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Revidering av regler för Nose Work – remissomgång 1
Nuvarande regelverk i Nose Work gäller från 1 januari 2017 till 31 december 2019. Nose Work är en
ny hundsport och inför provperiodens utgång har mindre justeringar skett . Det justerade
regelverket gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2021.
Svenska Nose Work Klubben (SNWK) genomför nu sin första ordinarie regelrevidering.
Ni inbjuds här att delta i den processen. SNWK, Nose Work-sportens huvudman inom Svenska
Kennelklubben (SKK), ansvarar för regelrevideringsprocessen.

Syfte

Att ta fram ett förslag till nya Nose Work-regler att gälla i fem år från och med januari 2022.
Förslaget ska vara så väl förankrat som möjligt hos klubbar och bland aktiva. Det ska också vara väl
underbyggt och motiverat för att öka sannolikheten att det godkänns på SKK-nivå.

Metod
Arbetsgrupp
SNWK har tillsatt en regelrevideringsgrupp där representanter från styrelsen, domarkåren och
tävlanden ingår.

Remisser

Under processen kommer två remisser att skickas ut. Den första avser att hämta in förslag till
ändringar baserat på gällande/kommande regelverk giltigt från 2020-01-01. Dessa ändringsförslag
kommer att utgöra grunden i det vidare arbetet för att ta fram ett första förslag till nytt regelverk.
Det förslaget kommer därefter att skickas ut i en andra remissomgång där synpunkter på
ändringsförslagen inhämtas. Ett slutligt förslag till nytt regelverk tas därefter fram vilket efter
fastställande av SNWK styrelse skickas in till SKKs Prov- och tävlingskommitté för slutligt
fastställande.
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Tidplan
SNWK styrelse har tagit fram en tidplan för revideringsprocessen.
Händelse
Förutsättningslös efterfrågan av förslag på
förändringar av nuvarande regler. Enskilda
personer kan lämna svar.
Remissutskick 1 till SKK-anslutna klubbar
Regelrevideringsgruppen sammanställer
remissyttranden.
SNWK styrelse behandlar
regelrevideringsgruppens sammanställning
Regelrevideringsgruppen justerar utifrån
styrelsens beslut
Remissutskick 2 till alla SKK-anslutna klubbar.
Publiceras även på hemsidan.
Regelrevideringsgruppen sammanställer
remissyttranden
Regelrevideringsgruppen tar fram ett färdigt
förslag till nytt regelverk
Styrelsen beslutar om nya regelverket
Regelrevideringsgruppen justerar utifrån
styrelsens beslut.
Regelförslaget skickas till SKK/PtK
Regler fastställs av SKK/CS
SNWK bearbetar regelverket enligt SKKs beslut
Publicering av det nya regelverket

Datum
Publicerat på hemsidan i oktober 2019.
Sista svarsdag 31 december 2019.
Oktober 2019
Januari-Juni 2020
Juli 2020
Juli 2020
Senast 1 augusti 2020
Sista svarsdag 31 oktober 2020
November 2020
November 2020
December 2020
December 2020
Senast 31 december 2020
Senast 30 juni 2021
Senast 31 augusti 2021
Oktober 2021

Svara så här
Förslag på förändringar skickas e-post regler@snwk.se senast 31 december 2019.
Läs mer på Svenska Nose Work klubbens hemsida på http://www.snwk.se/var-med-och-paverkareglerna-2022-2027/
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