
1 
 

SKK/UtstK nr 3/2011, 2011-06-14 

 

§§ 59 - 84 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 14 juni 

2011, på SKKs kansli i Spånga. 

 

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

Jan Hallberg, Yvonne Hansén, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg  

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli  

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 59 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade Mats Stenmark ledamöterna välkomna till dagens sammanträde. Förklarades mötet 

därefter öppnat. 

 

§ 60 Val av justerare 

 

Utsågs Ulla Rylander att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 61 Föregående mötesprotokoll 

 

SKK UtstK protokoll nr 2/2011, 2011-04-27-28 

 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 62 Information från ordföranden 

 

Förelåg för UtstK ekonomisk resultatrapport för året 2010. 

Gick UtstK igenom rapporten. Fann UtstK att rapporten ligger väl mot budget. 

 

Lades rapporten till handlingarna. 

 

Förelåg skriftlig sammanställning av UtstKs förslag/synpunkter på Regulations for FCI Dog 

Shows, sammanställt av Mats Stenmark och inskickat till FCI i början av maj 2011. 

Synpunkterna utifrån förfrågan från FCI Show and Show Judges Commissions vid möte i 

Rom 5 – 6 februari 2011 till medlemsländerna.  

 

Noterade UtstK informationen. 



2 
 

 

§ 63 Protokollsutdrag från SKKs/Avelskommitté (AK) 

 

Karin Drotz hade ombetts att närvara för att närmare presentera ett förslag som AK, vid 

senaste sammanträde fört fram om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från UtstK, 

AK och SRD med syfte att se över rutiner för möjligheten till uppföljning av olika exteriöra 

hälsorisker/problem hos utställningshundar, med särskilt fokus på andningsproblem.   

 

Beslöt UtstK att anta förslaget om att bilda en grupp för arbete med ovan nämnda frågor. 

Beslöts att utse Kjell Svensson som sammankallande och Bo Wiberg som representant från 

UtstK samt Karin Drotz från SRD-gruppen. Vidare beslöts att föreslå AK att utse en 

representant från AK att ingå. (Not. Vid tidpunkt för protokollskrivning har Karin Drotz meddelat att 

Britt-Marie Dornell utsetts att ingå i gruppen från AK.)  

 

Tackade UtstK Karin Drotz för hennes medverkan vid ovan nämnda punkt på dagordningen. 

 

 

§ 64 Information från ledamöterna 

 

Cindy Pettersson lämnade en lägesrapport om vad som är på gång kring Junior Handling. 

Bland annat att i samband med Nordiska Mästerskapen i Junior Handling kommer det att 

hållas en work shop kring hur man kan främja ökat anmälningsantal och intresse för Junior 

Handling. 

Vidare informerades att Märta Brandt är utsedd till ny ordföranden i Handlingkommittén. 

 

 Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 65 Tävlings- och Utbildningschefen  

 

Informerade Kjell Svensson att från och med 1 augusti bildar avelssekretariatet och 

veterinäravdelningen en ny avdelning under namnet Avdelningen för avel och hälsa. Chef för 

avdelningen blir Helena Skarp.  

 

Eva Wahlberg på Tävlings- och Utbildningsavdelningen kommer att gå i pension i slutet av 

september och efterträds av Ann Ekberg som börjar sin nya anställning i mitten av augusti. 

Ann Ekberg har sedan många år varit anställd på Svenska Spaniel och Retrieverklubbens 

kansli.  

 

NKU/AUs färdigställande och samordning av eventuella justeringar i 

Utställningsbestämmelserna inför låsningsperioden 2012 – 2016 har skjutits fram från juni till 

augusti. 
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Valphänvisningssajten ”Köpa Hund” är lanserad. Uppfödare inom SKK kan kostnadsfritt 

annonsera om sin valpkull på www.köpahund.se.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 66 Information från sekreteraren 

 

Informerades på förekommen anledning att i det fall en ringsekreterare meddelas beslut från 

SKKs Disciplinnämnd (DN) om uteslutning ur SKK, innebär det som en konsekvens att 

ringsekreteraren inte får tjänstgöra på någon av till SKK-organisationen hörande 

arrangemang under tid som domen gäller. I SKKs ringsekreterarregister läggs i 

förekommande fall av uteslutning en ”spärr” på sådan person, för tjänstgöring.   

 

Noterades informationen.   

 

 

§ 67 Protokollsutdrag från SKKs/Domarkommitté (DK) 

 

Förelåg protokollsutdrag från DKs sammanträde 2011-04-27-28 med information om att en 

domare i förväg inte meddelats om en ras som anmälts till utställningen och i detta fall en ras 

som den kontrakterade domaren inte har auktorisation att döma. Dispens för domaren att 

döma rasen har i efterhand beviljats av DK för att inte tredje man ska bli drabbad. DK har 

vidarebefordrat informationen till UtstK och i samband därmed påtalat att det allt för ofta 

inträffar att arrangör inte i förväg meddelar komplett information om vilka raser som 

domaren ska döma på utställningen. 

 

Noterade UtstK ovan nämnda information och beslöt att avsätta ordentligt med utrymme på 

agendan för genomgång och diskussion kring avtal/domarinbjudningar vid DKs och UtstK 

gemensamma seminarium för domaransvariga och utställningsansvariga som är planerat för 

länsklubbarna 31 mars – 1 april 2012 samt för specialklubbarna hösten 2012, i Stockholm. 

Inbjudan kommer att gå ut till länsklubbarna i slutet av juni 2011.   

 

 

§ 68  Protokollsutdrag från SKKs/Standardkommitté (StandK) 

 

Förelåg protokollsutdrag från StandK sammanträde 2011-03-03 angående SKK/CS 

fastställande av reviderad standard för svensk lapphund som översatt till engelska kommer att 

skickas till FCI.   

I ovan nämnda protokollsutdrag har StandK även lämnat en redogörelse över den stegvisa 

handläggningen som sker vid revidering av en standard för en svensk FCI-ras. StandK har 

konstaterat att under en viss tidsperiod i handläggningsprocessen finns ingen reviderad FCI-

standard, varför rasen i Sverige då av StandK rekommenderas att enbart dömas av svenska 

och skandinaviska domare. Glappet som uppstår blir i mellantiden från det att StandK 

http://www.köpahund.se/
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översätter texten till engelska och skickar den till FCI och att FCI fastställer och publicerar en 

reviderad FCI-standard. 

 

Noterade UtstK ovan nämnda information från StandK.  

 

Förelåg protokollsutdrag från StandK sammanträde 2011-04-27 angående översättningar av 

standarder för raser som inte är erkända av FCI och vars standarder därför inte är skrivna i 

enlighet med FCIs Model Standard. StandK beslutade därmed att i fortsättningen inte 

översätta standarder för raser som inte är erkända av FCI då standarden finns publicerad på 

engelska av kennelklubben i rasens hemland. 

 

Konstaterade UtstK att i konsekvens med ovan nämnda nya icke FCI-erkända raser som 

kommer till Sverige aldrig får utställningsrätt. Beslöt UtstK att uppdra åt ordföranden i UtstK 

att på SKKs CS möte ta upp frågan om CS har för avsikt att godkänna StandK beslut vilket 

skulle innebära att av FCI icke erkända raser inte har utställningsrätt förrän standarden är 

översatt till svenska.  

 

§ 69 Övriga protokoll 

 

Förelåg för UtstK kännedom SKK DKs protokoll från sammanträde 2011-04-27-28. 

 

Noterades i DK-protokollet att ”guidelines” på alla fyra FCI språken är uppdaterade och 

lämnade på tryck. (Not. Vid dagens sammanträde informerade SKKs kansli att ”guidelines” 

på de fyra FCI-språken redan nu finns att ladda hem från SKKs hemsida samt finns att 

beställa från SKK.) 

 

Förelåg för UtstK kännedom Minnesanteckningar från DK och UtstK gemensamma möte 

27 april. 

 

Noterade UtstK informationen. 

Lades protokoll och minnesanteckningar efter genomgång till handlingarna. 

 

Förelåg för UtstK kännedom protokollsutdrag från Norsk Kennel Klub daterat 23 maj 

2011 angående information om Randi Nygård som av NKKs Disiplinärkomité meddelats 

”aktivitetsförbud” i oganisationen i ett (1) år, från och med 1 mars 2011, innebärande att 

Randi Nygård inte får anmäla eller visa hund på utställning, prov eller tävling inom Norsk 

Kennel Klub eller någon med Norsk Kennel Klub samarbetande klubb.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

Förelåg för UtstK kännedom skrivelse från Finska Kennelklubben daterad 24 maj 2011 

angående att Mrs. Ritva Raita av Finska Kennelklubbens styrelse den 3 februari 2011 blivit 

tilldelad titeln honnörsdomare. Mrs. Ritva Raita är med anledning av ovan nämnda avförd 

från domarlistorna.    
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§ 70 Ansökan om utställningsprogram – länsklubbarna år 2014 

 

Förelåg för UtstK sammanställning av länsklubbarnas ansökta utställningsprogram för år 

2014. 

Gick UtstK igenom ansökningarna. Konstaterade UtstK att länsklubbarnas önskemål kan 

godkännas av UtstK vad gäller ansökta datum utom i ett fall där tre länsklubbar har begärt 

samma helg och det geografiska avståndet mellan utställningarna inte är tillräckligt. I några 

fall måste grupperna omfördelas dels för att grupp 4 och 6 måste ligga på samma dag med 

tanke på gruppfinalerna, dels måste några justeringar göras avseende närliggande 

länsklubbsutställningar som har ansökt om samma helg. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva de klubbar där UtstK har beslutat om smärre 

justeringar vad gäller gruppfördelning samt i ett fall där nytt datum föreslagits. Beslöt UtstK 

att därefter vidarebefordra länsklubbarnas förslag till utställningsprogram för år 2014 till 

SKK CS för fastställande. 

 

§ 71 Utbildningsfrågor 

 

Utbildningsansvarig i UtstK  

Togs upp från föregående UtstK protokoll nr 2/2011, § 42 bordlagd fråga angående önskemål 

från länsklubbarnas utbildningsgrupp att respektive berörd kommitté utser en 

utbildningsansvarig representant i kommittén.  

 

Beslöt UtstK att utse Jan Hallberg som ansvarig representant för utbildningsfrågor i UtstK. 

 

Fortsatt planering av kommande utbildningar 

Länsklubbarnas utbildningsgrupp har framfört önskemål om att kommittéerna har en 

långsiktig planering när det gäller utbildningar samt att en plan läggs upp som också 

innefattar med vilken periodicitet respektive utbildning ska genomföras. 

 

UtstK har lagt en preliminär utbildningsplan enligt följande: 

År Målgrupp                    Periodicitet 

2011 ht utb av handledare (ej tidigare utbildade) för utb av ringsekr        vart 3:e år 

2012 vt domar-/utställningsansvariga länsklubbar, seminarium                vart annat  

2012 ht domar-/utställningsansvariga spec klubbar, seminarium              vart annat 

 

Ovan nämnda utbildningar är fastställda. 

 

2013 vt utbildning av CUA-handledare för utb av CUA                            vart 7:e år 

2013 vt utbildning av speaker 

2013 ht ringsekreteraransvariga, seminarium                  vart 4:e år
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Det sedan tidigare återkommande Seminarium för utställningsansvariga i läns- och 

specialklubbar kommer även fortsättningsvis att hållas. Tidpunkt ej fastställt. 

 

Beslöt UtstK att vidarebefordra informationen till handläggare på utbildningsavdelningen.

       

       

§ 72 Inkomna skrivelser 

 

a)Länsklubbarnas anmälningsavgifter 

Synpunkter insända till SKKs UtstK 3 maj 2011 från en utställare som reagerat starkt på att i 

det här fallet Västerbottens Kennelklubb, utställningen i Vännäs haft differentierade 

anmälningsavgifter 2011, där utställaren anser att spannet är för högt mellan den ”tidiga 

avgiften” och avgiften för den ”senare” anmälan. Utställaren anser att anmälningsavgifterna 

har ”skenat” i höjden under året och att det avskräcker utställarna från att anmäla fler hundar 

till en utställning. 

 

Skriftställaren har fått ett generellt svar gällande anmälningsavgifter för länsklubbarna, bland 

annat ett förtydligande om att det är länsklubbarna själva som sätter avgifterna utifrån 

omkostnader som kan se olika ut beroende på lokalhyra, domarersättningar, ringsekreterare, 

veterinärer och administration. 

 

När det gäller utställningen i Vännäs har SKKs kansli tagit fram underlag där man kan se att 

77 % anmält via internet mot den lägre ”tidiga avgiften som är ” 320 kr/hund och 23 % mot 

den högre ”senare” avgiften 520 kr/hund. 

 

Vid jämförelse med Sydskånska Kennelklubben i Malmö, Stockholms Kenneklubb i 

Vallentuna och Dalarnas Kennelklubb i Avesta där differentieringen inte varit lika stor har 

man kunnat se att andelen som anmält tidigt via internet inte varit lika markant; 55 – 58 % 

har anmält tidigt mot en lägre avgift. Västra Kennelklubben i Göteborg har haft följande 

fördelning: 375 kr/hund = 46 %, 500 kr/hund = 24 % och 625 kr/hund = 31 % varav 8 % 

anmält sista dagen. 

 

Beslöt UtstK att skicka frågan vidare till länsklubbarna att fundera över om differentierad 

anmälningsavgift är ett verksamt verktyg ur ett ”utställarperspektiv” med frågeställningar 

som exempelvis: Vad kan arrangörerna erbjuda utställare och besökare för att öka intresset 

till arrangemangen? Bemötande av nya utställare? Tillgodose utställare med raser där 

dagsformen på pälsen har betydelse?  Är utställare beredda att betala en högre avgift om man 

får kvalitet?  Flerhundsrabatt? 

 

b)Hur hantera domaravtal vid eventuella vikande anmälningssiffror 

Förelåg synpunkter och förfrågan från länsklubb angående hantering av domaravtal på grund 

av eventuella lägre anmälningssiffror till kommande utställning.  
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Uttalade UtstK att som i alla andra sammanhang är ett avtal mellan två parter bindande, men 

om en klubb redan i tidigt skede bedömer att antalet beräknade domare är för många i 

förhållande till det förväntade antalet anmälningar så kan naturligtvis klubben redan nu 

kontakta domare för att göra en överenskommelse om avbokning. Ersättningsfrågan ska 

förstås också tas upp i sammanhanget. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att utifrån UtstK uttalande tillskriva länsklubben och informera 

om vilka möjligheter en klubb har att i förväg hantera domaravtal vid låga anmälningssiffror. 

 

c)Synpunkter på arrangemang från kontrakterad domare 

Förelåg skrivelse från en domare bosatt i en av våra grannländer som har tillskrivit UtstK för 

att han inte varit nöjd med en arrangörens bemötande varken avseende utspisning, komfort 

eller ekonomiskt. 

 

Förelåg skriftligt svar från arrangerande länsklubb där arrangör informerar om att domaren 

fått den ersättning som är enligt avtal, att lunchen dag ett tyvärr inte var av den kvalitet man 

hade önskat, men att det låg utanför arrangörens möjlighet till påverkan. Temperaturen i 

utställningshallen var också ett problem. Dag två var dock lunchen något bättre samt hade 

förbättringar skett beträffande värme i lokalen. Samtidigt informerades om att domaren enligt 

eget önskemål lösts från domaravtal till kommande utställning på annan ort som länsklubben 

arrangerar. 

 

Konstaterade UtstK att arrangören löst problemet tillsammans med domaren. Lades 

underlagen därmed till handlingarna. 

 

Synpunkter från utställare 

Synpunkter till SKKs UtstK från utställare som deltagit på länsklubbsutställning med 

staffordshire bullterrier, där enligt skriftställaren många varit missnöjda med domaren, både 

vad gäller bedömningen i stort och mätning av rasen. 

 

Synpunkterna från ovan nämnd skriftställare har lämnats till arrangerande klubb som 

meddelat att de inte har fått in någon protest till bestyrelsen eller på något sätt 

uppmärksammats på att det skulle vara något problem i den aktuella ringen. 

 

Noterade UtstK ovan nämnda svar från arrangerande klubb. Lades ärendet därmed till 

handlingarna. 

 

  

 

§ 73 UtstK  policyfrågor – bestämmelser 

 

a)Principdiskussion – ringsekreterare från övriga nordiska länder 

På förekommen anledning diskuterade UtstK bestämmelser för om ringsekreterare från  

övriga nordiska länder ska kunna tjänstgöra på SKK- organisationens utställningar.  
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I samband med arbetet sedan ett flertal år kring åtgärder för att höja kvaliteten på 

utställningsarrangemangen, har UtstK poängterat vilket stort ansvar som vilar på 

ringsekreterarna med att bemöta och hjälpa tillrätta såväl utställare som domare på ett bra 

sätt. Enligt bestämmelserna finns beslut om att både den skrivande och inkallande 

ringsekreteraren ska vara auktoriserad och att ringsekreterarna själva har att ansvara för att 

kontinuerligt uppdatera sig med gällande Utställnings- och championatbestämmelser, 

inklusive exempelvis speciella bestämmelser för jakthundraser, i vilka fall en hund får byta 

klass eller inte, vad som gäller vid prissättningen ”disqualified” och ”cannot be judged” 

(KEP), vilka raser som inte får tilldelas CACIB, vart man vänder sig vid en eventuell protest, 

när ringsekreteraren lämpligtvis kontaktar bestyrelsen, inmätningar/slutlig inmätning av vissa 

raser och ommätningar, ifyllande av resultatlistor, handledning av elever- aspiranter.   

 

 

Beslöt UtstK efter en längre diskussion med ovan nämnda i åtanke att stå fast vid beslutet att 

på till SKK-organisationen tillhörande utställningar får endast ringsekreterare auktoriserade i 

SKK tjänstgöra.   

 

b)Principdiskussion – tidsbegränsning – omregistrering av utlandsregistrerade hundar 

på adress i Sverige 

 

Principdiskussion utifrån förfrågan från SKKs Registreringsavdelning kring eventuellt behov 

av att införa någon form av tidsbegränsning för utlandsregistrerade hundar som under flertalet 

år regelmässigt vistas på adress i Sverige och ställs ut i Sverige, utan att omregistreras med 

svenskt registreringsnummer. 

 

Uttalade UtstK att det inte är aktuellt med att införa andra bestämmelser kring ovan nämnda 

än de som finns idag.  

 

c)Tillämpningsansvisningar – djurförbud 

 

För UtstK kännedom – Tillämpningsanvisningar till SKKs Allmänna bestämmelser – ”person 

som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur” 

 

SKKs Utställnings- och championatbestämmelser/Allmänna bestämmelser för utställningar 

prov och tävlingar stycke 10 lyder: 

 

---Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK- organisationen eller som av 

nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller 

tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte 

delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta 

med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som valt att utträda 

ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att 

SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Utställaren ansvarar för att hund inte 
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visas av person som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera eller 

inneha djur.--- 

 

För arrangörer av utställning, prov och tävling har det visat sig vara svårt att hålla sig 

informerade om, samt på plats avgöra om en person har ett förbud i enlighet med ovan 

nämnda bestämmelse och därmed inte äger rätt att delta. SKK har därför arbetat fram rutiner 

och tillämpningsanvisningar för att underlätta för arrangörer att i förväg kunna informera sig 

och i förekommande fall stoppa de personer som inte är berättigade att delta. 

 

Dock poängteras att det i första hand alltid är hundägarens ansvar att följa gällande regler 

och bestämmelser. 

 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att göra ett utskick till samtliga SKKs läns- och 

specialklubbar av ovan nämnda tillämpningsanvisningar i sin helhet samt att tillse att 

anvisningarna läggs ut på SKKs hemsida för funktionärer. 

 

d)Specialklubbs mandat kring beslut om certifikaträttigheter 

På förekommen anledning, en medlem som uppmärksammat beslut i specialklubbs protokoll, 

vill SKKs UtstK påminna om att specialklubbs styrelse inte har mandat att besluta om att 

återta certifikatsrättigheter redan beviljade av SKKs UtstK om exempelvis ett distrikt inom 

en specialklubb inte följer av specialklubben satta regler. Enligt delegeringsordning är det 

SKKs UtstK som beviljar respektive beslutar om eventuell annullering av utställningar med 

certifikaträttigheter. En skrivelse/ansökan skickas till SKKs UtstK från specialklubben 

centralt i det fall en sådan fråga uppstår.   

 

Beslöt UtstK att tillskriva aktuell specialklubb med ett påpekande angående ovan nämnda för 

att undvika missförstånd i händelse av att ett sådant ärende uppkommer. 

 

§ 74 Regelrevideringsförslag 

 

Förelåg för UtstK ett antal regelrevideringsförslag till Utställnings- och 

championatbestämmelsernas låsningsperiod 2012 – 2016 avseende 

särbestämmelser/championatbestämmelser för raser inom Specialklubb för Kontinentala 

Fågelhundklubbar, Svenska Blodhundklubben, Svenska Brukshundklubben, Svenska 

Polarhundklubben, Svenska Sennenhundklubben, Svenska Vallhundsklubben, Svenska 

Vinthundklubben och Svenska Älghundklubben. 

 

Samtliga regelrevideringsförslag har handlagts i respektive kommitté med specialkompetens 

på området; Jakthundskommittén respektive Prov och Tävlingskommittén. 

 

Gick UtstK igenom förslagen. Beslöt UtstK att fastställa samtliga ovan nämnda förslag i 

enlighet med underlag. 
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§ 75 Krav på medlemskap 

 

I de nu gällande utställningsbestämmelserna regleras krav på medlemskap i punkt 17 enligt 

följande skrivning: 

 

---” Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse får hund som tillhör medlem i någon 

av SKKs länsklubbar, specialklubbar, eller i erkänd utländsk kennelklubb, delta. Om fler än 

en person äger hunden ska samtliga vara medlemmar i någon av ovanstående klubbar. 

 

Vid utställning anordnad av SKK/länsklubb får endast hund som tillhör medlem i någon av 

SKKs länsklubbar eller i erkänd utländsk kennelklubb delta. Om fler än en person äger 

hunden ska samtliga vara medlemmar i någon av SKKs länsklubbar eller i erkänd utländsk 

kennelklubb. 

 

Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller av SKK/länsklubb får medlem i 

Sveriges Hundungdom fram till och med det år de fyller 18 år, delta med egen eller delägd 

hund utan krav på medlemskap i någon av SKKs länsklubbar. 

 

I utställning anordnad av SKKs specialklubbar får endast hundar ägda av medlemmar i 

arrangerande klubb delta. Om så angivits vid utställningens kungörande och i 

utställningsprogrammet kan dock medlem i SKK/länsklubb, SKK/specialklubb, Sveriges 

Hundungdom eller i erkänd utländsk kennelklubb delta utan krav på medlemskap i 

arrangerande klubb. Arrangören kan i sådant fall ta ut högre anmälningsavgift. 

 

Den som deltar med avels- eller uppfödargrupp ska vara medlem i någon av SKKs 

länsklubbar eller specialklubbar eller i erkänd utländsk kennelklubb. 

 

I detta sammanhang räknas såsom ägare till en hund, i vissa fall även den som enligt 

skriftligt avtal innehar utställningsrätten till hunden. 

 

Inom samma familj och hushåll kan en av ägarna vara helbetalande och övriga delbetalande 

(s.k. familjemedlemmar). 

 

Krav på medlemskap gäller inte för ägare som endast anmält hund i inofficiell valp.”--- 

 

Skrivningen ”eller i erkänd utländsk kennelklubb” syftar till att reglera medlemskap för 

person som inte är bosatt i Sverige och där det därmed skulle var orimligt at kräva 

medlemskap i en svensk klubb. Denna skrivning har funnits i många år och fungerat utmärkt. 

Nu har denna skrivning vid flera tillfällen använts av personer som är bosatt i Sverige men 

inte innehar medlemskap i någon svensk klubb utan endast i en erkänd ”utländsk 

kennelklubb”, vilket inte är avsikten med skrivningen. En person bosatt i Sverige ska vara 

medlem inom SKK-organisationen bland annat för att kunna ställas till svars vid regelbrott 

och dylikt. Inom FCI hänvisas alltid till begreppet ”country of legal residence”. 
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Beslöt UtstK att med anledning av ovan nämnda fastställa följande tillägg under punkt 17 i 

Utställnings- och championatbestämmelserna: ---”eller i erkänd utländsk kennelklubb i det 

land där hundägaren är bosatt”---. Beslöt UtstK att till läns- och specialklubbar i särskilt 

utskick  informera om tillägg under punkt 17 enligt ovan nämnda. 

 

 

§ 76 Registreringsärenden  

 

a)Svenska Wachtelhundklubben 

Förelåg skrivelse inkommen 24 maj 2011 från Svenska Wachtelhundklubben angående 

förfrågan med anledning av händelser inträffade på specialklubbens utställning avseende om 

kuperade hundar av rasen wachtelhund ställts ut enligt gällande regler. 

 

Arrangören har tillskrivits från UtstK med begäran om kompletterande information.  

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet för att invänta kompletteringar i ärendet.  

 

b)Nordskånska Kennelklubben – Hässleholm 21 – 22 maj 2011 

Skrivelse från utställare boende i Danmark som ställt ut hund på rubricerade utställning av ras 

pomeranian, DK13411/2007 Soffies Ice T. Hunden är Dansk utställningschampion och 

anmäldes i öppen klass. På förfrågan hos ringsekreterarna på plats har språkförbistring 

uppstått och ringsekreterarna har uppfattat att hunden var Svensk utställningschampion och 

tillåtit hunden att byta klass på utställningen för tävlan i championklass, varvid hunden 

tilldelats CACIB men i konsekvens med ovan nämnda inte tilldelats certifikat. 

 

Förelåg yttranden från de båda ringsekreterarna. 

Förelåg yttrande från arrangerande länsklubb. 

 

Konstaterade UtstK att ringsekreterarna godkänt enligt Utställningsbestämmelserna otillåtet 

byte av klass på plats för ovan nämnda hund. 

 

Beslöt UtstK att i efterhand tilldela ovan nämnda hund certifikat på grund av tekniskt fel från 

arrangör. Beslöt UtstK att i övrigt lämna resultat inklusive utdelat certifikat för rasen på 

aktuell utställning utan vidare åtgärd.  

 

c)Valptik på länsklubbsutställningar –  Norrköping 2009-08-15 och  

Nyköping 2009-08-16 

Information om händelse inkommen till SKK UtstK angående att tik av ras leonberger 

deltagit i utställning två dagar i rad endast 30 respektive 31 dagar efter att tiken 

nedkommit med fem valpar, vilket strider mot SKKs Utställnings- och 

championatbestämmelser, punkt 6, Dräktig tik och valptik som säger att ---”Dräktig tik får 

inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar 

efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett 

resultatet av valpningen.”---. 
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Yttrande i ärendet har begärts från hundägaren, men har till dags dato inte inkommit till 

UtstK. 

 

Beslöt UtstK att priser från rubricerade utställningar ska annulleras för i ärendet aktuell hund. 

Beslöt UtstK med hänseende till att tiken nedkommit med fem valpar 16 juli 2009 och 

deltagit i utställning två dagar i rad på länsklubbsutställning i Norrköping och Nyköping när 

valparna var endast ca 4 veckor gamla, att vidarebefordra ärendet till SKKs Disciplinnämnd.   

 

d) HD-röntgade hundar innan karenstidens utgång – på Norra Norrbottens 

Kennelklubbs utställning i Överkalix 2011-05-14-15  

Förelåg skrivelse inkommen till SKKs UtstK angående hund av ras irländsk röd setter som 

deltagit i rubricerade utställning för tidigt efter HD-röntgen med hänseende till gällande 

bestämmelser, Nationellt dopingreglemente för hund. Karenstid vid sedering är minst 7 

dagar. Hunden ställdes ut två dagar efter röntgen.  

 

Förelåg yttrande inkommet 30 maj 2011 i ärendet från hundägaren som dels beklagar att han 

inte känt till reglerna om karenstid, dels informerar UtstK om att han på rubricerade 

utställning ställt ut ytterligare en hund av ras vorsteh, som HD- röntgades vid samma tillfälle.  

 

Beslöt UtstK att resultatet från rubricerade utställning ska annulleras för de båda i ärendet 

aktuella hundarna. I det fall reservcertifikat utdelats ska konsekvensändring göras för berörda 

hundar. Konstaterade UtstK vidare att hundägaren enligt det skriftliga yttrandet nu 

informerat sig om vilka regler som gäller för undvikande av att liknande misstag upprepas. 

 

§ 77 Nya raser/rasstandards/specialklubbar 

 

Förelåg för kännedom information från SKKs Föreningskommitté möte 13 april 2011 

angående 

 

Uppflyttning till steg III 

att Svenska Lagotto Romagnolo Klubben (SLRK) har beviljats att som avtalsansluten 

rasklubb uppflyttas från steg II till steg III.  

 

Raser med ny klubbtillhörighet 

att bekräftelse inkommit från Svenska Stövarklubben om att klubben åtar sig rasansvar för 

rasen american foxhound. Rasen avförs därmed från listan över raser utan klubbtillhörighet.  

 

att FK på JhKs rekommendation tillskrivit Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar 

(SSDV) för att efterhöra om de åtar sig rasansvar för raserna: grand griffon vendéen, black 

and tan coonhound, blueticked coonhound, petit bleu de gascogne och plott, vilket i så fall 

skulle innebära att ovan nämnda raser skulle kunna avföras från listan över raser utan 

klubbtillhörighet.  
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Noterade UtstK informationen. 

 

Rasen tenterfield terrier  

Exemplar av rasen är nu registrerad i SKKs annexregister. Rasen är australiensisk och 

nationellt erkänd av ANKC där den tillhör gruppen terriers. 

Standardkommittén (StandK) har placerat rasen i grupp 3. Rasen är inte erkänd av FCI och 

får tillsvidare inte delta på utställning. (Rasen får inte tävla om CACIB/CACIT när 

utställningsrätt införs efter det att StandK översatt ANKCs rasstandard.) 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 78 Redovisning av UtstK VU-beslut 

 

Antal hundar per domare och dag 

 

Svenska Vinthundklubben/Södra avd, Ljungbyhed 2011-05-14   

Carol Tipler  81     

Rose Mary Lewis 81 

 

Svenska Lagotto Romagnoloklubben, Hässleholm 2011-05-21   

Liz-Beth Liljeqvist 85 

 

Örebro läns taxklubb, Ånnaboda 2011-05-21    

Mats Jonsson  84  

(under förutsättning att erfarna ringsekreterare anlitas samt inga aspiranter eller elever i 

ringen) 

 

Labrador Retrieverklubben, Hässleholm 2011-05-21  

   

John Crook  82 

 

Nordskånska Kennelklubben, Hässleholm 2011-05-21-22   

Lördag 21 maj 

Patric Ragnarsson 84 

Söndag 22 maj 

Birgitta Svarstad 81 

 

(avslag för Anette Edlander att döma 89 hundar) 

 

Svenska Dvärghundsklubben/PapillonRingen, Hässleholm 2011-05-22  

Jan Törnblom 81 
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Uppsala läns Kennelklubb, Österbybruk 2011-05-28-29   

Lördag 28 maj 

Alenka Pokorn 83 

 

Söndag 29 maj 

Veli-Pekka Kumpumäki 83 

 

Svenska Spets och Urhundklubben/  

Svenska Pomeranian klubben, Habo 2011-06-02    

Chaivat Tangkaravakun 81 

 

Svenska Lapphundklubben, Gränna 2011-06-02    

Matti Tuominen 85 

Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 2011-06-04-05    

Lördag 4 juni 

Hans Rosenberg 84    

     

SBK/Svenska Boxerklubben/V:a LO, Lerums BK 2011-06-12 

Igor Mioc  83 

 

SBK/Svenska Dobermannklubben, Stockholm 2011-06-12   

Tamás Dohóczki 86 

 

Norra Norrbottens Kennelklubb, Gällivare 2011-06-18-19   

Miroslav Zidar 81 

(antalet hundar p g a sjukdom/ återbud från Britta Roos-Börjesson och övertagande av  

35 bichon havanais) 

 

Ändring av tidigare beviljad utställning – specialklubbar 

Beviljat 2011-05-27 av VU i UtstK Svenska Dreverklubbens ansökan om att ställa in 

utställningen 2 juni 2011 i Knäred/Hallands DK, på grund av för få anmälningar. VU i UtstK 

har samtidigt noterat att Svenska Dreverklubben tagit beslut att inte arrangera utställning i 

Knäred fortsättningsvis och beviljar därmed att den ansökta och beviljade utställningen 9 maj 

2013 i Knäred, annulleras. För år 2012 finns ingen sådan planerad utställning. 

 

Beviljat 2011-05-05 av VU i UtstK Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Cockerklubbens 

ansökan om att ändra datum och plats från 2011-09-18 Öster-Malma till 2011-10-15 Västerås 

med hänseende till i skrivelse anförda skäl. 

 

Beviljat 2011-05-05 av VU i UtstK som efter starkt övervägande tillstyrkt att Svenska 

Stövarklubben inkommer med ansökan  i maj för att byta plats och datum till 2 juli 2011 med 

ny plats Hallen med anledning av 40-årsjubileum. VU i UtstK har påmint Svenska 

Stövarklubben om att framförhållningen för planering av utställningsdatum och plats och i 
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detta fall ett 40-årsjubileum är helt oacceptabel, men att man sett mellan fingrarna med 

hänsyn till att SvStKs medlemmar inte ska bli drabbade. 

 

Beviljat 2011-05-10 av VU i UtStK FA/SISKs ansökan om att ändra datum för utställningen i 

Gällivare från 2011-09-08 till 2011-09-12 i samband med huvudprov. 

 

Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda i paragrafen av VU tagna beslut. 

 

Övriga VU-beslut 

 

VU i UtstK har avslagit en dispensansökan från ringsekreterare under utbildning, boende i 

Västernorrlands län, om att få göra två (2) godkända aspiranttjänstgöringar på 

specialklubbsutställning i stället för enligt utbildningsgången på minst två 

länsklubbsutställningar. Motivering till avslag är att berörd person har ett helt år på sig från 

och med 28 april 2011 att fullgöra tjänstgöringarna samt att utställningssäsongen just har 

startat med ett flertal tillfällen även i norra regionen. 

 

Beslöt UtstK att bifalla ovan i paragrafen av VU taget beslut.  

 

 

§ 79 Ringsekreterarfrågor 

 

Förelåg ansökan från en ringsekreterare under utbildning, Liselotte Häger, Laholm som 

ansökt om dispens från att göra en obligatorisk aspiranttjänstgöring som skrivande på 

utställning, på grund av handskada. Till dispensansökan fanns läkarintyg bifogat samt 

handledande kursledares yttrande från teoriutbildningen. 

 

Beslöt UtstK att bevilja Liselotte Häger, Laholm dispens från aspiranttjänstgöring som 

skrivande, med anledning av ovan nämnda.   

 

   

§ 80 Information från FCI 

 

Information gällande domare från Storbritannien 

För kännedom cirkulär 45/2011 daterat 30 maj 2011 innehållande dels lista över FCI-raser 

med ”CC” status i Storbritannien, dels av FCI General Committee taget beslut vid möte 13 – 

14 april 2011 gällande inbjudningar av domare från The Kennel Club att döma på FCIs 

internationella utställningar. Domare från Storbritannien får endast döma på FCIs 

internationella utställningar för de raser för vilka de är godkända av The Kennel Club att 

utdela Challenge Certificates ”CC”. 

 

(Obs! Ovan nämnt beslut berör inte nationella utställningar.) 
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För att döma BIG (Best of Group, BOG) och BIS (Best in Show) gäller att 

det är upp till respektive land att bjuda in domare från Storbritannien att döma BIG och BIS 

på internationella utställningar utifrån vetskap om domarens erfarenhet av att döma de raser 

som ingår i gruppen. 

 

Domare från Storbritannien som är kontrakterade för att döma raser på internationella 

utställningar som äger rum före 1 januari 2012, kvarstår vid de avtal som ingåtts.  

 

Beslöt UtstK att med hänvisning till FCIs cirkulär 45/2011 snarast via särskilt utskick till 

SKKs läns- och specialklubbar informera om ovan nämnda.  

 

För UtstK information protokoll från FCI General Committee möte 13 – 14 oktober 2014. 

 

Noterade UtstK ovan nämnd information samt lades underlagen till handlingarna. 

 

 

§ 81 Övriga frågor 

 

Otillåten valpförsäljning vid utställningsringen på Lomma BK 15 maj 2011 

Förelåg till UtstK 31 maj 2011 inkommen skrivelse gällande uppfödare som vid 

utställningsringen på Lomma BKs inofficiella utställning 15 maj 2011, öppet haft försäljning 

av valpar. På uppmaning av arrangerande klubb om att ta ned skyltarna om valpförsäljning 

hörsammades inte uppmaningen, varmed arrangören tvingades ta ned skyltarna. Arrangören 

säger sig även ha kontrollerat att valparna var över fyra månader. 

 

Svenska Brukshundklubben (SBK) har inkommit med ett yttrande i ärendet 2011-06-13 där 

man uttalar att man naturligtvis inte kan ställa sig bakom en situation där valpförsäljning 

pågår under en utställning, vare sig den är inofficiell eller officiell samt att SBK kommer att 

genom olika kommunikationsvägar informera ras- och lokalklubbar om deras rätt och 

möjlighet enligt bestämmelser att avvisa personer som inte följer regelverket. I SBKs 

yttrande framkommer även att man ändå anser att Lomma BK gjort vad man kunnat vid 

tillfället genom att försäkra sig om att valparna inte var för unga, samt att man tagit ansvar för 

att skyltningen togs ned.   

 

Konstaterade UtstK att SBK informerat sig om händelsen samt att SBK kommer att vidta 

åtgärder för att informera sina ras- och lokalklubbar om vilka möjligheter arrangörer har att 

avvisa personer som inte följer regelverket.     

 

§ 82 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats. 

 

Beslöt UtstK punkten § 76 c) är av sådan art att den inte får offentliggöras innan protokollet 

är justerat och berörda parter är informerade. 
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§ 83 Nästa sammanträde 

 

Beslöt UtstK att avhålla nästa möte 7 september 2011, kl 10:00 på SKKs kansli. 

 

 

 

§ 84 Sammanträdets avslutande 

 

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

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Mats Stenmark (ordf)  Ulla Rylander 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


