterare namn samt kontaktuppgifter på
den person som för klubbens räkning åtagit sig att resultatrapportera direkt till SKK.
•
•
•

Kom ihåg att en kopia på den utländska hundens stamtavla SKALL bifogas om hunden inte
sedan tidigare finns i SKKs Hunddata! (Gäller ej valpar, där är det frivilligt)
På kritikerna ska det framgå vilken hund som tävlat, regnr och/eller namn samt ras. Inga
tomma ”huvuden” på kritikerna. Kritikerna ska skickas till ansvarig för detta, för närvarande
(verksamhetsåret 2017-2018) till Ewa Lundén, Biskopstorp Ekarp, 305 78 Kvibille
Utskick av kritiker till rasklubbar sker en gång i kvartalet, med undantag för sista kvartalet då
det skickas ut oftare. SvTeKs ansvarige person för utskick av kritiker har en lista på vilka
som skall ha dem i varje rasklubb. Tänk på att meddela namn och adress så att kritikerna
skickas till rätt person i klubben.

12.2.8 Övrigt att tänka på:
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Kontakt med SKK: All kontakt med SKK skall ske genom SvTeKs tävlingssekreterare när
det gäller domarförfrågan hos SKK, utställningsansökningar, resultatredovisning (gäller ej då
klubbarna har egna inloggningar och redovisar själva) etc. SKK vill endast ha en
kontaktperson att vända sig till.
Brandmyndighet/Polisen: Meddelande till brandmyndighet och/eller anmälan till polisen är
nödvändigt för vissa utställningar, beroende på vad ni skall vara på för plats.
Veterinär: Vid 400 eller fler anmälda hundar måste veterinär finnas på plats. Om det är färre
kan det vara bra att ha kontakt med något närliggande djursjukhus/veterinär.
När det gäller lokalavdelningarnas utställningar ska regelverk, ”provtagningskit” och
blanketter för dopingkontroll finnas tillhands. Så även en scanner. Rutinerna är lite
komplicerade men finns klargjorda i Nationellt dopingreglemente för hund som kan rekvireras
från SKK. Beställning av urinprov- och blodprovskit görs hos SVA (Statens
Veterinärmedicinska Anstalt). Samma regler gäller som vid en protest. Dubbel avgift
(öppenklass) ska erläggas. Endast en utställare kan begära provtagning och det måste vara
någon som kan vara förfördelad.
Beställning av urinprov- och blodprovskit: För aktuell information om beställning och
kostnader, se SvTeKs webbplats www.terrierklubben.se Blodprovs-kitet har begränsad
hållbarhet på ett par månader och måste således förnyas kontinuerligt.
Påpeka gärna i PMet att valpar inte får tas med som inte fyllt 4 månader, samt att även
besökande hundar ska kunna uppvisa vaccinationsintyg.
Beställ tomma kritiklappar från SKK eller ev sponsor, som också har kritiker. Resultatlistor
kan skrivas ut direkt, finns på SKKs hemsida. På alla kritiker skall arrangör, plats, datum,
hundens katalognr samt hane eller tik anges (OBS! innan kritklapparna skickas vidare skall
även andra uppgifter så som ras, reg nr och/eller hundens namn finnas!). Borttagen text
Resultatlistorna ska vara ifyllda med katalognr, hundens reg nr och namn. När det gäller
avels- och uppfödarklasser ska alla nummer på hundarna som kan delta finnas skrivet på
både kritiklappar och resultatistor
Om en styrelseledamot skall ställa ut sin hund, ha då som policy att inte ha kontakt med
domaren/domarna innan. Låt de som inte ställer ut sköta det.
Glöm inte att ta av eventuella kokarder eller kläder som anger att ni är utställningsfunktionär.
Kommissarien får inte ställa ut hund under dagen och är den person som ska vara först på
plats på morgonen och sista att lämna utställningsplatsen på kvällen.
Bestyrelsen ska bestå av tre personer, varav en ordförande (de får inte ställa ut egen eller
någon annans hund, ej heller föra hund under dagen). En från bestyrelsen måste finnas på
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•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

plats hela dagen.
Protest skall lämnas in skriftligen innan utställningen är slut och åtföljas av en avgift (dubbel
anmälningsavgift i öppen klass). Om protesten godkänns skickas pengarna tillbaks.
Bestyrelsen har tre dagar på sig att behandla protesten. En protest som gäller domarens
prissättning av hund skall tas emot. Det är domarens fria skön att bestämma hur hon/han vill
prissätta en hund, men det kan hända att SKK/Utstk ändrar beslutet om det t ex gäller ej
diskvalificerande fel. Domslut kan också ändras om hunden t.ex. deltagit i fel klass. Allt detta
finns att läsa i SKKs Utställnings- och Championatbestämmelser. Bestyrelsen skall ha
tillgång till bestämmelserna.
Inga kläder eller något med kennel- och/eller hundnamn får bäras av utställare under
pågående bedömning, gäller både ras- och finalring.
För dem av er som INTE har SKKs katalogprogram – var mycket noga med att kontrollera
att ni lägger in hunden i rätt klass! Deltar en hund i fel klass annulleras resultaten när de
kommer till SKK – mycket trist om det gått bra!
OBS att det i de senaste utställningsbestämmelserna är ändrade ålderskrav för deltagande i
de olika klasser: juniorklass 9-18 månader, unghundsklass 15-24 månader samt öppen klass
från 15 månader. Utställaren kan själv välja i vilken klass hunden anmäls.
Ålder beräknas så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den dagen den ställs
ut!
Ytterligare en anledning till strukna resultat är om man köpt en hund med utländsk reg nr och
anmäler den med svensk ägare. Detta är inte tillåtet! Om en hund är ägd av någon boende i
Sverige skall hunden ha ett svenskt reg nr innan den ställs ut. Detta gäller inte valpar, där
kan det stå ”under registrering”. Är det fråga om en inlånad hund kan den anmälas med den
utländska ägarens namn med c/o adress i Sverige.
Uppstår meningsskiljaktigheter ska ringsekreterarna kontakta bestyrelsen. Se till att alltid ha
pärmen med utställarnas originalanmälningar till hands! Det kan förekomma att utställarna
hävdar att de anmält i en klass men i katalogen placerats i annan klass och då måste
bestyrelsen veta hur det verkligen ligger till. Har arrangören gjort fel är det självklart att
utställaren får byta klass. OBS att det då i resultatlistan ska anges att ”byte gjorts pga
tekniskt fel”. Kontrollera även detta när ni fått listorna – annars stryks även dessa resultat.
Det går ej att byta klass enligt nya regler, Hund som anmälts t ex i öppen klass och blivit
champion sedan katalogen gått i tryck får stanna kvar i öppen klass. Likaså med provmeriter
i bruks/jaktklass, det är ringsekreterarens sak att hålla reda på det. Enda gången byte kan
ske, är om det begåtts något tekniskt fel av administratören/arrangören.
Se till att vara uppdaterade och pålästa samt att reglerna finns lättillgängliga både i ringarna
(ringsekreterarnas ansvar) samt hos bestyrelse och i sekretariat. Det är dock även
utställarnas skyldighet att hålla sig uppdaterade när det gäller regeländringar!
Bestyrelsen kan få in anmälan om oacceptabelt beteende och blankett för detta skall finnas
i sekretariatet, gärna också den godkända veterinärintygsblanketten.

Det är ofta de omtänksamma små detaljerna som gör en utställning uppskattad, av
såväl utställare, domare och funktionärer! Några tips:
•
•
•
•
•

•

•

Se till att eventuella gräsmattor är kortklippta.
Skylta ordentligt – både på väg till utställningen och inne på området. Gärna även detaljerad
karta och GPS uppgifter i PM som skickas ut till deltagarna.
Se till att det finns handikapparkering tillgänglig.
Om ni har parkeringspersonal – ta gärna ett samtal med dem och påpeka vikten av ett
trevligt bemötande och smidighet! Finns inget som kan ge en så dåligt start på
utställningsdagen som otrevliga och osmidiga parkeringsvakter!
Var noga med att domarnas och ringsekreterarnas (om inte något annan överenskommelse
gjorts med ringsekreterarna) boende håller god klass – detta behöver inte betyda luxuös
inkvartering, kravet enligt SKK är toalett/dusch samt TV på rummet... Se till att bibehålla en
god lägsta nivå. Inga mögliga duschar, utslitna sängar, ofräscha rum etc.
Mat måste alla ha! Generösa fikakorgar till personalen i ringen och god lunch ger nöjda
funktionärer. Ett tips är att ringsekreterarna fyller i en lapp (som ligger i lådan, med vad
klubben har att erbjuda) om vad de och domaren vill ha, för att undvika att mycket slängs.
OBS viktigt att ställa ut vatten redan från början.
Billig och god mat även till utställarna är efterfrågat!
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•
•
•

•

Se till att det finns dricka och skålar med frukt eller fika tillgängligt för domarna i finalringen.
Det ska finnas parfymfria våtservetter el likande så att domaren har möjlighet att rengöra
händerna i ringen.
Vädret kan vi inte råda över. Men det är en bra idé att ha extra regnkläder (det kan räcka
med enkla regnponchos som bara kostar några tior) och paraplyer tillgängliga ifall en domare
glömt detta eller om väderomslaget kommer oväntat. Utländska domare är inte alltid
medvetna om hur snabbt även svenskt sommarväder kan slå om!
Se till att utställningsplatsen har ett tillräckligt antal toaletter och att dessa kontrolleras under
dagen så att det finns toalettpapper, att de inte är ofräscha etc.

12.2.9 Priser
Att tänka på:
•

•

Priser som delas ut för cert, BIR och BIM samt för avels- och uppfödargrupper med HP, ska
ha ett värde motsvarande av ett inteckningskort (100 kr). Alla avels- och uppfödargrupper
med HP har rätt att kvittera ut pris eller inteckningskort. Endast ett pris delas ut även om
hunden ifråga tilldelats cert och blivit t ex BIR.
Vid officiella utställningar måste de vedertaget ”officiella” banden/korten/kokarderna
användas. Från 2009-07-01 är det inte längre något krav att plastband och band delas ut på
utställningarna. Väljer ni att inte använda er av dessa – se då till att det finns inplastade kort i
de olika prisfärgerna, glöm inte ck, hp, cert, reserv-cert, BIR och BIM, som ringsekreterare
kan hålla upp så att publiken ser vilka priser som respektive hund får.

12.2.10 Särskilda finalregler för SvTeKs utställningar
•

För lokalklubbarnas utställningar gäller delvis andra finalregler än för SKKs Länsklubbar.
SKK har endast finaltävlan för valpar och veteraner, uppfödare samt avel förutom BIG/BIS. I
Terrierklubben har vi dessutom tävlan om bästa Junior, Unghund, Jakt/Bruks samt 4-6 mån
valpar och 6-9 mån valpar. Det räcker med HP/ excellent för att deltaga. När t ex Bästa
Juniorhane är utsedd skall den senare möta Bästa Juniortik för att domaren skall utse Bästa
Junior som sedan skall representera sin ras i finalringen. Motsvarande regel gäller för övriga
finalklasser.
Det är viktigt att ringsekreterarna informerar utställarna om detta. Vi kan inte förutsätta att
ringsekreterare, domare och utställare har kännedom om SvTeKs särskilda finalregler, och
därför skall denna information bifogas PM till utställare, ringsekreterare och domare och även
inskrivas i utställningskatalogen, samt informeras om på morgonens genomgång för
ringsekreterare och domare.

12.3 Inofficiella utställningar
För inofficiella utställningar gäller SKKs ”Anvisningar för inofficiella utställningar” som kan beställas
hos SKK eller hämtas via SKKs webbplats, www.skk.se

12.4 SKKs katalogprogram för PC
För mer information, kontakta SKK.

12.5 Medlemskontroll av utställare
I SKKs katalogprogram för PC (se kapitel 12.4 ovan) finns en inbyggd medlemskontroll. Detsamma
gäller SKKs internetanmälan.
Efter konstituerande styrelsemöte eller omkonstituering SKALL följande uppgifter skickas till SvTeK:
• Lokalavdelningar
Namn, adress, telefonnr och epostadress till lokalklubbens sekreterare
Namn, adress, telefonr och epostadress till lokalklubbens tävlingsansvarige
• Rasklubbar
Namn, adress, telefonnr och epostadress till rasklubbens sekreterare
Namn, adress, telefonnr och epostadress till rasklubbens tävlingsansvarige
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Namn, adress, telefonnr och epostadress till rasklubbens mottagare av kritiklappar
Om någon av de ovanstående funktionärerna flyttar, byter telefonnr eller mailadress
måste SvTeK underrättas om detta! Annars är risken stor att viktig information inte når
fram till berörda personer!!!!!

12.6 Domarkvalitetskommittén
12.6.1 Sammansättning:
Sammankallande och ledamöter i kommittén tillsätts årligen av SvTeKs huvudstyrelse.

12.6.2 Mandattid:
Skall följa SvTeKs verksamhetsår.

12.6.3 Kommitténs arbetsuppgifter:
• vara rådgivande i frågor rörande exteriördomare gentemot Svenska Terrierklubbens
huvudstyrelse.
• avge yttrande till huvudstyrelsen om såväl grund- som vidareutbildning för terrierdomare.
• vara ett bollplank för huvudstyrelsen i samtliga frågor rörande exteriördomare för terrier.
• bevaka övergripande frågor för terrierrasernas exteriördomare inom exempelvis
huvudorganisationen SKK
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13 Jaktfrågor
13.1 Ansvar
SvTeK har som specialklubb ett övergripande ansvar för jaktfrågor som berör terrierraserna.

13.2 Jaktkommittén
13.2.1 Mandattid:
Skall följa SvTeKs stadgar.

13.2.2 Sammansättning:
•
•
•
•
•

Jaktkommittén väljs av SvTeKs centralstyrelse efter varje Terrierfullmäktige och består av
ledamöter med intresse och kunnande i jaktfrågor. De sitter i ett verksamhetsår om inte
annat sägs.
Denna kommitté är rådgivande om inte delegation skett.
Jaktkommittén ska kunna ta fram beslutsunderlag. Jaktkommitténs ledamöter skall även
kunna initiera frågeställningar. Jaktkommittén skall informera och genom dialog med SvTeKs
rasklubbar jobba med jaktliga frågor.
Jaktkommittén ansvarar för att med en viss regelbundet inbjuda till en jaktkonferens för
representanter från berörda rasklubbar inom SvTeK.
Varje rasklubb får utse en representant som har mandat från sin rasklubb att uttala sig och
företräda rasklubben i frågor inom området.

Denna verksamhet skall vända sig till alla terrierraser.
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13.4 Viltspårkommittén
SvTeKs viltspårverksamhet har tidigare sorterat under jaktkommittén, men har sedan 2015 en egen
viltspårkommitté. Vid remisser från SKK/Jhk rörande viltspår sänds dessa till Jaktkommittén och
Viltspårkommittén för beredning.

13.4.1 Mandattid
Skall följa SvTeKs stadgar.

13.4.2 Sammansättning:
•

Viltspårskommittén väljs av SvTeKs huvudstyrelse efter varje Terrierfullmäktige och består
av ledamöter med intresse och kunnande i viltspår. Denna kommitté är rådgivande.

•

Kommittén ska kunna ta fram beslutsunderlag inför regelrevideringar

•

Kommittén tar hand om viltspårsverksamheten inom SvTeK

•

Kommittén arrangerar Terrier-SM i viltspår varje år

•

Kommittén informerar rasklubbarna om viltspår

Denna verksamhet ska vända sig till alla terrierraser
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14 Föreningsarbete inom SKK/SvTeK
14.1 Ideell förening
14.1.1 Vad är en ideell förening?
En ideell förening är en association som
•
•

har en ideell målsättning, och det vare sig den bedriver eller inte bedriver ekonomisk
verksamhet (ex idrottsföreningar), eller
har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen men som inte gör det genom
ekonomisk verksamhet (ex hyresgästföreningar).

14.1.2 Lagstiftning och regelverk för en ideell förening
För de ideella föreningarna saknas speciallagstiftning men däremot inte lagregler som är tillämpliga
för särskilda fall. Man tillämpar
•
•
•
•

stadgar,
analogier från annan lagstiftning (ex Lagen om ekonomiska föreningar),
rättspraxis,
praxis inom organisationen.

14.2 SKKs Föreningskommitté
SKKs Föreningskommitté (SKK/FK) ansvarar för översyn och handläggning av SKKs och
medlemsorganisationernas stadgar. SKK/FK bevakar även frågor som är av föreningsteknisk
karaktär inom SKK-organisationen. Kommittén har en egen webbplats med bl a en informativ
frågebank där man får svar på de vanligaste föreningstekniska frågorna, det sk Föreningspaketet.
Frågebanken nås via www.skk.se

14.3 Föreningsfrågor inom SvTeK
14.3.1 Allmänt
Stadge- och föreningsfrågor hanteras som ett särskilt sakområde. Vid frågor och behov av stöd vid
exempelvis årsmöten kan alltid SvTeKs sakkunnige kontaktas.

14.3.2 Stadgeändring
Ändring i stadgar för lokalklubb och rasklubb skall alltid fastställas av SvTeKs huvudstyrelse.
Följande rutin gäller då rasklubb vill ändra sina stadgar:
•
•
•

Rasklubben kontaktar SvTeKs sakkunnige.
Vid behov hjälper SvTeKs sakkunnige rasklubben att arbeta fram ett förslag för beslut på
rasklubbens årsmöte.
Efter beslut på rasklubbens årsmöte anmäler rasklubben dessa till SvTeK för fastställan.
OBS! Ange om ändringen har diskuterats med SvTeKs sakkunnige.

14.4 Arbetsordning för förtroendevalda inom SvTeK
SKKs Föreningskommitté har tagit fram ett bra material som beskriver olika funktioner i en styrelse,
vilket finns med i det s k Föreningspaketet, se www.skk.se

14.5 Arkivering och gallring
14.5.1 Ansvar
Ansvaret för en förenings arkiv och korrespondens åligger dess styrelse.

14.5.2 Lagstiftning
Viktigare lagar och förordningar som reglerar bevarande och gallring:
•

Bokföringslagen (SFS 1999:1078)
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•
•
•
•

Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter (SFS 2001:1227)
Lag om pliktexemplar (SFS 1993:1392)
Personuppgiftslagen (SFS 1998: 204)
Taxeringslagen (SFS 1990:324)

14.5.3 SKKs/SvTeKs regler och rekommendationer
På SKK webbplats www.skk.se finns information som SKKs Föreningskommitté har tagit fram:
•
•

Arkivering inom SKK-organisationen; anvisning sammanställd av SKKs Föreningskommitté,
2006-04-28
Spara eller kasta? Råd och anvisningar vid skötsel av föreningshandlingar; Göteborgs
Stadsarkiv 1997

14.6 Litteraturtips
En grundläggande kunskap om föreningsteknik är en förutsättning för ett fungerade föreningsarbete.
Rekommenderad läsning: Föreningsteknik av Jan Wigdell, Per-Inge Johansson. SKK, 2014

Etik och moral inom SvTeK
”Liksom det behövs lagar för att upprätthålla en hög moral, så behövs det hög moral för att
upprätthålla lagarna.”
Niccolo Machiavelli
Tänk på att Du som förtroendevald och funktionär inom SvTeK-organisationen förväntas ha en hög
moral och föregå med gott exempel. Våga diskutera och kom överens om hur ni i styrelsen och
klubben skall förhålla er till frågor som kan röra upp känslorna bland medlemmarna, exempelvis
angående om det är lämpligt att ställa ut på klubbens egen utställning, vem som lämpligen tar hand
om domare osv.
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15 Utbildningsverksamhet inom SvTeK
15.1 Svenska Terrierklubbens kommitté för utbildning och
föreningsteknik
15.1.1 Arbetsbeskrivning
Ansvarsområde:
• SvTeKs kommitté för utbildning och föreningsteknik ansvarar för den övergripande
samordningen och handläggningen av utbildnings- och föreningstekniska aktiviteter inom
SvTeK, i enlighet med SKK och SvTeK policy inom dessa områden.
Kommitténs arbetsuppgifter:
• Fortlöpande för SvTeK räkning bevaka utbildnings- och föreningstekniska frågor inom SKKorganisationen och vad som i övrigt är av intresse för medlemmarna inom området.
• Fortlöpande informera medlemmarna om aktuella utbildningsmöjligheter.
• Fortlöpande inventera och kartlägga utbildningsbehovet hos skilda målgrupper inom SvTeK
samt vidta erforderliga utvecklings- och utbildningsaktiviteter i samråd med övriga
kommittéer.
• Planera och genomföra utbildningsaktiviteter, även tillsammans med lokalklubbarna.
• Inom fastställda budgetramar besluta om bidrag för genomförande av utbildning och
eventuell produktion av utbildningsmaterial. På uppdrag av styrelsen handlägga
föreningstekniska frågor inklusive stadgefrågor.

© Svenska Terrierklubben 2017

Sida 43 av 49

16 Mentalitet inom SvTeK
16.1 Målbeskrivning för Mentalansvarig
SvTeK eftersträvar mentalt sunda terrierraser och verkar för att bevara rasernas ursprungliga
mentala egenskaper med hänsynstagande till samhällets krav på en välanpassad hund.

16.1.1 Arbetsbeskrivning för Mentalansvarig:
arbeta för att öka intresset för mentalbeskrivning av terrierraserna med hjälp av BPH som ett
komplement i avelsarbetet och i utvärderingar av mentalitet i RAS
•
•
•

i samråd med SvTeK/AK hjälpa intresserade rasklubbar att komma igång med mentalitetsarbetet och sätta upp lämpliga mål för mentalitet i RAS samt utforma strategier för att nå dit
i samråd med SvTeK/AK granska utvärderingar av mentalitet i RAS
hjälpa intresserade rasklubbar att utvärdera pågående mentalitetsarbete

16.1 Målbeskrivning för Mentalansvarig
SvTeK eftersträvar mentalt sunda terrierraser och verkar för att bevara rasernas ursprungliga
mentala egenskaper med hänsynstagande till samhällets krav på en välanpassad hund.

16.1.1 Arbetsbeskrivning för Mentalansvarig:
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeta för att öka intresset för mentalbeskrivningar av terrierraserna med hjälp av BPH som
ett komplement i avelsarbetet och i utvärderingar av mentalitet i RAS
i samråd med SvTeK/AK hjälpa intresserade rasklubbar att komma igång med
mentalitetsarbete och sätta upp lämpliga mål för mentalitet i RAS samt utforma strategier för
att nå dit
i samråd med SvTeK/AK granska utvärderingar av mentalitet i RAS
hjälpa intresserade rasklubbar att utvärdera pågående mentalitetsarbete
ansvara för SvTeKs BPH vid Örkelljunga brukshundklubb
ansvara för att funktionärsbehovet tillgodoses
ansvara för att SvTeKs BPH genomförs enligt SKKs gällande Regler för BPH
ansvara för kontakten mot SKK och SBK gällande mentalbeskrivningar samt i ev. övriga
frågor om mentalitet delegerade av styrelsen

16.1.2 Tillsättning:
Mentalansvarig tillsätts årligen av SvTeKs huvudstyrelse.

16.1.3 Mandattid:
Följer SvTeKs stadgar.

16.1.4 Arbetssätt:
•
•

förslag till Verksamhetsplan och Rambudget ska årligen lämnas till SvTeKs huvudstyrelse.
verksamhetsplanen och övriga uppgifter som av huvudstyrelsen åläggs Mentalansvarig skall
effektueras under verksamhetsåret.

16.2 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
Svenska Terrierklubben är från 2012-01-01 av SKK auktoriserad arrangör för officiella BPH med
testbana förlagd till Örkelljunga Brukshundklubb.
För anmälan eller förfrågningar se www.terrierklubben.se eller kontakta ken.lundahl42@gmail.com.

16.3 Mentalbeskrivning Hund (MH)
SvTeK har sedan 2009 ett samarbetsavtal avseende MH med Svenska Brukshundklubben (SBK)
innebärande att Terrierklubben har rätt att arrangera officiella MH.
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Enligt beslut av SKK/KHM protokoll 5/2012 rekommenderas alla raser utom de raser som Svenska
Brukshundklubben har avelsansvar för att använda BPH i stället för MH som mentalbeskrivning.
I konsekvens med detta beslut upphör Terrierklubbben fr.o.m. 2015-01-01 att arrangera egna MH
och rekommenderar att BPH används som enda mentalbeskrivningsformer för alla terrierraser.

16.4. Mentalitet i RAS
Samtliga rasklubbar inom SvTeK rekommenderas att snarast implementera BPH i arbetet med
utvärdering av vardagsmentalitet i sina rasspecifika avelsstrategier, RAS. Övriga för rasen viktiga
beteenden/egenskaper utvärderas med lämpliga funktions/arbetsprov för Terrierklubbens BPH vid
Örkelljunga Brukshundklubb.
•
•
•

ansvara för att funktionärsbehovet tillgodoses
ansvara för att SvTeKs BPH genomförs enligt SKKs Regler för BPH
ansvara för kontakten mot SKK och SBK gällande mentalbeskrivningar samt i ev. övriga
frågor om mentalitet delegerade av styrelsen

16.1.2 Tillsättning:
Mentalansvarig tillsätts årligen av SvTeKs huvudstyrelse.

16.1.3 Mandattid:
Följer SvTeKs stadgar.

16.1.4 Arbetssätt:
•
•

förslag till Verksamhetsplan och Rambudget ska årligen lämnas till SvTeKs huvudstyrelse.
verksamhetsplanen och övriga uppgifter som av huvudstyrelsen åläggs Mentalansvarig skall
effektueras under verksamhetsåret.

16.2 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
Svenska Terrierklubben är från 2012-01-01 av SKK auktoriserad arrangör för officiella BPH med
testbana först på Bjuvs Brukshundklubb, sedan Örkelljunga Hundgymnasium och därefter fr.o.m.
2018-01-01 är den förlagd till Örkelljunga Brukshundklubb.
För anmälan eller förfrågningar se terrierklubben.se och för övriga anläggningar i landet, se skk.se.

16.4. Mentalitet i RAS
Samtliga rasklubbar inom SvTeK rekommenderas att snarast implementera BPH i arbetet med
utvärdering av vardagsmentalitet i sina rasspecifika avelsstrategier, RAS. Övriga för rasen viktiga
beteenden/egenskaper utvärderas med lämpliga funktions/arbetsprov.
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17 Numerärt små terrierraser
17.1 Kommittén för numerärt små raser NSTK
17.1.1 Mål
•
•
•
•

sprida kunskap om avel i små populationer
uppmuntra till ett ökat samarbete inom och mellan de numerärt små raserna och tillhörande
rasklubbar
underlätta och stärka sociala nätverk inom och mellan raserna
underlätta marknadsföring av de numerärt små raserna genom att vid behov, och om
intresse finns från raserna/rasklubbarna, samordna arbetskrävande aktiviteter.

17.1.2 Arbetssätt
• förslag till verksamhetsplan och rambudget ska årligen lämnas till SvTeKs huvudstyrelse.
• verksamhetsplanen och övriga uppgifter som av huvudstyrelsen åläggs NSTK skall
effektueras under verksamhetsåret.

17.1.3 Sammansättning
• Sammankallande och ledamöter utses av SvTeKs huvudstyrelse.

17.1.4 Mandattid
Följer SvTeKs stadgar.
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18 Kommittén för Terrierjuniorerna
18.1 Syfte
Kommitténs syfte är att genom aktiviteter, tävlingar och utbildning väcka intresse för terrierraserna
och Svenska Terrierklubben hos ungdomar.

18.1.1 Mål
Målet med verksamheten är att rekrytera unga människor till att bli framtidens ägare, uppfödare och
förtroendevalda inom Svenska Terrierklubben. Kommitténs syfte är att genom aktiviteter, tävlingar
och utbildning väcka intresse för terrierraserna och Svenska Terrierklubben hos ungdomar.
Kommitténs syfte är att genom aktiviteter, tävlingar och utbildning väcka intresse för terrierraserna
och Svenska terrierklubben hos ungdomar.

18.1.2 Arbetssätt
•
•
•
•

Uppdatera Terrierklubbens hemsida, Facebook och terrierposten med aktuell information.
Arrangera klubbmästerskap i juniorhandling
Arrangera läger med aktiviteter för att uppmuntra terrierintresset. Förslag på aktiviteter kan
tex. vara agilityträning, viltspår, utställning, trimning etc.
Sammankallande och ledamöter utses av SvTeKs huvudstyrelse.

18.1.4 Mandattid
Följer SvTeKs stadgar.
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19 Utmärkelser och Stipendier
Medlem i SvTeK kan tilldelas Förtjänsttecken, Uppfödarmedalj och Resestipendium. Utdelning sker
årligen.
Särskild ansökningsblankett skall ifyllas vid ansökan av Förtjänsttecken och Uppfödarmedalj. Vid
ofullständigt ifylld blankett eller bristande uppgifter återsänds blanketten till förslagsställaren för
komplettering och riskerar därmed att inte beaktas vid beslut om tilldelning.
Vid ansökan av Resestipendiet skall den sökande insända ett personligt brev där han/hon
presenterar sig och hur resestipendiet är tänkt att användas.

19.1 Statuter för Förtjänsttecken
Svenska Terrierklubbens Förtjänsttecken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlem som på ett föredömligt sätt främjat Svenska Terrierklubbens mål och verksamhet
kan tilldelas Svenska Terrierklubbens Förtjänsttecken.
Arbetet skall vara av den karaktär att det kommit Svenska Terrierklubben till stor nytta och
framåtskridande.
Medlemmen skall vara klanderfri och representativ för sin organisation.
Medlemmen skall ha arbetat inom organisationen i minst 10 år.
Förslagsställaren skall utförligt redogöra för hur medlemmen uppfyller ovanstående krav,
med en tydlig redogörelse av arbetsinsatsen, och som även åtföljs av en presentation av
medlemmen.
Förslag kan lämnas av rasklubb och/eller lokalklubb samt centralstyrelsen.
Förslag skall vara Svenska Terrierklubben tillhanda senast 15 november, och utdelning sker
nästföljande år.
Svenska Terrierklubbens centralstyrelse utser mottagare av Förtjänsttecken.
Mottagare av Förtjänsttecken skall presenteras i Terrierposten.

Fastställda av Svenska Terrierklubbens centralstyrelse 2003-10-25.
Ansökningsblankett för SvTeKs Förtjänsttecken finns på SvTeKs webbplats www.terrierklubben.se

19.2 Statuter för Uppfödarmedalj
Svenska Terrierklubbens Uppfödarmedalj
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlem som under minst 10 år på ett förtjänstfullt sätt genom uppfödning främjat terrieraveln
kan tilldelas Svenska Terrierklubbens Uppfödarmedalj.
Medlemmen skall arbeta i enlighet med SKKs avelspolicy och rasklubbens avelsstrategi.
Medlemmen skall också vara ett föredöme när det gäller kontakten med valpköpare, andra
uppfödare, medtävlare och organisationens förtroendevalda.
Förslagsställaren skall utförligt redogöra för hur medlemmen uppfyller ovanstående krav,
med en tydlig redogörelse av uppfödargärningens bakgrund, historik och meriter, och som
även åtföljs av en presentation av medlemmen.
Förslag kan lämnas av rasklubb och/eller lokalklubb samt centralstyrelsen.
Förslag skall vara Svenska Terrierklubben tillhanda senast 15 november, och utdelning sker
nästföljande år.
Svenska Terrierklubbens centralstyrelse utser mottagare av Uppfödarmedalj.
Mottagare av Uppfödarmedalj skall presenteras i Terrierposten.

Fastställda av Svenska Terrierklubbens centralstyrelse 2003-10-15.
Ansökningsblankett för SvTeKs Uppfödarmedalj finns på SvTeKs webbplats www.terrierklubben.se
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17.3 Statuter för Resestipendium
Svenska Terrierklubbens Resestipendium
•
•
•
•
•
•
•
•

Sökanden skall vara medlem i Svenska Terrierklubben/alternativt Svensk Hundungdom med
val Terrierklubben.
Sökanden skall vara mellan 15-20 år vid ansökan.
Sökanden skall ha ett stort och varaktigt terrierintresse.
Stipendiet skall användas till en resa för att förkovra sitt terrierintresse.
Stipendiaten skall efter sin resa skriva ett reportage om resan i Terrierposten.
Stipendiet är personligt.
Om stipendiet inte utnyttjas inom en tvåårsperiod skall det återbetalas.
Ansökan skall vara Svenska Terrierklubbens sekreterare tillhanda senast 31 januari.

Fastställda av Svenska Terrierklubbens huvudstyrelse 2004-11-24.
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