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SKK/UtstK nr 1/2011, 2011-02-10 

 

§§ 1 - 29 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 10 februari 2011, på SKKs kansli i Spånga. 

 

Närvarande: Mats Stenmark (ordf.), Marie Nylander (v ordf.), Kerstin Eklund, 

Jan Hallberg, Yvonne Hansén, Ulla Rylander, Bo Wiberg  

 

Anmält frånvaro: Cindy Pettersson  

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade Mats Stenmark ledamöterna välkomna till dagens sammanträde. Förklarades mötet 

därefter öppnat. 

 

§ 2 Val av justerare 

 

Utsågs Marie Nylander att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

 

SKK UtstK protokoll nr 6/2010, 2010-11-09.  

 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 4 Information från Tävlings- och utbildningschefen samt från ledamöterna 

 

Tävlings- och utbildningschefen 

 

Nyanställd på SKK 

Informerades om att SKK anställt en ny IT-chef, Bengt Pålsson som börjat sin anställning i 

februari. Jerry Mankowski (tidigare även chef för IT-avdelningen) fortsätter som förut som 

ekonomichef och ansvarig i personalfrågor. 
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Internetanmälan – Katalog för PC 

Informerades om att den nya versionen av internetanmälan - Katalog för PC är i gång och 

verkar ha fungerat bra så här långt.  

 

Ett särskilt tack riktades till Beth Engström och Ulla Rylander som varit SKK till stor hjälp i 

samband med utformning och testarbete av den nya versionen av internetanmälan – Katalog 

för PC.   

 

Reviderade regelverk och bestämmelser på SKKs hemsida 

En reviderad version av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) gällande från 2011-

01-10, finns nu färdigställd på svenska och engelska. Utskick görs till klubbar och berörda 

funktionärer. Både den svenska och engelska versionen publiceras på SKKs hemsida. 

 

Reviderad version av Guidelines (information om SKKs bedömningssystem på engelska, till 

exteriördomare). Motsvarande på övriga FCI-språk kommer under våren. 

 

En engelsk version av de nya Utställnings- och championatbestämmelserna gällande från 

2011-01-10.  

 

Ledamöterna 

 

Skriftlig information från Cindy Pettersson angående Juniorhandlingkommittén 

Förelåg för UtstK en sammanfattande rapport från Cindy Pettersson angående 

Juniorhandlingkommitténs arbete.  

 

Följande punkter noterades: 

 

 Riktat arbete för att stärka samarbetet med Sveriges Hundungdom (SHU), bland annat 

genom att bjuda in förbundsordföranden Jane Avena till Juniorhandlingkommitténs 

möten. 

 

 Från Nordiska Mästerskapet i Norge 27 – 28 november 2010 rapporterades en 

silverplats i lag för Sverige och en silverplats individuellt för Sandra Norén-Wallin. 

 

 På Specialklubbskonferensen 29 – 30 januari 2011, representerade Torbjörn Skaar 

och Johanna Backlund Juniorhandlingkommittén. De rapporterade att de fick positiv 

respons från specialklubbarna och många frågor om Juniorhandling som tävlingsform 

och regelfrågor. Juniorhandlingkommittén kommer att skicka ut en enkät till 

klubbarna för att efterhöra om det finns intresse för att bredda tävlandet på nationella 

utställningar. Även till exteriördomare kommer en förfrågan skickas ut för att 

uppdatera intresset för att döma Juniorhandlingtävlingar. Juniorhandlingkommittén 

har framfört ett önskemål till SKK om att anmälan till Juniorhandlingtävlingar ska 

kunna göras via internet för att underlätta för arrangörer av tävlingsformen. 
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 Informerades om att en domarutbildning kommer att hållas 8-10 april 2011, i Vilsta. 

   

Noterade UtstK ovan nämnd information. Efter telefonsamtal med Cindy Pettersson, som 

inte kunde delta i dagens möte, beslöt UtstK att punkt 7 och 8 i ovan nämnda rapport skulle 

bordläggas tills nästa möte då Cindy Pettersson kan närvara och lämna 

bakgrundsinformation.  

 

 

§ 5  Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS)  

 

 Utdrag ur CS protokoll från 2010-11-10 

 

§ 128 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2010, UtstK nr 6/2010, § 96 Tillägg till ”Allmänna 

bestämmelser för utställning, prov och tävling, punkt 3.  Ansvar”  

Angående CS beslut att fastställa UtstK önskemål om förslag till skrivning avseende, att 

förvaring av hund i bil, bur, tält eller dylikt under inga omständigheter får ske under sådana 

förhållanden att hunden kan ta skada, ska läggas till under punkt 3 i de Allmänna 

bestämmelserna. 

 

Noterade UtstK ovan nämnda beslut. Samt noterades från SKKs VD att han påpekat att han 

inte har delegering att stänga av personer under utredning utan endast hund med hänvisning 

till gällande stadgar för SKK.  CS hade med anledning av ovan nämnda uppdragit till Ulf 

Uddman att hos Disciplinnämnden (DN) begära ett interimsbeslut under utredning, i 

fall/ärenden som kan bli aktuella. 

 

§ 132 Kennelfullmäktige 2011 

c) val av arbetsgrupp för att utse mottagare av Hamiltonplaketten 

Angående CS information om att följande SKKs kommittéer utser ledamot att ingå i 

rubricerade arbetsgrupp: AK, UtstK, JhK, PtK, och KHM . Carl-Gunnar Stafberg är utsedd av 

CS som sammankallande. 

 

Noterade UtstK informationen, samt har UtstK utsett Bo Wiberg som ledamot från UtstK att 

ingå i gruppen.  

 

 

§ 6 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté (DK) 

 

a) § 153  Gemensamma frågor DK,  Standardkommittén (StandK) och SRD-gruppen 

Angående DKs förslag efter samråd med StandK att föreslå CS att så snart det finns en ny 

eller omarbetad standard översatt till engelska publicerad på FCIs hemsida, så ska den gälla 

på SKKs utställningar. Vidare har DK framfört önskemål om att det ska framgå av 

utställningsbestämmelserna vilken standard som gäller samt att information om nya standards 

som inkommit till SKK för översättning redovisas särskilt, på SKKs hemsida.  
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Beslöt UtstK att stödja DKs och StandKs förslag till CS om att i texten i 

Utställningsbestämmelserna inför 2012, med hänvisning till ovan nämnda tydligöra vilken 

standard som gäller på SKKs utställningar. Vidare att det på SKKs hemsida finns en lista 

över vilka standards som är under omarbetning respektive för översättning till svenska.  

 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat.  

 

b) § 160 Domarfrågor - bedömning 

 

Rottweiler SE12345/2010 

Ett ärende vidarebefordrat från DK gällande en hund av ras rottweiler som tävlat på Lunds 

Brukshundklubbs utställning 2010-09-19. Utställaren har begärt att 0-priset ska annulleras 

med motiveringen att i standarden står att rasen inte får ha ”vita fläckar”, medans i kritiken 

domaren har motiverat 0-priset med att hunden har ”vita strån” på halsen.  

 

Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att 0-pris erhållet för ovan nämnda hund 

på aktuell utställning, ska kvarstå.   

Bo Wiberg deltog inte i beslutet. 

 

Pinscher, S26968/2009, Norrströms Red-Brest 

Ett ärende vidarebefordrat från DK gällande en felfärgad pinscher som deltagit på Svenska 

Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) utställning. DK har behandlat ärendet vid möte 2 

september 2010 och rekommenderade annullering av priset p g a att pinschern är felfärgad 

och därför bör få 0- pris på utställning. Samma hund har även tävlat på Sydskånska 

Kennelklubbens utställning i Sofiero 2010-09-11 och fått ett 2:a pris, varmed DK 

rekommenderar att även detta pris annulleras. SSPK har begärt att SKK uppmärksammar 

exteriördomare på att färgen inte är tillåten.  

 

Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att 2:a priset erhållet för ovan nämnda 

hund på aktuell utställning ska annulleras. 

 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat. 

 

 

§ 7 Övriga protokoll 

 

Förelåg för UtstK kännedom DKs protokoll nr 7/2010-11-03 

 

Förelåg för UtstK kännedom CS protokoll nr 5/2010-11-10 

 

Noterade UtstK informationen. 
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§ 8 ”Etiska Riktlinjer” 

 

Förelåg till CS förslag till etiska riktlinjer framtaget av SKKs Avelskommitté (AK). Förslaget 

lämnat på internremiss till SKKs kommittéer för synpunkter. Remisstid till 31 mars 2011. 

 

Gick UtstK igenom ovan nämnda etiska riktlinjer och beslöt att med smärre justering i 

dokumentet, stödja förslaget.    

 

 

§ 9 Rapport från Specialklubbskonferensen  

 

Gav Mats Stenmark en kort redogörelse från specialklubbskonferensen 29 och 30 januari 

utifrån de olika punkter som tagits upp under konferensen. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 10 Rapport från utbildningshelg med Svenska Stövarklubben 

 

Ulla Rylander rapporterade från ett utbildningstillfälle som handledare 4 december 2010 i 

Upplands Väsby, av ett 20-tal funktionärer från Svenska Stövarklubben, gällande certifiering 

av utställningsarrangörer (CUA). Utbildningen hölls tillsammans med Göran Johansson 

utställningsansvarig i Svenska Stövarklubben. De nya harmoniserade 

utställningsbestämmelserna som gäller från 2011, gicks igenom vid samma tillfälle. 

 

Ulla Rylander rapporterade om att intresset från deltagarna varit mycket positivt och att hon 

hade förvånats över att de var så många unga (jakthund-) gubbar som deltog samt några 

damer. 

 

UtstK gav Göran Johansson en eloge som samlat ihop så många funktionärer från Svenska 

Stövarklubben till en utbildningshelg i Stockholmstrakten, rörande utställningsfrågor. Ett 

stort tack riktades även till Ulla Rylander som med kort varsel ställt upp som handledare. 

 

§ 11 Länsklubbarnas utbildningsinventering 

 

Förelåg för UtstK kännedom, sammanställning av en till länsklubbarna gjord 

utbildningsinventering/enkät genomförd av en arbetsgrupp utsedd på uppdrag av 

länsklubbarnas ordförandemöte september 2009. 

 

Mindre än hälften av länsklubbarna har besvarat enkäten bestående av 9 frågor. Av 

sammanställningen gjord av A-C Edoff framkom bland annat att central utbildning 

efterfrågas av ”utbildare” inom olika områden, samsyn för utbildningsmålen, central 

utbildningskonferens, distansutbildning samt hundägarutbildning.  

 

Noterade UtstK informationen. 
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§ 12  Utbildning av nya handledare för utbildning av ringsekreterare 

 

Föreslog UtstK att en utbildning för nya handledare som i sin tur ska kunna hålla utbildningar 

för de som vill bli auktoriserade ringsekreterare, ska hållas i Upplands Väsby lördag 12 

november 2011.  

 

Beslöt UtstK att fastställa ovan nämnda, samt kontakta SKKs Utbildningsavdelning för att 

boka in lördag 12 november 2011 i SKKs kalendarium för publicering på hemsidan.  

 

Beslöt UtstK att i inbjudan som skickas ut under våren till SKKs klubbar betona att ovan 

nämnda utbildning är avsedd för intresserade funktionärer som inte tidigare är utbildade 

handledare för ringsekreterarutbildningar. 

 

 

§ 13 Planering inför KF 2011 samt utvärdering av UtstK uppdrag från KF 2009 

 

Förelåg för UtstK kännedom, från VD-sekreteraren information om ”dead-line” gällande  

KF 2011 avseende motionssvar, verksamhetsplan för 2012 - 2013 samt budgetäskande.   

 

Beslöt UtstK att arbeta vidare med uppdraget på kommande möte när eventuella motioner till 

KF 2011 som berör UtstK, har inkommit. 

 

Gick UtstK igenom de uppdrag som kommittén haft att verkställa utifrån motioner till KF 

2009. 

 

Konstaterade UtstK att samtliga uppdrag till UtstK, från KF 2009 har verkställts. Beslöt 

UtstK att vidarebefordra en sammanställning till VD-sekreteraren, för redovisning till 

verksamhetsberättelsen. 

 

 

§ 14 UtstK -  policyfrågor – bestämmelser 

 

a) Kuperingsfrågor – Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur 

Till denna punkt har SKKs chefsjurist Agneta Lönn inbjudits att delta på mötet. 

 

Bakgrund: UtstK protokoll nr 3/2010, 2010-06-08-09, § 73 b) Öron- och svanskuperade 

hundar födda i land där det är olagligt samt UtstK protokoll nr 4/2010, 2010-08-24 

 

Utdrag ur UtstK protokoll 3/2010: 

---Konstaterade UtstK att det av tillgängliga underlag framgår att det har varit förbjudet att 

öronkupera hundar i Tjeckien sedan 1992 men att svanskupering är tillåten. Gällande 

Rumänien är det helt klarlagt att det är förbjudet att både svans- och öronkupera hundar 

sedan 2008. Vilken lagstiftning som har gällt från år 2004 och till och med 2007 har inte till 

fullo gått att klarlägga. Av de Allmänna bestämmelserna gällande vid utställningar, prov och 
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tävlingar punkt 6 framgår att öronkuperade hundar, födda i land där öronkuperingsförbud 

råder, inte får delta.--- 

 

---Beslöt UtstK med anledning av inkomna uppgifter angående ovan i ärendet berörda 

öron- och svanskuperade hundar födda i Rumänien att bordlägga ärendet för vidare 

utredning.---  

 

Utdrag ur UtstK protokoll 4/2010: 

---Förelåg till dagens möte e-postsvar daterade 15 juni och 22 juli 2010 från två 

ambassadtjänstemän i Rumänien, som har tillskrivits angående gällande regler i Rumänien 

avseende öron- och svanskupering av hundar födda i landet. 

Konstaterade UtstK av svaren ovan nämnda att det inte tillkommit några nya uppgifter i 

frågan, innebärande att det inte går att med säkerhet belägga vad som gällde före 15 

januari 2008 i Rumänien, avseende öron- och svanskupering av hundar födda i 

Rumänien.--- Ärendet lades därmed till handlingarna. 

 

Till UtstK har därefter den 24 november 2010 inkommit en skrivelse där skriftställaren med 

hänvisning till ovan nämnda utredning hänvisar till Europarådets konvention om skydd av 

sällskapsdjur, som ett stort antal länder har ratificerat, däribland Rumänien år 2004. 

 

UtstK hade till dagens möte uppdragit till SKKs chefsjurist Agneta Lönn att utreda huruvida 

Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur är övergripande ett lands nationella 

lagstiftning eller inte.  

 

Informerade chefsjuristen att Europarådets konvention inte har företräde före ett lands 

nationella lagar. Konstaterade UtstK att därmed kvarstår ovan nämnda beslut i ärendet från 

UtstK möte protokoll 4/2010, avseende hundar födda i Rumänien som är öron- och 

svanskuperade före 15 januari 2008.  

 

 

Beträffande den övergripande frågan gällande handläggning av kuperingsärenden inom FCIs 

medlemsländer, beslöt UtstK att föra frågan vidare för diskussion och eventuellt förslag till 

CS/NKU.  

 

DN-beslut  

Förelåg för UtstK, från SKKs Disciplinnämnd (DN), beslut i ärende som berör ovan nämnda. 

 

Med hänvisning till beslut i DN-ärende 96/2010, anmält av UtstK, beslöt UtstK som en 

konsekvens att priser erhållna på utställning 2008, 2009 och 2010 för olagligt kuperad hund, 

född i Tjeckien, av ras cane corso, S32386/2003, Louis Corso Z Máchova Kraje, ska 

annulleras.   

 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerad. 
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b) Förtydligande av Allmänna bestämmelser punkt 6.  Hinder för deltagande i 

utställningar, prov och tävlingar - öron- och svanskuperade hundar 

 

Förelåg enligt uppdrag, av Kjell Svensson framtaget förslag till förtydligande av nuvarande 

skrivning under punkt 6. Allmänna bestämmelser, avseende vad som gäller för öron- och 

svanskuperade hundar. Avsikten är att göra den nuvarande regeltexten mer lättläst för 

utställare och funktionärer. 

 

Tog UtstK del av förslaget. Beslöt UtstK att godkänna ovan nämnda förslag till skrivning att 

föras in i Utställnings- och championatbestämmelserna i samband med låsningsperioden  

2012 – 2016. Beslöt UtstK att vidarebefordra förslaget till SKK CS för fastställande.  

 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat. 

 

  

§ 15 Regelrevidering 

 

a)Junior Handling  

 

Förelåg för UtstK förslag till reviderade regler avseende Regler och anvisningar för 

handlingtävlingar, SM-uttagningstävlingar och SM-final i junior handling samt anvisningar 

för domare i junior handling. 

 

Beslöt UtstK att efter smärre justeringar godkänna ovan nämnda förslag till revidering av 

Regler och anvisningar för handlingtävlingar, SM-uttagningstävlingar och SM-final i junior 

handling samt anvisningar för domare i junior handling att gälla från och med 2011-02-10.  

 

Beslöt UtstK att vidarebefordra ovan nämnda regler till SKK CS för fastställande.   

 

Förklarades ovan nämnda paragraf för omedelbart justerat. 

 

 

b) Championats- och särbestämmelser 2012 – 2016 

 

Inför låsningsperioden 2012 – 2016 har SKKs specialklubbar ombetts att se över och 

inkomma till SKK med förslag inför revidering av respektive klubbs championats- och 

särbestämmelser. 

 

En sammanställning har gjorts av klubbarnas inkomna förslag. 

 

a)SKKs Jakthundskommitté (JhK) har i protokoll nr 1/2011-01-20, § 7 redovisat de 

förslag till revidering av provmeriter för respektive Jakthundsklubbs 

championatsbestämmelser från och med 2012-01-01, som JhK behandlat. 
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Beslöt UtstK att godkänna ändringar i championats- och särbestämmelser i enlighet med JhK 

förslag.  

 

UtstK har behandlat revideringsförslag under punkt b) och c) från SSRK och SGDK, 

där kommittén har haft en avvikande ståndpunkt, varför dessa beslut redovisas särskilt 

i protokollet.   

 

b)Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) har för raserna labrador retriever och 

nova scotia duck tolling retriever ansökt om krav på provmerit, ett 3:e pris på jaktprov för 

tävlan om certifikat. 

 

Uttalade UtstK att man inte ser någon anledning att gå ifrån tidigare KF beslut 1999 och 

2001, där frågan varit föremål för avslag samt SKK CS beslut protokoll 3 februari 2006 där 

CS hänvisat till ”SSRKs ”vägval” med att införa så kallade parenteschampionat” och avslagit 

SSRKs begäran gällande bland annat rasen labrador retriever. 

 

Beslöt UtstK att avslå  SSRKs ansökan om krav på provmerit för tävlan om certifikat för 

raserna labrador retriever och nova scotia duck tolling retriever i enlighet med ovan nämnda.  

 

c)Svenska Grand Danois Klubben (SGDK) har ansökt om förändring i särbestämmelserna 

avseende att få dela ut tre (3) certifikat och tre (3) BIR på utställning efter samma 

färguppdelning som för CACIB, för rasen grand danois.  

 

Beslöt UtstK att avslå SGDKs ansökan i enlighet med ovan nämnda, med hänvisning till att 

det kynologiska värdet av en sådan förändring inte har kunnat påvisas.  

 

Utöver ovan nämnda i paragrafen har UtstK behandlat följande ärende: 

 

d)Svenska Vinthundklubben (SvVK) har ansökt om förändringar i 

championatsbestämmelser för vinthundar inom grupp 5 och 10, avseende att kravet på att ett 

certifikat på en specialklubbsutställning för att en hund ska kunna erhålla titeln svenskt 

utställningschampionat, ska tas bort från och med år 2012. 

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda begäran från Svenska Vinthundklubben i enlighet med 

ansökan. 

 

§ 16 Inkomna skrivelser 

 

Från Göran Bodegård inkommen skrivelse daterad 19 januari 2011 angående synpunkter på 

juniorhandling som tävlingsform. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet till kommande möte när Cindy Pettersson är närvarande. 
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Förelåg ytterligare två mejl daterade 1 och 2 februari 2011 från Göran Bodegård. 

 

Noterade UtstK informationen. Beslöt UtstK att hänskjuta ärendena till det gemensamma 

mötet med Domarkommittén och UtstK i slutet av april, då frågeställningarna berör båda 

kommittéerna.    

 

 

§ 17 Registreringsärenden 

 

S64394/2008, Millneth’s Giovani deltagande på utställning under medicinsk behandling 

Förelåg underlag rörande hund av ras boxer, S64394/2008, Millneth’s Giovani som deltagit 

på Värnamos BKs utställning i Smålandsstenar 2010-05-10, under medicinsk behandling. 

Enligt reglemente fattat av Nationella Dopingkommissionen kan hund efter ansökan till SKK 

medges dispens för att delta vid utställning, prov och tävling vid vissa medicinska 

behandlingar. 

Hundägaren har i efterhand uppmärksammats på detta och har då omgående inkommit till 

SKK med en dispensansökan, vilken 2011-02-01 har beviljats för aktuell hund. 

 

Beslöt UtstK att erhållet pris för rubricerade hund på Värnamos BKs utställning i 

Smålandsstenar 2010-05-10, ska annulleras. Beslöt UtstK vidare med anledning av att man 

inte kunnat finna att medvetet uppsåt förelegat, att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd.  

 

FIN38622/03, Zhamanen Ylang Ylang av ras briard – valptik på utställning 

Förelåg underlag rörande hund av ras briard FIN38622/03, Zhamanen Ylang Ylang som 

deltagit på Svenska Briardklubbens utställning i Linköping 2010-05-29, i strid mot 

Utställnings- och championatbestämmelserna punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar 

prov och tävlingar/dräktig tik och valptik, genom att tiken deltagit mindre än 75 dagar efter 

valpning. 

 

Beslöt UtstK med hänseende till ovan nämnda att erhållet pris på aktuell utställning ska 

annulleras för tiken FIN38622/03 FIN38622/03, Zhamanen Ylang Ylang. Beslöt UtstK att 

uppdra till sekreteraren att tillskriva hundägaren och informera om att i fall av återkommande 

förseelse kan ärendet komma att bli föremål för disciplinär åtgärd.  

 

S37758/2007, Coup de Vent Rubis av ras bergér des pyrénées – valptik på utställning 

Förelåg till SKK vidarebefordrad protest inlämnad på Sydskånska Kennelklubbens 

internationella utställning i Sofiero 2010-09-12, avseende S37758/2007, Coup de Vent Rubis 

av ras bergér des pyrénées’ deltagande i strid mot Utställnings- och 

championatbestämmelserna punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar prov och 

tävlingar/dräktig tik och valptik.  

 

Tog UtstK del av inkomna underlag. Konstaterade UtstK att S37758/2007, Coup de Vent 

Rubis av ras bergér des pyrénées, deltagit i ovan nämnda utställning mindre än 75 dagar efter 

valpning. Beslöt UtstK att erhållet pris för ovan nämnda hund på aktuell utställning ska 
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annulleras. Beslöt UtstK att uppdra till sekreteraren att tillskriva hundägaren och informera 

om att i fall av återkommande förseelse kan ärendet komma att bli föremål för disciplinär 

åtgärd. 

 

Beslöt UtstK vidare att informera Sydskånska Kennelklubben beslutet för återbetalning av 

protestavgiften till berörd utställare. 

  

     

§ 18 Mätning av raser 

 

Angående mätning av rasen weimaraner 

Förelåg en skrivelse inkommen 2010-12-15 från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 

om att få förlänga mätperioden för rasen weimaraner, som under 2-årsperioden 2009 – 2010 

beviljats obligatorisk mätning i alla officiella klasser på alla officiella utställningar. Enligt 

utvärderingen från klubben har mätning på rasen genomförts till ca 85 %, d v s mätning har 

inte genomförts på samtliga individer vid samtliga utställningar. 

 

Beslöt UtstK att tillskriva Specialklubb för Kontinentala Fågelhundklubbar med begäran om 

att klubben inkommer med en utvärdering av utvecklingen av storleken på rasen utifrån de 

mätresultat som kommit klubben till del. Vidare rekommenderar UtstK att specialklubben 

efter utvärdering av inkomna resultat tar ställning till om man vill genomföra en ytterligare 

mätningsperiod på rasen. För information bör en sådan ansökan vara UtstK tillhanda med god 

framförhållning (minst ett halvår) före aktuellt årsskifte, då mätperioderna vanligtvis beviljas 

att starta från januari. Detta för att informationen ska hinna nå ut till alla 

utställningsarrangörer, domare, ringsekreterare och övriga berörda innan mätningsperioden 

för rasen startar. 

 

Mätning av rasen leonberger avslutad 

För rasen leonberger är mätperioden, beviljad av UtstK att genomföras i alla officiella klasser 

på alla officiella utställningar under januari 2008 t o m december 2009, avslutad. 

Svenska Leonbergerklubben har inkommit med en sammanställning av resultatet. Mätning 

har genomförts på 52 officiella länsklubbar och 10 specialklubbsutställningar under perioden. 

Enligt specialklubben är resultatet av mätningen avseende storleken förväntat; både tikar och 

hanar är något för låga, främst tikarna som ligger under idealhöjden. 

 

Noterade UtstK Svenska Leonbergerklubbens ovan nämnda sammanställning av resultatet 

från mätningarna på rasen under 2-årsperioden 2008 – 2009. Beslöt UtstK att vidarebefordra 

utvärderingen till SKKs Domarkommitté för kännedom. Lades underlagen till handlingarna. 
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§ 19 Nya raser/rasstandards 

 

Långhårig schäfer 

Enligt tidigare protokollförd information från FCIs styrelse (protokoll FCIs möte  

2010-08-11-12) har FCI beslutat att erkänna rasvarianten långhårig schäfer fr o m 1 januari 

2011. Båda varianterna tävlar om separata CACIB. Ingen korsavel mellan de båda 

varianterna tillåts. 

 

CS beslutade (protokoll 5/2010) att tillskriva FCI för att informera om att SKK under 2011 

avser att hantera rasen schäfer som man gjort under 2010, med hänsyn till den korta 

framförhållningen från beslut hos FCI till genomförande. 

 

SKK kommer att kalla representanter från Svenska Brukshundklubben och Svenska 

Schäferhundklubben som rasansvarig för den nya rasvarianten av schäfer till ett möte under 

våren med anledning av ovan nämnda beslut.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 20 Dispensansökan – exteriörbedömning vid ett tillfälle för kuperad hund 

född efter januari 2008 

 

Ansökan inkommen december 2010, avseende begäran om dispens för svanskuperad hund 

S57406/2008 Hollivera’s Magic Inkarnation, född 2008-07-27; d v s efter 1 januari 2008, 

född i land där svanskupering för rasen engelsk springer spaniel är tillåten, att bli 

exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle. 

 

UtstK VU beslöt 14 december 2010 att efter särskild prövning medge ovan nämnda engelsk 

springer spaniel nr S57406/2008 Hollivera’s Magic Inkarnation att bli exteriörbedömd vid ett 

(1) tillfälle och få resultatet infört i stamboken, samt därefter spärras för att ställas ut vidare 

på utställning i Sverige. 

 

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan av VU given dispens. 

 

 

 

§ 21 Länsklubbsutställningar 

 

Småland-Ölands Kennelklubb 

Förelåg ansökan från Småland-Ölands Kennelklubb inkommen 2010-12-03 avseende att få 

arrangera 3 x internationella utställningar (alla grupper) 1, 2 och 3 augusti 2014 på Elmia 

Mässområde i Jönköping. 

 



13 
 

UtstK noterade att Jämtland/Härjedalens Kennelklubb ansökt om internationell alternativt 

nationell utställning 2 – 3 augusti 2014, samt att inte någon övrig länsklubb ansökt om att få 

arrangera så kallat större arrangemang år 2014. 

 

Beslöt UtstK att bevilja Småland-Ölands Kennelklubbs ansökan i enlighet med ovanstående 

ansökan. 

Beslöt UtstK att vidarebefordra Småland-Ölands Kennelklubbs ansökan till SKK CS för 

fastställande.  

 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat. 

 

§ 22 Specialklubbsutställningar 

 

Specialklubbsutställningar år 2013 

Förelåg sammanställning av specialklubbarnas ansökningar om utställningar för år 2013. 

Gick UtstK igenom samtliga ansökningar. 

 

Beslöt UtstK att med undantag för ett mindre antal utställningar där oklarheter eller krockar 

med länsklubbsutställningar eller egna arrangemang fanns, att fastställa specialklubbarnas 

utställningsprogram för år 2013.  

 

Uppdrogs till sekreteraren att meddela respektive specialklubbs utställningsansvariga UtstK 

beslut samt inhämta kompletterande uppgifter kring de utställningar där det finns oklarheter. 

 

Övriga specialklubbars ansökningar om ändringar i tidigare beviljade 

utställningsprogram redovisas enligt följande: 

 

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel - Svenska King Charles Alliansen  -  

40- årsjubileum år 2012  

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) avser att fira sitt 40-årsjubileum 

2012 i samband med en dubbelutställning i maj, i Stockholm och har till evenemanget bjudit 

in rasklubben Svenska King Charles Alliansen i Svenska Dvärghundsklubben/SDHK att 

delta med en officiell utställning lördag 12 maj. SCKCS avser att arrangera 

dubbelutställning lördag 12 maj och söndag 13 maj. SCKCS ansöker med anledning av 

ovan nämnda om att få ändra tidigare beviljat utställningsdatum 25 maj till 12 och 13 maj 

2012. 

 

SDHK har med anledning av ovanstående inbjudan inkommit med ansökan till UtstK om att 

få beviljat att Svenska King Charles Alliansen deltar med en utställning 12 maj 2012. SDHK 

ser det som ett ypperligt tillfälle eftersom Svenska King Charles Alliansen inte har någon 

ekonomisk möjlighet att själva arrangera en officiell utställning.   

 

Beslöt UtstK att bevilja SCKCS att ändra tidigare beviljat datum för utställningen i 

Stockholm från 25 maj till en dubbelutställning 12 och 13 maj 2012.  
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Beslöt UtstK att bevilja SDHK/Svenska King Charles Alliansen att i enlighet med ovan 

nämnda ansökan i samarrangemang med SCKCS, hålla en officiell utställning 12 maj 2012.  

 

Svenska Bullmastiffklubben (SBMK) – 2011, 2012 och 2013  

har inkommit med en ansökan om att få ställa in tidigare beviljade utställningarna 2011-03-

19 samt 2012-03-18 i Veberöd/Skåne. Samt har SBMK meddelat att de inte heller avser att 

arrangera någon utställning i Skåne 2013. 

VU i UtstK har 17 januari 2011 beviljat ovan nämnda.  

 

SBMK har 2011-01-24 inkommit med en ansökan om att få byta plats för tidigare beviljad 

utställning 2012-06-03 i Norberg till ny plats Ludgo/Nyköping. 

 

Beslöt UtstK att tillstyrka ovanstående i paragrafen av VU taget beslut om att bevilja SBMK 

att ställa in utställningar i Skåne 2011, 2012 och 2013. 

Beslöt UtstK att bevilja byte av plats från Norberg till Ludgo/Nyköping 2012-06-03 enligt 

ovan nämnda ansökan. 

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) – 2011, 2012 och 2013 

har inkommit med en ansökan om att få byta ort för tidigare beviljade dubbelutställningar i 

Wången till Frösön/Östersund, avseende år 2011-11-19-20.  

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda. Beslutet gäller även motsvarande tidigare beviljade 

utställningar 2012 och 2013.  

 

SSRK/Östra har inkommit med en ansökan om att få byta plats på tidigare beviljade 

utställning 2011-05-14 i Skokloster till ny plats Ulriksdals Slott.  

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda. Beslutet gäller även motsvarande beviljade 

utställningar 2012 och 2013.  

 

SSRK/Cockerklubben har av UtstK beviljats att byta datum och plats från 2011-09-17 

Högbo till 2011-09-18 Öster-Malma. 

 

Svenska Spets och Urhundsklubben (SSUK) – 2011 

SSUK har av UtstK beviljats att byta plats från Västerås till Eskilstuna för tidigare beviljad 

utställning 2011-04-16.  
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§ 23 Redovisning av UtstK VU-beslut 

 

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

 

Stockholm Hundmässa, Älvsjö 2010-12-18-19 

 

Lördag 

Lee Pietersee  87 

Stephen Wheeler 82 

Martin Croeser 83 

 

samt med hänvisning till akut situation uppkommen p g a inställda flyg (snöoväder) 

utfärdades på plats dispens för följande domare (gäller lördag) : 

 

Teres Johansson 83 

Keith Young  97 

Zeev Training 95   

  

Söndag 

Antonio di Lorenzo 87 

Ole Staunskjaer 81 

Christian Geelmuyden 90 

Renée Sporre-Willes 81 

Zeev Trainin  83 

Alberto Cuccillato 82 

Zeljka Fon Zidar 88 

Jean Lanning  86 

 

Svenska Vinthundklubben, Skara 2010-11-20 

 

Roberto Posa  83 

 

Svenska Vinthundklubben/Västra, 2010-01-07-10 

 

Britt Schone Brodwell 83 

 

 

Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel, Eskilstuna 2011-01-29 

 

Moa Persson  83 

 

 

Beslöt UtstK att tillstyrka ovanstående i paragrafen av VU givna dispenser. 
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Ändringar i utställningsprogram/specialklubbar 

 

Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA) 

 

FA/Svenska Gordonsetterklubben 

Utställningsdatum 2012-06-03 av VU beviljat att ändra plats från Orsa till Luleå  

FA/Västerbottens Fågelhundsklubb 

Utställningsdatum 2011-11-05 och 2012-11-03 i Skellefteå, av VU beviljat att ställa in 

utställningarna. 

 

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan i paragrafen av UtstK VU tagna beslut. 

 

 

§ 24 Ringsekreterarfrågor 

 

Uppgifter i utställningskatalogen – förkortningen C 

Enligt Utställnings- och championatbestämmelserna punkt 44. Uppgifter i 

utställningskatalogen, används idag förkortningen C för att ange att hunden ska erövra 

ytterligare ett certifikat för att erhålla svenskt utställningschampionat.  

 

”C-märkningen” används även för att ange att en hund ska erövra ytterligare ett Ck i 

jaktkonkurrensklass för vissa jakthundsraser, där 3 x Ck utdelat i jaktkonkurrensklass i 

stället för certifikat, plus särskilda krav på provmerit, krävs för de hundar som inte har 

championat i annat land, för att erhålla svenskt utställningschampionat.  

 

På förekommen anledning förtydligade UtstK att hund som blir svensk utställningschampion 

på sitt 3:e Ck i jaktkonkurrensklass enligt ovan nämnda, då blir ”spärrad” så kallad  

”S-märkning” för att tävla om certifikat i Bästa hane-/bästa tikklass samma dag 

(eftersom hund som uppnått svenskt utställningschampionat inte har rätt att tävla om 

certifikat). 

 

”C-märkningen” i katalogen underlättar för framför allt ringsekreteraren att inte missa att om 

Ck enligt ovan nämnda är utdelat i jaktkonkurrensklass, ska certifikatet i Bästa hane-/bästa 

tikklassen delas ut till den hund som därefter är bäst placerad och är berättigad till 

certifikatet.  

 

Beslöt UtstK att i de tillämpningsanvisningar som tagits fram i samband med utbildningarna 

för utställningsarrangörer, handledare och ringsekreteraransvariga, föra in ovan nämnda 

förtydligande gällande tillämpning av nya harmoniserade Utställnings- och 

championatbestämmelserna samt i särskilt e-postutskick informera klubbarna, 

ringsekreterarna och certifierade utställningsarrangörer. 
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§ 25 Information från FCI 

 

För UtstK kännedom: 

 

Protokoll från FCI Show Commission och FCI Show och Judge Commissions möte i 

Warzawa  6 och 7 februari 2010 

 

Cirkulär 96/2010: Påminnelse angående tidigare överenskommelse med American Kennel 

Club (AKC) om att domare auktoriserade av AKC inte ska tillåtas tjänstgöra på en FCI 

utställning om han/hon tidigare dömt utomlands på en utställning arrangerad av en 

organisation som inte är erkänd av FCI. En domare ska vända sig till FCIs kansli om det 

uppstår oklarheter gällande ovanstående.  

 

Dokument fastställt vid FCI General Committee i Dortmund, oktober 2010, gällande från 

januari 2011: FCI Show Judges code of commitment to the welfare of pure bred dogs.     

 

Cirkulär 95/2010: Ref. till cirkulär 109/2009 information från Raad van Beheer op 

Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) meddelande att tidigare sanktioner mot Mrs. Estelle 

Gouwens har upphört. 

 

Cirkulär 99/2010: Federación Cinológica Argentina (FCA) informerar om att Mr. Damián 

Carlos Moreno är nationellt avstängd som domare tillsvidare. 

 

Cirkulär 112/2010: Ref. till cirkulär 108/2010 information från Asociación Canófila de 

Honduras (ACH) till berörda att uppmärksamma att namnet är Mr. Francisco Panameño.  

 

Cirkulär 7/2011: Information från Norsk Kennel Klub (NKK) om att Mrs. Lena Jahr och 

Mr. Halvor Jahr har uteslutits som medlemmar i NKK för en period om fem (5) år från 2010- 

07-09. Beslutet gäller inte ”handling” på nationella/internationella utställningar eller prov. 

 

För UtstK kännedom: Uppdaterade (2011-01-11-12) listor över FCI Dog Shows 2011 och 

2012. 

 

Cirkulär 10/2011: Information från FCI om avtal med Turkiet och Köpek Irklarý ve Köpek 

Bilimleri Federasyonu (KIF), som nu är den enda av FCI erkända organisationen i Turkiet. 

För mer information angående auktoriserade domare se FCIs hemsida ovan nämnda cirkulär. 

 

Cirkulär 1/2011: Federación Cinológica Argentina (FCA) informerar om att Mr. Germán 

Schubert och Mrs. Betina R. Torrisi är avstängda på livstid som uppfödare i FCA. 

Kennelnamnet ”Kings Fire” är annullerat i International FCI Kennel Name Register. 

 

Cirkulär 2/2011: Asociación Canófila Salvadoreña (ACANSAL) informerar om att Mr. 

Ramón Calderón Andaluz har uteslutits för alltid som medlem ur ACANSAL. Beslutet 

innebär förbud som uppfödare, tävla på internationella utställningar och registrera hundar. 
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Cirkulär 13/2011: Information angående vad som gäller för hundar registrerade i 

appendixregister avseende titlar och certifikat på Europa- och världsutställningar. 

 

Noterade UtstK ovan nämnda. Lades underlagen till handlingarna. 

 

 

§ 26  Övriga frågor 

 

Domare - etikfrågor 

 

a)Med anledning av att det kommit till UtstK kännedom att en specialklubb inför 

arrangerandet av en utställning tillåtit ordföranden i klubben att ta emot anmälningarna samt 

har dennes sambo kontrakterats att döma på samma utställning. Efter kontakt med de berörda 

har innan utställningen domarbyte skett. 

 

Beslöt UtstK att som information för undvikande av att liknande händelse inträffar i andra 

klubbar att protokollföra händelsen, även om i detta fall specialklubben innan utställningen 

hann rätta till sitt misstag.   

 

Med hänvisning till Utställnings- och championatbestämmelserna punkt 9. uttalade UtstK att 

man ser allvarligt på att, i detta fall en domare och ordföranden i en klubb inte i förväg insett 

att med ett sådant förfaringssätt som ovan nämnts, domarens förtroende och opartiskhet i 

högsta grad kan ifrågasättas av medlemmarna.  

 

 

b)Förelåg för UtstK kännedom två skrivelser inkomna i slutet av november 2010 till 

Domarkommittén (DK) och UtstK. Ärendena avser uttalanden på bloggar om domarkåren 

och har vidarebefordrats till DK. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

c) Förelåg för UtstK kännedom, skrivelse från Svenska Perro de Agua Español klubben 

som vill uppmärksamma UtstK på att samma svenska domare har dömt rasen, totalt ca 113 

anmälda hundar fördelade på tre (3) internationella utställningar plus en (1) rasspecial under 

perioden 15 maj 2010 – 8 januari 2011.  

 

Klubben vill peka på att det inte kan anses vara god kynologisk sed att en domare tackar ja 

till att döma en ras så många gånger under så kort tid. Rasen har små möjligheter att visas 

annat än på länsklubbsutställningar då klubben är en till SKK avtalsansluten rasklubb och 

saknar specialklubbstillhörighet. Vid rasklubbens förfrågan om att döma på rasspecial har 

heller ingen information givits om att domaren skulle döma på ytterligare tre utställningar 

inom kort därefter.  

 

Noterade UtstK informationen i ovan nämnd skrivelse.  
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Beslöt UtstK att vidarebefordra skrivelsen till Domarkommittén (DK) med rekommendation 

att DK uppmärksammar exteriördomarna på att vara mer noggranna vid avtal om att döma 

och i samband med förfrågan från arrangörerna informera sig om vilka raser som är aktuella, 

samt att inte åta sig att döma samma ras flera gånger inom kort tidsrymd.  

 

§ 27 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär. 

 

Beslöt UtstK att ingen av punkterna är av sådan art att de inte får offentliggöras innan 

protokollet är justerat och berörda parter är informerade. 

 

 

§ 28 Nästa sammanträde 

 

Beslöt UtstK att tidigare föreslaget möte den 29 mars ställs in.  

Nästa möte fastställdes därmed till onsdag och torsdag 27 – 28 april på Thoresta Herrgård, 

för gemensamt möte med SKKs Domarkommitté.  

 

§ 29 Sammanträdets avslutande 

 

Tackade ordföranden ledamöterna för ett konstruktivt möte samt förklarades mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Mats Stenmark (ordf)  Marie Nylander (vice ordf) 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


