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SKK/UtstK nr 5/2012, 2012-09-12 

 

§ § 83 - 109 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 12 september 2012, på SKKs kansli i Spånga. 

 

Närvarande: Marie Nylander (ordf.), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne Hansén, Bengt 

Pettersson, Cindy Pettersson, Bo Wiberg  

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli 

 

Anmält frånvaro: Ulla Rylander 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 83 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte. Förklarades mötet därefter 

öppnat. 

 

§ 84 Val av justerare 

 

Utsågs Cindy Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 85 Föregående mötesprotokoll 

 

SKK UtstK protokoll nr 4/2012, 2012-05-23 

Rättelse (fet stil) i föregående protokoll § 73 Nya raser ---Rasen porcelaine har ännu så länge 

inte tillgång till någon specialklubb inom SKK. Rasen har utställningsrätt och kan söka om 

C.I.E men inte C.I.B.--- 

 

Lades protokollet efter genomgång och ovan nämnda rättelse, med godkännande till 

handlingarna. 

 

§ 86 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

a)UtstK nr 4/2012, § 70 b) Händelse angående dogo argentino på Skaraborgs 

Kennelklubbs utställning i Lidköping 5 maj 2012 

Förelåg kompletterande information i rubricerade ärende. 

Yttrande från berörd hundägare inkommet i augusti 2012. 

Yttrande från arrangerande länsklubb; Skaraborgs Kennelklubb, inkommet 28 augusti 2012. 
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Fann UtstK att Skaraborgs Kennelklubb i sitt yttrande 28 augusti 2012 där man redogjort för 

händelseförloppet i samband med utställningen 5 maj 2012 i Lidköping, vidhåller uppgifter i 

sin tidigare skrivelse; 

 

att hundägaren till i ärendet aktuell dogo argentino, på uppmaning av utställningsfunktionär 

inte kunnat uppvisa ett vaccinationsintyg på hunden  

 

att hundägaren hänvisat till ”att kamraten bakom i kön har pappren”  

 

att ”kamraten bakom i kön vid entrén, meddelat att denne endast har vaccinationsintyg på sin 

egen hund” 

 

att i ärendet aktuell hundägare haft ytterligare en förklaring ”att han nog har pappren i bilen 

och ska bara ställa upp en bur vid ringside och sedan hämta pappren” 

 

att när utställningsfunktionär efter ca 30 minuter kontrollerar hund och hundägare igen, får 

ytterligare en förklaring  ”att intyget är hemma och att hans bror är på väg från närliggande 

stad med intyget (ska ta ca en timme)”. 

 

att när bestyrelse tillsammans med utställningsfunktionär åter söker upp i ärendet aktuell 

hundägare ”medger denne att han inte tagit reglerna om vaccinationer så ”seriöst” då hunden 

i fråga inte skulle visas upp, utan vara med som sällskap, men att han är medveten om vilka 

regler som gäller och att han slarvat”. Hundägaren har i sitt yttrande uppgivit att han 

föregående år inte heller haft intyget med, men eftersom ingen då frågade efter det så tänkte 

han att det inte var så viktigt. 

 

att hundägaren i samband med ovan nämnda konfrontation med bestyrelse och 

utställningsfunktionär ”lovar att uppsöka bestyrelsen och visa upp vaccinationsintyg innan 

han åker hem”. Så sker dock inte, utan hundägaren lämnar utställningen utan att kontakta 

någon ansvarig. Nämnda hundägare har enligt utställningsarrangör inte heller betalat 

entréavgift som besökande.   

 

Fann UtstK att yttrandet från i ärendet aktuell hundägare, i sak stämmer överens med 

Skaraborgs Kennelklubbs redogörelse. Hundägaren beklagar dock i sitt yttrande att han 

”glömt” vaccinationsintyget på hunden och intygar att han nu förstår att det är viktigt när  

man är på en utställning med så många hundar,  samt att det inte kommer att upprepas. 

 

Beslöt UtstK att tillskriva i ärendet aktuell hundägare med en skarp varning om att i 

händelse av upprepat beteende i likhet med ovan nämnda, med hänvisning till gällande 

Utställnings- och championatregler, kan det komma att vidarebefordras till SKKs 

Disciplinnämnd.  
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b)UtstK nr 4/2012, § 71 Registreringsärenden 

Terrier brasileiro med dansk-svensk gårdshund som pappa 

Ärende bordlagt vid föregående möte för inhämtande av kompletterande yttranden från 

berörda funktionärer.  

 

Förelåg protokoll från telefonmöte 2012-06-27 med VU i SKKs Utställningskommitté chefen 

för SKKs registreringsavdelning samt tävlings- och utbildningschefen.  Mötet hölls med 

anledning av att man i maj 2012 uppmärksammats på att en finsk hundägare till SKKs 

registreringsavdelning inkommit med tre stamtavlor på kullsyskon av ras terrier brasileiro 

födda 2011-05-15, med en pappa i stamtavlan av annan ras (dansk-svensk gårdshund), i  

avsikt att ställa ut hundarna på utställning i Sverige. I SKK registreras avkomma efter 

godkänd korsparning i SKKs X-register. X-registrerade hundar kan efter ansökan delta i 

utställning. Praxis är att detta endast avser svenskägda hundar som ställs ut i Sverige. 

 

I Finland tillåts avkomma till så kallad crossbreeding registrerade i FINER-register att ställas 

ut. Hundägaren till ovan nämnda hundar har när hon anmält hund till utställning i Sverige, 

handlat i god tro då hon inte haft vetskap om att regler för utställningsrätt för dessa hundar 

inte är lika i Sverige som i Finland.  

 

Uttalade VU i UtstK att nuvarande regler och praxis gällande utställningsrätt för hundar med 

så kallad crossbreeding gäller, samt att man inte finner anledning att göra undantag från detta. 

VU i UtstK beslöt i konsekvens med ovan nämnda att i det fall SKK får vetskap om att 

hundar ställts ut i strid mot reglerna, att priser för dessa hundar ska annulleras. VU i UtstK 

beslöt med anledning av ovan nämnda händelse att dels informera berörd hundägare, dels 

övriga nordiska länder. Vidare beslöt VU i UtstK att skicka med SKKs VD, en fråga till NKU 

om hur man inom Norden kan göra tydligare i stamtavlan vilka hundar som inte uppfyller 

kraven för ”renrasighet” i ovan nämnt avseende, med stöd av registreringsreglerna. 

 

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

 

c)UtstK nr 4/2012, § 74 Utställningsprogram/ansökningar länsklubbar år 2015 

 

Förelåg för UtstK sammanställning av länsklubbarnas fastställda utställningsprogram för år 

2015 i enlighet med nedanstående.  

 

UtstK har efter kontakt med Uppsala läns Kennelklubb fått besked från nämnda länsklubb att 

de beslutat att inte arrangera utställning i Gimo i september 2015, på grund av att det tidigare 

ansökta datumet krockar med Europautställningen i Lilleström i Norge 4 – 6 september och 

att de anser att en helg senare i september blir för sent för en utomhusutställning i Gimo. 

Vidare har Gotlands Kennelklubb till CS, överklagat Uppsala läns förslag till utställning ett 

tidigare datum  29 – 30 augusti, då det är samma helg som Gotlands Kennelklubbs ansökta 

utställningar i Visby. UtstK har vidare varit i kontakt med några övriga länsklubbar där 

justering av grupper har varit nödvändiga för att ge möjlighet för de utställare som vill ställa 

ut en ras vid fler tillfällen.    
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Beslöt UtstK att nedanstående länsklubbarnas fastställda utställningsprogram för år 2015, ska 

vidarebefordras till samtliga läns- och specialklubbar för kännedom samt läggas ut på SKKs 

hemsida www.skk.se under utställning och funktionärsinfo.   

LÄNSKLUBBARNAS UTSTÄLLNINGAR ÅR 2015 

 

DATUM PLATS STATUS KLUBB DAG OCH 

GRUPPER 

3-6 jan GÖTEBORG - MYDOG internationell Västra KK 

Lö: 1,8,9,10  

Sö: 1,8,9,10 

Må: 2,3,4/6,5,7 

Ti: 2,3,4/6,5,7 

14-15 mars Strängnäs internationell Södermanlands KK 
Lö: 3,5,7,9,10 

Sö: 1, 2/4,6,8 

21-22 mars Malmö internationell Sydskånska KK 
Lö: 2,3,7,8 

Sö: 1,4/6,5,9,10 

3-6 april Kista - Svensk Vinnare  internationell Stockholms KK 

Fr: 1,4/6,5 

Lö: 7,9 

Sö: 3,8,10 

Må: 2 

25-26 april Västerås/Rocklunda nationell Wästmanlands KK 
Lö: 1,2,4/6,5,7 

Sö: 3,8,9,10 

2-3 maj Lidköping internationell Skaraborgs KK 
Lö: 2,3,4/6,8,10 

Sö: 1,5,7,9 

16-17 maj Hässleholm internationell Nordskånska KK 
Lö: 2,4/,6,5,8 

Sö: 1,3,7,9,10 

16-17 maj Piteå nationell Norrbottens KK 
Lö: 2,3,4/6,5,10 

Sö: 1,7,8,9 

30-31 maj Österbybruk internationell Uppsala Läns KK 
Lö: 1,3,5,8,10 

Sö: 2,4/6,7,9  

6-7 juni Vänersborg internationell Norra Älvsborgs KK 
Lö:1,3,7,9,10 

Sö:2,4/6,5,8  

6-7 juni Norrköping nationell Östergötlands KK 
Lö: 2,4/6,5,8 

Sö:1, 3,7,9,10  

13-14 juni Avesta nationell Dalarnas KK 
Lö: 2,4/,6,5,8 

Sö: 1,3,7,9,10  

13-14 juni Vännäs nationell Västerbottens KK 
Lö: 1,3,7,9,10 

Sö: 2,4/6,5,8  

27-28 juni Gällivare internationell Norra Norrbottens KK 
Lö: 2,4/6,8,9 

Sö: 1,3,5,7,10  

27-28 juni Borås nationell Södra Älvsborgs KK 
Lö: 1,3,4/6,5,7 

Sö: 2,8,9,10  

4-5 juli Piteå internationell Södra Norrbottens KK 
Lö: 2,3,4/6,5,10 

Sö: 1,7,8,9  

http://www.skk.se/
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4-5 juli Alfta Forspark nationell Hälsinglands KK 
Lö: 1,3,7,8,9 

Sö: 2,4/6,5,10  

10 juli Tvååker internationell Hallands KK 
Fr: Samtliga 

grupper  

11 juli Tvååker nationell Hallands KK 
Lö: Samtliga 

grupper  

18-19 juli Köping internationell Wästmanlands KK 
Lö: 1,2,4/6,5,7 

Sö: 3,8,9,10  

25-26 juli Ransäter internationell Värmlands KK 
Lö: 1,3,7,9,10 

Sö:2,4/6,5,8  

1-2 aug Svenstavik/Östersund internationell Jämtland/Härjedal KK 
Lö: 2,4/,6,5,9 

Sö: 1,3,7,8,10  

8-9 aug Ronneby internationell Blekinge KK 
Lö: 1,3,4/6,7,9 

Sö: 2,5,8,10  

8-9 aug Askersund nationell Örebro läns KK 
Lö:2,5,8,10 

Sö:1,3,4/6,7,9  

15-16 aug Norrköping internationell Östergötlands KK 
Lö: 1,2,4/6,8 

Sö: 3,5,7,9,10  

15-16 aug Eskilstuna nationell Södermanlands KK 
Lö: 3,5,7,9,10 

Sö: 1,2,4/6,8  

22-23 aug Backamo, Ljungskile nationell Västra KK 
Lö: 2,3,4/6,5,7 

Sö: 1,8,9,10  

22-23 aug Överkalix nationell Norra Norrbottens KK 
Lö: 2,4/6,8,9 

Sö: 1,3,5,7,10 

23 aug Solvalla nationell Stockholms KK 
Sö: Samtliga 

grupper  

29 aug Visby nationell Gotlands KK 
Lö: Samtliga 

grupper  

30 aug Visby internationell Gotlands KK 
Sö: Samtliga 

grupper  

5-6 sep Böda Sand/Öland nationell Småland/Ölands KK 
Lö: 1,3,7,9,10 

Sö: 2,4/6,5,8  

12-13 sep Högbo Bruk internationell Gästriklands KK 
Lö: 2,4/6,5,9 

Sö: 1,3,7,8,10  

12-13 sep Sofiero/Helsingborg nationell Sydskånska KK 
Lö: 1,4/6,5,8,10 

Sö: 2,3,7,9  

10-11 okt NordicHall/Sundsvall internationell Västernorrlands KK 
Lö: 1,4,6,7,9,10 

Sö: 2,3,5,8  

30-31 okt- 

1 nov 
Växjö Internationell Småland-Ölands KK 

Fr: 4/6,5,7,10 

Lö:2,9  

Sö: 1,3,8 

     

12-13 dec 
Prel. Stockholm Hundmässa 

Nordisk Vinnare 
internationell Svenska Kennelklubben/CS 

Lö:1,5,7,9,10 

Sö:2,3,4/6,8  

ÖVRIGT 2015 

11-14 juni World Dog Show - Milano, Italien 
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4-6 sep Europa utställning - Lilleström, Norge 

Men reservation för eventuella ändringar -  SKK/CS 2012-09-12 

 

 

d)UtstK 2/2012,§ 17 d) CS uppdrag till kommittén att föreslå person/-er som UtstK särskilt 

vill premiera genom stipendium, UtstK nr 4/2012, § 63 Bordlagda ärenden/ledamöternas 

uppdrag 

Förelåg för UtstK kompletteringar och förtydligande av rubricerande avseende: 

 

Regler för Utställningskommitténs funktionärsstipendium  

 

Stipendiets ändamål  
Stipendiet har tillkommit med ändamål att uppmärksamma enskilda funktionärer och att ge 

tillfälle till att fortbilda sig inom hundsporten i eller utanför Sverige.  

UtstK har av SKKs Centralstyrelse tilldelats ett belopp att fördela såsom stipendium. UtstK 

kan antingen utbetala tilldelat belopp till en person eller fördela detta på flera sökanden. 

Beloppets storlek fastställs av SKK/UtstK i samband med att inkomna ansökningar 

behandlas.  

 

Förutsättningar för att ansöka om stipendium  
att personen/-er som kan komma ifråga ska vara funktionär, till exempel utställningsarrangör, 

ringsekreteraransvarig, utbildare/handledare eller annan funktionär som har gjort erkänt 

avtryck inom utställningsverksamheten. Det kan även vara funktionär aktiv inom 

juniorhandlingtävlingar.  

 

Av ansökan ska framgå 

Kort personlig presentation av den sökande inklusive referens.  

Beskrivning av på vilket sätt den sökande har varit, och är aktiv som funktionär inom 

utställningsverksamheten.  

Vad stipendiet är tänkt att användas till, till exempel utbildning, studieresa eller annat som 

leder till någon form av utveckling och fördjupning inom områden som syftar till att berika 

utställningsverksamheten.  

Vilken summa ansökan avser.  

När i tid stipendiet avses att nyttjas.  

 

Redovisning inför utbetalning av stipendium:  
Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaten avlämna en 

rapport och/eller reseberättelse, varefter utbetalning av tilldelat stipendiebelopp sker.  

 

Sista ansökningsdag: 30 november 2012.  

Ansökan skickas till SKK, Utställningskommitté, 163 85 Spånga 

 

Beslöt UtstK att fastställa ovan nämnda regler att gälla för Utställningskommitténs 

funktionärsstipendium. Beslöt UtstK att information om stipendiet snarast ska publiceras på 

SKKs hemsida under funktionärsinfo.  
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§ 87 Information från ordföranden 

 

Förelåg för UtstK kännedom ekonomisk resultatrapport.  

Konstaterade UtstK att resultat ligger väl mot budget. 

 

Lades rapporten efter genomgång, till handlingarna. 

 

 

§ 88 Information ledamöterna 

 

Rapport Juniorhandling 

Förelåg två underlag samt gav Cindy Pettersson en kort muntligt rapport från 

”juniorhandlingmöte” 30 maj samt 4 juli 2012,  bland annat om en planerad ”landslagshelg” 

20 – 21 oktober (sista uttagningen till landslaget var i samband med Sydskånska 

Kennelklubbens Sofieroutställning 8 – 9 september). Vidare planering kring domare till SM 

2013, samt att Hans Rosenberg och Sara Nordin nu tackat ja till att vara utbildare på 

domarutbildningen 6 – 7 april 2013.  Mer information om domarutbildningen kommer i 

Hundsport nr 1 – 2. 

 

Noterade UtstK informationen. Tackade UtstK Cindy för rapporten. 

 

§ 89 Information från Tävlings- och utbildningschefen 

 

Ny handläggare på SKKs kansli för CACIB - internationella championatfrågor 

Informerade Kjell Svensson att Ann Ekberg som varit handläggare på SKK för bland annat 

CACIB och övriga internationella championatfrågor, efterträds av Jenny Dahlbom som 

närmast arbetat på SKKs registreringsavdelning.   

De ändrade rutinerna med avskaffandet av utskick av bekräftelser på CACIB för svenskägda 

hundar är nu genomfört. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

”Dagboken” återupptaget projekt i nytt namn ”Arrangera utställning” 

Informerade Kjell Svensson om att det sedan många år efterfrågade projektet med 

arbetsnamnet ”Dagboken” nu äntligen har fått prioritet i IT-planen på SKKs kansli. En extern 

konsult har anlitats som arbetar med projektet tillsammans med ett team från kansliet.  

”Arrangera utställning” är ett IT-baserat verktyg som i första hand ska underlätta för alla 

läns- och specialklubbar inom SKK-organisationen att planera och ansöka om utställningar 

samt kunna få en bättre översikt över egna och andra klubbars utställningsarrangemang till 

exempel för samarrangemang och samarbete om funktionärer. I förlängningen ska verktyget 

även kunna vara en hjälp för klubbarna vid funktionärstillsättning av CUA, ringsekreterare 

och domare. 

 

Noterade UtstK informationen. 
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§ 90 Information från sekreteraren 

 

Listning över CUA, CUA-H och ringsekreterare på hemsidan 

Informerade sekreteraren om att förutom projektet ”Arrangera utställning” och i avvaktan på 

att detta verktyg ska kunna användas fullt ut, förbereds listningar; d v s länkar på SKKs 

hemsida med uppgifter om auktoriserade ringsekreterare och certifierade 

utställningsarrangörer (CUA) och CUA-H som är förkortning på handledare/utbildare av 

CUA.  

UtstK har satt ett krav på att alla officiella utställningsarrangemang; d v s stora som små ska 

ha en CUA knuten till varje arrangemang från och med 2010 års utställningar. Dock har 

hitintills listningarna över CUA endast funnits i SKKs register internt samt i den mån 

klubbarna själva listat de som de utbildat från sin klubb. Det innebär att klubbar för att få 

tillgång till listor över CUA och auktoriserade ringsekreterare i dagsläget måste kontakta 

handläggare på kansliet för att få uppgifter på dessa funktionärer i exempelvis ett eller flera 

län. 

”Listningen” kommer att underlätta för alla utställningsarrangörer att snabbt få uppgifter om 

dessa funktionärsgrupper. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

En av My Dog-utställningarna kvalificerande till Crufts 

För UtstK kännedom förelåg information om att från och med januari 2013, My Dog Västra 

Kennelklubbens utställning är kvalificerande till Crufts. Första tillfället blir till Crufts år 

2014.  Västra Kennelklubben anger i sin annonsering vilken av de två My Dog-

utställningarna som är den som är kvalificerande till Crufts. 

 

Tallinn Winner, Junior and Veteran Winner  

För UtstK kännedom förelåg information från Estonian Kennel Union om att från och med 

2012, kan deltagande hundar på internationell utställning i Tallin erhålla rubricerade titlar, 

dock är det inte några titlar som registreras av SKK. De titlar som SKK registrerar finns 

uppräknade i Utställnings- och championatregler. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

Information från FCI angående världsutställningen i Budapest 2013 

Förelåg för UtstK kännedom, från FCI information om att det är klart att Hungarian Kennel 

Club kommer att arrangera FCI World Dog Show i Budapest i maj 2013 som planerats.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

Domare som gör ”mindre smickrande uttalanden” på facebook 

För UtstK kännedom, E-post från medlem som velat uppmärksamma SKK på ett ”mindre 

smickrande” uttalanden på facebook från en internationell domare som anlitats på SKKs 
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utställningar. Medlemmen har ifrågasatt om domare som gör ”olämpliga uttalanden” i 

offentliga media, ska tillåtas att döma i Sverige.  

 

Utan att ha ytterligare information kring just ovan nämnda, vill UtstK på förekommen 

anledning vädja till SKKs funktionärer att tänka på hur och var man uttrycker sina åsikter så 

att det inte skadar SKK-organisationen och hundsporten i stort.  

 

Specialklubbskonferensen 26 – 27 januari 2013 

För UtstK kännedom information med förslag till ämnen på specialklubbskonferensen 

lördag/söndag 26 – 27 januari 2013 samt en uppmaning till kommittéerna att inkomma med 

ytterligare förslag till diskussionsämnen senast 30 september. 

 

Uppdrog UtstK åt sekreteraren att anmäla några punkter till ovan nämnda. 

 

C.I.B.P - International Beauty and Performance Champion  

För UtstK kännedom: 1 juli 2012 infördes en ny internationell titel för vinthundar C.I.B.P.  

 

För att en hund ska vara berättigad att ansöka om titeln krävs att hunden ska ha erhållit tre 

CACIB, alternativt två CACIB och två Reserv-CACIB i minst två länder av minst två olika 

domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.  

 

Vidare ska hunden ha deltagit på minst tre CACIL-prov (internationellt lure coursing 

och/eller racing). Hunden ska ha erhållit minst ett CACIL eller två Reserv-CACIL. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 91 Protokoll från SKKs Centralstyrelse (CS) 

Utdrag ur protokoll från CS möte 2012-06-12. 

 

§ 69 protokoll SKK/UtstK nr 3-2012,  

a) Bestyrelserapport 

Angående att CS efter smärre justeringar i de instruktioner som följer med blanketten beslutat 

att godkänna förslaget. 

b) Kravspecifikation för utställningsarrangörer – inbjudna domare – uppdrag från CS  

nr 4-2011 § 110 

Angående CS uttalande om att arbetsgruppen gjort ett grundligt arbete kring uppdraget från 

CS att ta fram en kravspecifikation för utställningsarrangörer gällande inbjudna domare. 

Vidare att CS uttalat att det är viktigt att klubbarna är noga med att följa de 

rekommendationer som finns i handboken, för ett lyckat arrangemang. 
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§ 43 länsklubbarnas ansökan om utställningsprogram för 2015 

Angående att CS, med anledning av att Gotlands Kennelklubb lämnat in en protest mot att 

Uppsala läns Kennelklubbs utställning i Gimo är lagd på samma helg som deras egen 29 och 

30 augusti, beslutat rekommendera Uppsala läns Kennelklubb alternativa datum 1 – 2 augusti 

eller 19 – 20 augusti. I övrigt har CS fastställt utställningsprogrammet för 2015. 

 

Noterade UtstK CS beslut. Uppsala läns Kennelklubb har i enlighet med ovan nämnd 

redovisning i § 86 meddelat att man begärt att få ”ställa in” utställningen i Gimo år 2015, 

vilket godkänts av UtstK. 

 

§ 92 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté (DK) 

 

Utdrag ur protokoll från möte 13 juni 2012 

 

§ 85 Domarfrågor – Bedömning 

SE58761/2010, Bror 

Angående en skrivelse vidarebefordrad från DK från en utställare av rasen strävhårig vorsteh, 

SE58761/2010, Bror, som deltagit i Svenska Vorstehklubbens utställning i Herrfallet  

2011-06-04. Utställaren har begärt att få erhållet pris Disqualified annullerat, då det i kritiken 

av domaren angivna skälet, avsaknad av ögonbryn, mustasch och skägg inte är ett 

diskvalificerande fel enligt rasens standard.  

 

Beslöt UtstK efter ha tagit del av DKs uttalande om bedömningen, att i enlighet med DKs 

rekommendation priset för SE58761/2010, Bror ska annulleras, på i ärendet aktuell 

utställning.  

Beslöt UtstK vidare att understryka att frågor som ovan nämnda ska hanteras på plats 

av bestyrelsen. 

 

SE47457/2010, Dragongårdens Rumpnisse 

Angående skrivelse vidarebefordrad från DK från en utställare av rasen leonberger 

SE47457/2010, Dragongårdens Rumpnisse, som deltagit i Svenska Leonbergerklubbens 

utställning i Köping 2012-02-12. Utställaren har begärt att få erhållet pris Disqualified 

annullerat, då det inte finns stöd i standarden för det av domaren angivna skälet till priset; 

”mycket dålig könsprägel”. Utställaren har även uppgivit att domaren uppträtt spydigt och 

arrogant.     

 

Beslöt UtstK efter att ha tagit del av DKs uttalande om prissättningen med hänvisning till 

standarden, att i enlighet med DKs rekommendation priset för SE47457/2010, Dragongårdens 

Rumpnisse, ska annullera, på i ärendet aktuell utställning.  

Beslöt UtstK vidare att understryka DKs uttalande om vikten av att frågor som ovan 

nämnda ska hanteras på plats av bestyrelsen.  
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§ 93 Information från SKKs Disciplinnämnd 

 

Förelåg för UtstK kännedom beslut från Disciplinnämnden i ärenden som rör 

Utställningskommittén. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 94 Övriga protokoll 

 

Förelåg för UtstK kännedom protokoll från SKK Centralstyrelse, möte 12 juni 2012. 

Förelåg för UtstK kännedom protokoll från SKK Domarkommitté, möte 13 juni 2012. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 95 Inkomna skrivelser 

 

a)Svenska Vorstehklubbens utställning 17 juni 2012 i Bottenviken/Piteå 

Med anledning av skrivelse till SKKs UtstK med förfrågan avseende rubricerade utställning, 

gällande att en i katalogen namngiven bestyrelseledamot också deltagit med sin hund  på 

samma utställning, har UtstK inhämtat yttrande från aktuell specialklubb. 

 

Förelåg yttrande inkommet 2012-06-24 från utställningsansvarig Robert Lundgren, i berörd 

klubb.  

 

Tog UtstK del av ovan nämnda yttrande, av vilket framgick att felaktigt namn på 

bestyrelseledamoten funnits med i katalogen på grund av en redigeringsmiss. 

 

Fann UtstK arrangerande klubbs förklaring till det uppkomna misstaget trovärdigt. Lades 

ärendet därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

b)Icke avbokat domaruppdrag 

Förelåg skrivelse från en exteriördomare som i början av år 2010 avtalat om domaruppdrag 

på Svenska Kopovklubbens utställning 2012-06-09.  

 

I samband med att Svenska Kopovklubben i mellantiden, dels ställt in all sin 

utställningsverksamhet, dels anslutits till en nybildad klubb, Svenska Specialklubben för 

Drivande Vildsvinshundar (SSDV), som är en specialklubb som inte arrangerar utställningar 

och därmed har klubben inte heller längre någon funktionär som handlägger detta, har 

avbokning av domaruppdraget fallit mellan stolarna vilket klubben beklagar.  

 

Uttalade UtstK att den uppkomna situationen för domaren är mycket olycklig och vill starkt 

påtala för arrangörer att det är av stor vikt att berörda funktionärer blir informerade i god tid, i 

det fall ett uppdrag av olika anledningar måste avbokas.  
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c)Svenska Dobermannklubben – anmälan mot dobermannägare/utställare/funktionär 

Förelåg till UtstK 2012-08-13 inkommen anmälan mot en utställare som deltagit i Hallands 

Kennelklubbs utställningar i Tvååker 6 och 7 juli 2012, med en hund av ras dobermann som 

enligt anmälarens uppgifter vid de aktuella utställningstillfällena varit under medicinering på 

grund av längre tids smärtor. Anmälaren uppger att hundägaren själv innan de aktuella 

utställningstillfällena vid telefonsamtal uppgivit att hunden röntgats med anledning av att 

hunden vid upprepade tillfällen visat att han har ont och ”skrikit till”. Enligt uppgift har 

hunden diskbråck. Anmälaren som är styrelsemedlem i Svenska Dobermannklubben/Västra 

har därför förutsatt att hunden inte skulle ställas ut vid ovan nämnda utställningar, dels med 

tanke på hundägarens uppgifter om hundens hälsa, dels med hänseende till karenstiden för 

medicinerna, vilket alltså skett. 

 

Enligt uppgift från styrelsen i Svenska Dobermannklubben/Västra har påpekats för berörd 

hundägare det olämpliga i beteendet, med hänseende till hundägarens sits som förtroendevald 

i Svenska Dobermannklubben/ Västra samt en påbörjad utbildning till exteriörbeskrivare 

genom Svenska Brukshundklubben (SBK), som nu enligt SBK avbrutits. (Not. Svenska 

Dobermannklubben/Västra har meddelat att förtroendeuppdraget nu är avslutat.) 

 

Förelåg yttrande inkommet 2012-08-28 från i ärendet berörd hundägare.  

Förelåg bilagt till ovan nämnt yttrande från hundägaren, ett intyg från legitimerad veterinär 

på Blå Stjärnans Djursjukhus samt journalutstkrifter gällande fem besök på samma 

veterinärklinik under tiden 11 juni 2012 till 24 augusti 2012, gällande i ärendet aktuell 

dobermann.  

 

Gick UtstK igenom inkomna handlingar. Konstaterade UtstK att i ärendet aktuell 

dobermannägare har på Hallands Kennelklubbs utställningar 6 och 7 juli 2012 ställt ut hund 

av ras dobermann i strid mot SKKs gällande Utställnings- och championatregler, Allmänna 

regler för utställningar, prov och tävlingar, stycke tre som lyder; Hundens välfärd har alltid 

högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen, samt punkt 7. Doping 

och andra otillbörliga förhållanden, vidare har hundägaren brutit mot en rad punkter i SKKs 

grundregler. 

 

Beslöt UtstK att priser erhållna på Hallands Kennelklubbs utställningar i Tvååker 6 och 7 juli 

2012, för i ärendet aktuell dobermann S66703/2006 Smart Wood Hills Lexus, ska annulleras 

med hänvisning till att hunden ställts ut i strid mot Utställnings- och championatregler och 

Nationellt Dopingreglemente för hund, då karenstiden för medicinering av hunden inte ”gått 

ut”, vid de två ovan nämnda utställningstillfällena. 

 

Beslöt UtstK med hänvisning till brott mot ovan nämnda regler samt med hänvisning till brott 

mot en rad punkter i SKKs grundregler; 1:1, 1:3 samt 1:6 att vidarebefordra ärendet till SKKs 

Disciplinnämnd för vidare handläggning.  
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d)Avstängd enligt DN-beslut – hundar utställda av sambon 

Förelåg för UtstK en rad uppgifter med anledning av att person avstängd från utställning, 

prov och tävling enligt Disciplinnämndsbeslut meddelat 26 april 2012, därefter låtit sambo 

ställa ut hundar i strid mot SKKs Utställnings- och championatregler innebärande i så fall att 

personen i och med detta har kringgått SKKs regler. Enligt uppgift finns ytterligare en 

delägare till en av hundarna i det aktuella ärendet. 

 

Förelåg yttrande i ärendet från berörd sambo. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och inhämta kompletterande uppgifter kring några av 

hundarna. Beslöt UtstK vidare att ge VU i UtstK uppdrag att därefter fatta beslut i ärendet. 

 

e)Hallands Kennelklubb, Tvååker 6 juli 2012 – anmälan domare - utställare - domare 

Anmälan och ”motanmälan” har lämnats för vidare handläggning till SKKs UtstK, i samband 

med bestyrelserapport. 

 

Förelåg skrivelse från domare som i samband med bedömning av chesapeake bay retriever på 

rubricerade utställning till bestyrelsen lämnat in en anmälan med anledning av utställares 

uppträdande i bedömningsringen. Hundägaren har enligt anmälan inte fullföljt bedömningen i 

bästa haneklass och har enligt domaren lämnat utställningen i affekt såväl muntligt som 

kroppsligt. 

 

Domaren har också till anmälan bifogat inlägg på facebook från ovan nämnda utställare, 

vilkens uttalande domaren uppfattat som kränkande mot honom. Domaren menar att den 

typen av uppförande av utställaren i bedömningsringen och sedan på facebook inte hör 

hemma inom hundsporten. 

 

Förelåg yttrande från tjänstgörande ringsekreterare inkommet 2012-07-30 i vilket 

ringsekreteraren bekräftar att utställaren lämnat bedömningsringen innan bedömningen 

avslutats i bästa haneklassen, trots att ringsekreteraren försökt att ropa in vederbörande. 

Notering har gjorts angående detta i resultatlistan.  

 

Förelåg yttrande från i ärendet berörd hundägare inkommet 2012-08-21, i vilket utställaren 

gör en anmälan mot domaren, med hänvisning till att domaren via mejl, enligt utställaren har 

lämnat sina synpunkter och kommentarer om händelsen till ”vänner” runt om i olika länder. 

 

Uttalade UtstK att det är olämpligt men inte ett brott mot Utställnings- och 

championatreglerna att avvika innan bedömningen av bästa haneklassen är klar; d v s UtstK 

konstaterade att utställaren i detta fall, inte kan ställas till svars för den handlingen. 

 

Beslöt UtstK dock att skriva ett skarpt brev till såväl utställaren som domare med uppmaning 

att betänka hur man uttrycker sig och hur man utåt framställs i sin funktion som 

förtroendevald och vilken bild det ger av hundsporten.  

Lades ärendet därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.  
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f) Priset Disqualified, p g a mentalitet kräver att hunden först deltagit i bedömningen 

Förelåg skrivelse från en hundägare av ras borderterrier, S35292/2008 Markuli’s Red Jasper, 

som överklagat priset Disqualified på grund av mentalitet, som hunden erhållit innan 

bedömningens början på Norra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Överkalix 4 augusti 

2012. Händelsen inträffade, enligt skrivelsen, utanför bedömningsringen när hundägaren ska 

ta ut hunden ur buren och sätta på denne ett koppel, samtidigt som en vorstehhanne med 

svansen högt i vädret passerar buren med sin husse ca 1,5 m, varmed hundarna ryker ihop. 

Vorstehägaren tar borderterriern i nackskinnet och lämnar över denne till hundägaren. De 

båda hundägarna har därefter konstaterat att ingen av hundarna blev skadad.  

 

Förelåg yttrande från tjänstgörande ringsekreterare inkommet 2012-09-04, vilken beskriver 

att hundägaren befann sig med borderterriern utanför ringen i väntan på bedömning när 

händelsen beskriven enligt ovan nämnda, inträffar. Ringsekreteraren pratade med de båda 

hundägarna direkt efter händelsen och säger att han bedömt det inträffade som oönskat 

beteende och inte oacceptabelt.  Ringsekreteraren informerar därefter domaren 

(fransktalande) och tillsammans bestämmer de ”att de inte vill ha in borderterriern i ringen, 

utan att det enda rätta är att ge den Disqualified på grund av mentalitet”. Bestyrelsen kallas 

till bedömningsringen och informeras. 

 

Förelåg yttrande från bestyrelsen på utställning i vilket bekräftas att tjänstgörande 

ringsekreterare och domare kommit överens om att inte ta in hunden för bedömning utan ge 

den en notering i protokollet Disqualified. Ytterligare åtgärd skulle inte vidtas. Hundägaren 

informeras om detta.  

 

Tog UtstK del av inkomna underlag från utställare, ringsekreterare och bestyrelse. Påpekade 

UtstK att det inte ryms inom regelverket att ge priset Disqualified på en hund som inte varit 

inne i ringen för bedömning. Konstaterade UtstK vidare att arrangören inte ansett att 

händelsen håller för en anmälan om oacceptabelt beteende varför UtstK beslöt att priset 

Disqualified, på grund av mentalitet för aktuell borderterrier, ska annulleras. Beslöt UtstK 

att tillskriva berörda funktionärer och informera om ovan nämnda. Beslöt UtstK att 

rekommendera länsklubben att återbetala anmälningsavgiften. 

 

g a) Bestyrelserapport från Gotlands Kennelklubb 25 augusti 

Protest inlämnad i samband med bestyrelserapport från Gotlands Kennelklubbs utställning 

2012-08-25  

g b) Bestyrelserapport från Gotlands Kennelklubb 26 augusti 

Protest inlämnad i samband med bestyrelserapport från Gotlands Kennelklubbs utställning 

2012-08-26. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendena och inhämta  kompletterande information i båda ovan 

nämnda ärenden. 
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§ 96 Registreringsärenden 

 

a)Avsaknad av dispensansökan efter operativt ingrepp  

Förelåg till UtstK inkommet ärende 2012-08-21 gällande utställare som utan dispens efter 

operativt ingrepp i februari 2012 deltagit med hund av ras fransk bulldogg, Lufsenburgs Too 

Much, SE65736/2010 på följande utställningar: 

Länsklubb/Norrköping 2012-06-09 och Köping 2012-07-22  

samt Svenska Dvärghundsklubben/Köping 2012-07-21. 

 

Beslöt UtstK att priser från ovan nämnda utställningar för SE65736/2010 Lufsenburgs Too 

Much, SE65736/2010 ska annulleras på grund av att dispens efter operativt ingrepp på 

hunden saknats vid de aktuella tillfällena. Noterade UtstK att beviljad dispens nu finns, 

gällande från 2012-08-21 och tills vidare. 

 

b) Dräktig briard utställd i Vännäs 16 juni 2012 – åtta dagar före valpning 

Förelåg för UtstK underlag inkomna 30 juli 2012 angående hund av ras briard som ställts ut 

åtta dagar före valpning på Västerbottens Kennelklubbs utställning i Vännäs 16 juni 2012 i 

strid mot Utställnings- och championatregler, punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar, 

prov och tävlingar, Dräktig tik och valptik.   

 

Konstaterade UtstK att hundägaren den 16 juni 2012 ställt ut briardtiken, åtta dagar före 

beräknad valpning, i strid mot ovan nämnda regler vilka innebär att ---”dräktig tik inte får 

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

första parningen”---. Sista dag för deltagande i utställning, för i ärendet aktuell briardtik 

utifrån första parningstillfället skulle varit 26 maj 2012, då beräknad valpning var 25 juni. 

Vidare konstaterades utifrån inkomna underlag att briardtiken nedkommit med nio valpar 24 

juni 2012.  

Beslöt UtstK att erhållna priser på Västerbottens Kennelklubbs utställning i Vännäs 16 juni 

2012 ska annulleras, för i ärendet aktuell briardtik, med hänvisning till ovan nämnda.  

Beslöt UtstK vidare att med hänseende till att tiken deltagit i utställning så nära inpå 

beräknad valpning samt det fakto att briardtiken förflyttats så nära i tid, vilket inte är tillåtet, 

att vidarebefordra ärendet till SKKs Disciplinnämnd för beslut om eventuell disciplinär 

åtgärd. 

Beslöt UtstK vidare att informera SKKs Domarkommitté om händelsen med hänvisning till 

att domaren som dömt briardtiken på ovan nämnda utställning, inte i sin bedömning tagit 

hänsyn till att tiken varit högdräktig. 

Beslöt UtstK vidare att även informera SKKs Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté om  

ovan nämnda beslut. 
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c) Skotsk terriertiks deltagande på utställning i Tvååker 6 juli 2012, efter valpning 

Förelåg rapport från bestyrelsen på Hallands Kennelklubbs utställningar i Tvååker 6 juli 

2012, angående en skotsk terriertik SE65812/2010 Of Stonegarth Black Tulip som deltagit i 

utställning för tidigt efter valpning (61 dagar) med hänvisning till Utställnings-  och 

championatregler. 

Bestyrelsen har i sin bestyrelserapport informerat om att de handlagt ärendet på plats 

innebärande att de annullerat erhållet pris för i ärendet aktuell skotsk terriertik.  

 

Konstaterade UtstK att hundägaren deltagit på utställning i strid mot Utställnings- och 

championatreglerna, punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar, 

Dräktig tik och valptik, som säger att ”dräktig tik inte får delta förrän 75 dagar efter valpning 

oavsett resultatet av valpningen”.  

 

Beslöt UtstK att tillskriva hundägaren och informera om att i händelse av upprepat brott mot 

ovan nämnda, kan ärendet komma att vidarebefordras till SKKs Dísciplinnämnd för beslut 

om eventuell disciplinär åtgärd.  

 

d)Borderterrier bytt klass otillåtet på Svenska Terrierklubben Tångahed 6 maj 2012  

Skrivelse från hundägaren till borderterrier S36249/2007 Sweping Blå Tåget som deltagit i 

rubricerade utställning och erhållit reserv-cert. Certet tilldelades NO53185/09 Enestående 

Herremann av Saga-Hall. Då skriftställaren uppmärksammat att den sistnämnda hundens 

ägare bytt klass från öppen klass till championklass på utställningsdagen utan att hunden var 

svensk utställningschampion, har ägaren till hunden som fått reserv-cert påpekat att certifikat 

med hänvisning till Utställnings- och championatregler, ska påföras hennes hund.   

 

Förelåg yttrande från tjänstgörande ringsekreterare som bekräftar att hundägaren till 

NO53185/09 Enestående Herremann av Saga-Hall själv begärt att få byta från öppen klass till 

championklass på utställningsdagen.   

 

Konstaterade UtstK utifrån tjänstgörande ringsekreterares yttrande att denna inte ifrågasatt 

hundägarens begäran om byte av klass. Endast hund som blivit svensk utställningschampion 

(SE UCH) efter anmälan till utställningen, har rätt att byta till championklass. Dock gäller att 

hund som är utställningschampion i annat land; d v s inte SE UCH måste delta i öppen klass 

om den är anmäld till det, eller annan klass som hunden är anmäld till. Uttalade UtstK att det 

är på hundägarens ansvar att känna till vilka regler som gäller för tävlan.   

 

Beslöt UtstK att erhållet pris ska annulleras för NO53185/09 Enestående Herremann av 

Saga-Hall, på rubricerade utställning, med hänvisning till att hunden i strid mot 

utställningsreglerna bytt till championklass och därmed tävlat i en klass som den inte var 

anmäld till.  

Beslöt UtstK i konsekvens med ovan nämnda att certifikat ska tilldelas borderterriern 

S36249/2007 Sweping Blå Tåget på i ärendet aktuell utställning.  

Beslöt UtstK att tillskriva arrangerande klubb samt de båda hundägarna och informera om 

ovan nämnda. 
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§ 97 Dispensansökan för svanskuperad hund att få exteriörbedömning 

 

Förelåg ansökan om dispens för att få en svanskuperad australian shepherd, SE16319/2012 

Twin Oaks Look’n Like Chaos, född 2008-01-31, exteriörbedömd vid ett tillfälle i samband 

med utställning.   

 

Gick UtstK igenom inkomna underlag. Beslöt UtstK att bevilja dispens för hund född efter 1 

januari 2008, lagligt kuperad i det land där hunden är född, SE16319/2012 Twin Oaks Look’n 

Like Chaos beviljas, att bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle i samband med utställning. 

Hunden deltar utom tävlan och får resultatet stambokfört. Hunden får en skriven 

bedömningskritik och ett kvalitetspris, innebärande att hunden kan tilldelas CK om domaren 

så anser. Hunden deltar inte i någon konkurrensbedömning och kan inte tilldelas certifikat. 

Hunden spärras för vidare deltagande i utställning i Sverige. 

 

§ 98 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

 

a)”Klossträning” - förenligt med djurskyddslagen? 

 

Förelåg för UtstK, bildmaterial från ett par olika företag som lanserar en typ av 

”klossträning” i avsikt att tvinga en hund/valp att stå på dessa i en fixerad ställning, för att 

lära hunden/valpen att visa upp sig exteriört i samband med utställning. 

 

Förelåg vidare för UtstK, korrespondens mellan en medlem som uppmärksammat ovan 

nämnda och Jordbruksverket. Medlemmen har ställt frågan till Jordbruksverket om det kan 

vara förenligt med vår djurskyddslag att använda ”klossträning” för hundar/valpar”, på ovan 

nämnda sätt? Jordbruksverket har i sitt svar uttalat att ”Det finns inga regler mot att använda 

en sådan anordning, men det finns en bestämmelse i djurskyddslagen som säger att man ska 

behandla djur väl och inte utsätta djuret för onödigt lidande.”  

Tog UtstK del av materialet som innehåller bilder och länkar till kortare filmer som visar 

hundar där ”klossträning” används.  

Beslöt UtstK då man inom UtstK, samt med hänvisning till Jordbruksverkets uttalanden om 

djurskyddet ovan nämnt, anser att så kallad ”klossträning” inte är förenligt med SKKs 

intentioner om att hundens välfärd har högsta prioritet, att företeelsen bör lyftas i SKKs 

Centralstyrelse för ett uttalande. 

 

b) Reglemente för certifierade utställningsarrangörer (CUA)  

På förekommen anledning har UtstK tagit upp frågan om att det behövs någon form av 

reglemente för rubricerade funktionärsgrupp (till dags dato är antalet utbildade CUA i 

storleksordningen som auktoriserade ringsekreterare; d vs ca 1500). I det fall överträdelser 

begås, utanför eller i samband med uppdraget; exempelvis en CUA som uppträder olämpligt 

eller visar sig inte ha tillräckliga kvalifikationer för uppdraget, finns i dag i likhet med övriga 

funktionärsgrupper exempelvis ringsekreterare, domare inget reglemente för hur detta ska 

hanteras.   
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Beslöt UtstK att uppdra till den arbetsgrupp inom kommittén som har uppdrag att ta fram 

utbildningar för CUA-H att även ta fram förslag till reglemente för CUA. 

 

c)Angående inmätning av pudel som inte deltar i utställning 

Förelåg till UtstK inkommet intyg från Svenska Pudelklubben (SPK) för registrering av en 

pudel som blivit slutligt inmätt i samband med en utställning i Askersund 2012-08-11, men 

som inte varit anmäld till utställning.  

 

Förelåg 2012-08-28 inkommet yttrande från SPK. SPK menar att man tidigare kunnat 

”hjälpa” hundägare med inmätning trots att hundarna inte deltagit i utställning och ställer 

frågan om det har ändrats? 

 

Uttalade UtstK att det inte är något i reglerna som har ändrats. 

Beslöt UtstK att hänvisa till gällande SKKs Utställnings- och championatregler för slutlig 

inmätning av pudel: ”slutlig inmätning ska ske vid första utställningstillfället efter det att 

hunden uppnått 15 månader…”. För att ett resultat ska registreras så ingår såväl 

kvalitetsbedömningen som mätning, för de hundar som inte är slutligt inmätta, gällande 

storlekarna pudel; toy, dvärg och mellan. 

Uttalade UtstK vidare att SPK naturligtvis som en gest mot sina medlemmar kan utföra 

inmätningar på hundar som inte ställs ut, men ett sådant resultat registreras inte officiellt hos 

SKK.  

 

d) Kennelnamn på tält vid utställningsringen 

Med anledning av en skriftlig förfrågan till UtstK angående annonsering av kennelnamn på 

tält vid utställningsringen, togs frågan upp med utgångspunkt från Utställnings- och 

championatregler.  

 

 

Uttalade UtstK med hänvisning till ovan nämnda regler punkt 16. Allmänna 

ordningsföreskrifter att man inte kan förbjuda detta då det inte är något brott mot reglerna så 

länge annonseringen inte sker inne i bedömningsringen.  

 

e) Dispens på ras som domaren inte är auktoriserad på 

På förekommen anledning, skrivelse från SKKs Domarkommitté (DK) som är den kommitté 

som har att behandla dispensansökningar från utställningsarrangörer när de i sent skede 

uppmärksammar att de förutom ett antal raser som en anlitad domare är auktoriserad på, även 

har satt upp en ras som denne inte är auktoriserad på. Av ekonomiska eller andra skäl vill 

utställningsarrangör i ett sådant läge inte anlita ytterligare en domare för en enda ras utan 

ansöker om dispens hos DK. 

 

Diskuterade UtstK företeelsen. Uttalade UtstK att det är av yttersta vikt att alla 

klubbar/utställningsarrangörer innan annonsering förvissar sig om att de domare de anlitar 

har auktorisation på alla de raser de ska döma. 
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Vidare beslöt UtstK att göra ett särskilt påpekande till Svenska Brukshundsklubben där enligt 

uppgift ovan nämnda hänt ett flertal gånger. 

 

 

f)Domares hantering av bedömningsordning – klagomål från utställare 

Förelåg skrivelse inkommen 2012-08-21 från utställare på Södermanlands Kennelklubbs 

internationella utställning i Eskilstuna 18 – 19 augusti 2012. Utställaren med ras svensk 

lapphund har lämnat en redogörelse och en förfrågan om bedömningen får gå till så?  

 

Förelåg skrivelse i ärendet från arrangerande länsklubbs bestyrelse inkommet 2012-08-28. 

 

Tog UtstK del av inkomna underlag. Fann UtstK att framför allt två delar i redogörelsen av 

bedömningsordningen är anmärkningsvärd. Det ena är att domaren gentemot tjänstgörande 

ringsekreterare framhärdat att det inte varit nödvändigt att ta in alla CK-hundar för tävlan i 

bästa hane-/bästa tikklassen och därmed certifikat, med motivering att hon redan bestämt 

placeringen. Det andra är att domaren ändrat sin bedömning och velat tilldela en hund ett CK, 

när en utställare på väg ut ur bedömningsringen konstaterar att ”hon och hunden kan åka 

hem” då den inte fått CK. Detta CK tackade utställaren direkt nej till, då utställaren anser att 

domaren får stå fast vid den kvalitetsbedömning som hunden fått inne i ringen.   

 

Konstaterade UtstK att utställarens redogörelse, i skrivelse ovan nämnd av hur bedömningen 

har gått till, har styrkts i skrivelse genom bestyrelsen som varit på plats.  

Beslöt UtstK att på förekommen anledning påpeka att domare måste följa 

bedömningsordning och ta in alla CK-hundar för tävlan i bästa hane-/bästa tikklass.  

Noterade UtstK att ringsekreteraren påpekat att alla CK-hundarna ska tas in, men att 

domaren har framhärdat att detta inte behövs.  

Beslöt UtstK att vidarebefordra ovan nämnda till Domarkommittén för kännedom. 

 

§ 99 Ny ras registrerad i SKKs stambok 

 

Deutsche bracke 

En hund av ras deutsche bracke finns nu registrerad i SKKs stambok. Rasens hemland är 

Tyskland och tillhör grupp 6. Rasen är en långsamdrivande jakthund av braquetyp som 

används för jakt på hare, kanin och rödräv. Den används också som viltspårhund. Rasen är 

erkänd av FCI och tävlar om CACIB och har krav på provmerit för internationellt 

championat. Förutsättningen för att tävla om certifikat, är att hund av rasen har ett WCC från 

annat land. I Sverige finns ännu ingen provform för rasen, vilket innebär att det inte går att 

ansöka om svenskt utställningschampionat, SE UCH. Svenskägd hund av rasen kan söka om 

C.I.E. men inte C.I.B. 

 

Noterade UtstK informationen. 
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§ 100 Utställningsprogram/ansökningar/ändringar 

 

Ansökan från Svenska Polarhundklubben gällande följande ändringar i tidigare beviljat 

utställningsprogram för år 2013 och 2014: 

 

Från 2013-05-19 i Bjurholm till ny plats Piteå med bibehållet datum. 

Från 2013-06-02 Bjursås till nytt datum och plats 2013-10-20 Bollnäs. 

Från 2013-09-07-08 Idre, till att arrangera utställningen både hanar och tikar endast en dag 

2013-09-07 med bibehållen plats.   

 

Från 2014-09-20-21 Idre, till att arrangera utställningen både hanar och tikar endast en dag 

2014-09-20 med bibehållen plats.  

 

Beslöt UtstK att bevilja samtliga ovan nämnda ansökningar om ändringar i SPHKs 

utställningsprogram för år 2013 och 2014. Uttalade UtstK att man tycker att det är lovvärt att 

SPHK tar sitt ansvar och i god tid gör nödvändiga ändringar i sitt utställningsprogram.  

   

§ 101 Redovisning av UtstK VU 

 

a)Dispenser domare/dag antal hundar 

Uppsala läns Kennelklubb, Österbybruk 2012-05-26-27 

Lördag  

Markku Mähönen 83 

Söndag 

Andreas Schemel 84 

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben, (SSRK)/Västernorrland, Härnösand 2012-06-09 

Lena Stålhandske 81 

SSRK/Västrnorrland, Sundsvall 2012-06-10 

Filip Jonsson  85  

VU i UtstK har beviljat dispens för Filip Jonsson, att tilldelas att döma clumber spaniel, 

innebärande omflyttning av raser mot gällande regler, p g a akut uppkommen situation.  

 

Dalarnas Kennelklubb, Avesta 2012-06-16-17 

Lördag  

Liz-Beth Liljeqvist 83 

Henrik Johansson 81 

Söndag 

Arne Foss  81 

Blaz Kavcic  81 

 

SSRK/Gränna 2012-06-17 

Kjell Svensson 82 

 

Svenska Taxklubben/Skaraborg, Skara/Fornbyn 2012-06-17 
Bertil Lundgren 84 
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Svenska Dvärghundsklubben, Papillonringen 2012-06-29 
Sharon Newcomb 84 

 

Cavaliersällskapet, Borås 2012-06-30 
Börje Johansson 89 

 

Norra Norrbottens Kennelklubb, Gällivare 2012-06-30 – 07-01 
Robert Blumel 81 

 

Hallands Kennelklubb, Tvååker 2012-07-07 

Lotta Brun  82 

 

Svenska Staffordshire Bullterrierklubben, Gränna 2012-07-07 

Helen Reaney 83 

 

Hälsinglands Kennelklubb, Alfta 2012-07-07-08 

Bengt-Åke Bogren 81 

 

Specialklubben för Bearded Collie, Tvååker 2012-07-08 

Annika Ulltveit Moe 81 

 

SSRK, Arboga 2012-07-08 

Diane Scott  81 

 

Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå 2012-07-14-15 

Söndag 15 juli 

Siv Järnhake  83 

Hans Lehtinen 83 

Ann Ingram  82 

 

Svenska Vinthundklubben/Salukiringen, Gammelkroppa 2012-07-15 

Paul Shimmin 82 

 

Svenska Schnauzer- Pinscherklubben, Upplands Bro 2012-07-21 

Hans Almgren 83 

Rony Doedijns 83 

 

Wästmanlands Kennelklubb, Köping 2012-07-21-22 
Anthony Moran 84 

Gordon Haran 81 

 

Specialklubben för Bearded Collie, Morokulien 2012-07-28 

Janet Wood  92 

VU i UtstK har beviljat dispensen med förbehåll att det varken får vara ringsekreterarelev/-

aspirant eller domarelev/-aspirant i ringen. 

 

 

Svenska Vinthundklubben/Salukiringen, Tammsvik 2012-07-28 
Jean-Luc Lemounzy 86 
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Svenska Vinthundklubben/Östra, Tammsvik 2012-07-29 

Åke Cronander 82 

Ann Snelgrove 83 

 

Svenska Gårds och Vallhundsklubben, Tollarp 2012-08-04-05 

Marianne Schlüter 88, dag 1 (hanar vuxna + valpar 32)   

  85, dag 2 (tikar vuxna) 

 

Svenska Vinthundklubben/Norra, Svenstavik 2012-08-04  

Eli-Marie Klepp  81 

Jarmo Wourinen 82           

 

Svenska Grand Danois Klubben, Västerås 2012-08-05 

Peter Jolley  81 

 

Svenska Pudelklubben, Sundsvall 2012-08-05 
Espen Eng  82 

 

Svenska Sennenhundklubben, Byske 2012-08-11 

Sieghart Muthsam 87 

VU i UtstK har beviljat dispens med det höga antalet hundar att döma per dag, p g a akut 

uppkommen situation innebärande sent återbud från en domare. 

 

Svenska Vinthundklubben/norra, Umeå 2012-08-11 

G Tesic  83 

 

Svenska Älghundklubben/Dalarna, Rättvik 2012-08-11-12 

Lördag 

Moa Persson  84 

Assar Jakobsson 81 

 

Blekinge Kennelklubb, Ronneby 2012-08-11-12 

Anthony Kelly 82 

 

Svenska Älghundsklubben/Västerbotten, Lycksele 2012-08-18 

Erna-Britt Nordin 84 

 

Södermanlands Kennelklubb, Eskilstuna 2012-08-18-19 
Lördag  

Marie Petersen 82 

Söndag   

Ewa Nielsen  83 

 

Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 2012-08-18-19 

Joanne Sewell 86 
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Gästriklands Kennelklubb, Högbo 2012-08-31, 2012-09-01, 2012-09-02 
Fredag 

Hans Rosenberg 81 

Hans Van de Berg 81 

Per Svarstad  81 

Jelena Kruus  81 

 

Lördag 

Pietro Paolo Condó 81 

Gerard Jipping 82 

Hans Rosenberg 82 

Dodo Sandahl 81 

Richard Paquette 82 

Hans Van de Berg 83 

 

Söndag 

Pietro Paolo Condó 82 

Carl Fernandez Renau 81 

Rune Lysgaard 82 

Torbjörn Skaar 82 

Mette Tufte  82 

 

b)Utställningar/ändringar i utställningsprogram 

 

VU-beslut 2012-07-04 

SBK/Svenska Collieklubben har beviljats att få ställa in sin utställning 2012-08-04 i 

Oskarshamn, på grund av endast sex (6) hundar anmälda. 

 

VU-beslut 2012-08-27 

SBK/Svenska Riesenschnauzerklubben har beviljats att få ställ in sin utställning 2012-09-08 i 

Timrå, på grund av endast en (1) anmäld hund. 

 

c)Ringsekreterarärenden 

VU-beslut 2012-06-11 

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar har beviljats dispens för att ha endast en 

ringsekreterare för 34 anmälda hundar på utställningen i Herrfallets Camping/Arboga  

2012-06-16. 

 

VU-beslut 2012-07-19 

Lotten Rönnquist, Karlstad har beviljats dispens om förlängd tid med en (1) månad, till och 

med 31 augusti 2012 för att fullgöra aspiranttjänstgöringarna som ingår i utbildningen för att 

bli auktoriserad ringsekreterare.  

 

VU-beslut 2012-08-09 

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar har beviljats dispens för att ha endast en 

ringsekreterare för 34 anmälda hundar för domare Charlotte Jacobsson på utställningen i 

Tånga Hed 18 augusti 2012. 
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VU-beslut 2012-08-10 

Norrbottens Beagleklubb har 2012-08-10 inkommit med en redogörelse för den akut 

uppkomna situationen innebärande att de till 40 anmälda hundar, när bedömningen började 

hade endast en ringsekreterare.  

VU i UtstK har i efterhand godkänt dispensansökan för endast en ringsekreterare på 

Norrbottens Beagleklubbs utställning i Morjärv, Kalix 15 juli 2012. Svenska Beagleklubben 

har informerats av lokalklubben.  

 

VU-beslut 2012-08-16 

Rebecca Söderberg har beviljats dispens från kravet om 40 hundar i bedömningsringen för att 

få möjlighet att göra aspiranttjänstgöring på raser med krav på provmerit på Södermanlands 

Kennelklubbs utställning i Eskilstuna 18 – 19 augusti 2012, för sin utbildning till 

ringsekreterare. (I ringen var 34 hundar anmälda.) 

 

d) Övriga VU-ärenden 

 

a)Deltagande i utställningar utan medlemskap i någon av SKKs medlemsorganisationer 

VU i SKKs UtstK har uppmärksammats på att en person har anmält tre olika hundar av ras 

chihuahua  samt deltagit på utställningar under 2012, utan att vara medlem i någon av SKKs 

medlemsorganisationer sedan juli 2006. Personen får, enligt beslut 26/2007 meddelat 2007-

05-22 från SKKs Disciplinnämnd (DN), inte antas som medlem i någon av SKKs 

medlemsorganisationer utan tillstyrkan från DN.  

 

VU i SKKs UtstK beslöt 2012-08-21 att priser erhållna på utställningar avseende de tre ovan 

nämnda hundarna av ras chihuahua ska annulleras. Vidare har personen tillskrivits med 

påpekande om att ovan nämnda händelse gällande deltagande i utställningar, har rapporterats 

till SKKs Disciplinnämnd och kommer att finnas med vid en eventuell ansökan om 

medlemskap.  

 

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

 

b) Anmälan till SKKs Disciplinnämnd (DN) – olämplig förvaring av hundar i bil 

VU i SKKs UtstK har handlagt ett ärende som inkommit från Uppsala läns Kennelklubb 

angående händelse på Österbybruk 2012-05-26-27, avseende person som förvarat hundar 

olämpligt i bil. VU i UtstK har efter utredning överlämnat anmälan till SKKs Centralstyrelse 

för vidarebefordran till DN med yrkan på att personen tilldelas disciplinär åtgärd. 

 

Vidare noterade UtstK att med hänvisning till Utställnings- och championatregler, punkt 3. 

Ansvar att personen avstängts från all verksamhet; d v s prov, tävling och utställning i 

avvaktan på att utredning slutförs samt SKKs Disciplinnämnds slutliga besked erhållits. 

  

Beslöt UtstK att bifalla av VU i UtstK ovan i paragrafen givna dispenser.  
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c) Svenska Terrierklubben/Svenska Wheaten Terrierklubben 

VU i UtstK har 2012-08-06 efter att ha tagit del av inkommen skrivelse från Svenska 

Terrierklubben/Svenska Wheaten Terrierklubben och tjänstgörande ringsekreterare, beslutat 

att resultat på berörd hund SE21796/2011 Suzuki-Magic som flyttats till unghundsklass på 

rasklubbens utställning i Borås, 1 juli 2012, ska kvarstå. Motiveringen till beslutet med 

anledning av att VU anser att ett fel har begåtts av arrangören, som har uppmanat hundägaren 

att byta klass, vilket i detta fall inte kan belastas hundägaren.  

 

d) Honeygardens Lady Chatterly S14952/2007 

VU i UtstK har 2012-06-27 beslutat att resultat kvarstår från i ärendet aktuella utställningar 

våren 2012, där rubricerade hund har tävlat i championklass i enlighet med information till 

hundägaren. Handläggning med ansökan till FCI om C.I.E. har p g a missförstånd försenats, 

vilket i detta fall inte ska belasta hundägaren.   

 

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

 

 

§ 102 Bestyrelserapporter 

 

Länsklubbarnas rapporter från bestyrelserna  

För UtstK kännedom fanns bestyrelserapporter inkomna från länsklubbarnas genomförda 

utställningar under sommaren 2012.  

 

Konstaterade UtstK att den nya blanketten ”Bestyrelserapport” som kommer att blir 

obligatorisk från och med januari 2013 för länsklubbarna och senare även för 

specialklubbarna, redan nu används och händelser från utställningsarrangemangen 

rapporteras till UtstK och ger en bra bild så här långt över hur den fungerar. Med 

bestyrelserapporterna har ett antal ärenden bilagts för handläggning av UtstK, vilka 

protokollförts under inkommande ärenden eller under annan rubrik i protokollet där 

respektive fråga hör hemma. 

 

Beslöt UtstK att påminna om att till bestyrelserapporten finns en Handledning för hur 

rapporten ska användas. Beslöt UtstK att i Handledningen förtydliga att för underlättande av 

handläggning av ärenden som vidarebefordras till UtstK eller annan kommitté, det är av stor 

vikt att det med rapporten ges så noggranna uppgifter som möjligt, exempelvis namn och 

registreringsnummer på hundar, uppgifter på hundägare, utställare, uppgifter på 

domare/ringsekreterare och/eller andra inblandade personer eller funktionärer.  

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

§ 103 Utbildningsfrågor  

 

a) Seminarium för specialklubbar 20 – 21 oktober 2012 

 

Diskuterade UtstK program och antal anmälda till seminarium för specialklubbarnas 

utställnings- och domaransvariga 20 – 21 oktober 2012. Till dags dato är antalet anmälda 

specialklubbar långt under det förväntade, trots att ett par påminnelser har skickats ut.  

 

Beslöt UtstK att ”släppa in” specialklubbarnas rasklubbar och lokalavdelningar för att fylla 

upp platserna till seminariet samt förlänga sista anmälningsdatum ytterligare några dagar till 

17 september. 

 

b) Handledarutbildning för CUA-H (utbildning av handledare som utbildar CUA) 

Utsågs en arbetsgrupp som kommer att ha sitt första möte 3 oktober, för att tar fram ett 

förslag till program för utbildning av handledare som utbildar/certifierar 

utställningsarrangörer CUA.  

 

UtstK har i sin utbildningsplan tidigare beslutat att ha en sådan utbildning och datum är nu 

bestämt till 23 – 24 februari 2013 på Scandic Hotell i Upplands Väsby. Inbjudan och mer 

information kommer att skickas ut till samtliga klubbar under hösten 2012.  

 

 

§ 104 Ringsekreterarfrågor 

 

a)Dispens på grund av skada 

Förelåg tjänstgöringsintyg från nyutbildad ringsekreterare som på grund av skada (intyg 

bilagt) begärt dispens från att göra aspiranttjänstgöring som inkallande och dispens att få bli 

auktoriserad enbart som skrivande ringsekreterare, av samma anledning.  

 

Beslöt UtstK att tillstyrka dispens gällande ringsekreterareauktorisation för ovan i ärendet 

aktuell person. 

 

b) Facebook-grupp  – forum för information och ringsekreterarfrågor 

För UtstK kännedom, skrivelse från ringsekreteraransvarig i Östergötlands Kennelklubb 

angående en facebook-grupp som finns idag och är tänkt som ett forum för information och 

frågor rörande arbetet i ringen. Utställningsarrangörer har det visat sig, har använt forumet 

för rekrytering av ringsekreterare.  

Facebook-gruppen administreras av några länsklubbars ringsekreteraransvariga och för 

närvarande finns drygt 550 medlemmar i gruppen.  

Obs! Administratörerna har informerat om att med stöd av SKKs grundregler och IT-policy, 

det i gruppen inte är tillåtet att uttala sig nedlåtande om andra personer (namngivna eller inte) 
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och att sådana inlägg kommer att plockas bort samt att gruppmedlemmar som bryter mot 

detta kommer att bli föremål för utredning.   

 

Noterade UtstK informationen. 

 

c)Uppdraget som handledare i ringen för ringsekreteraraspiranter 

Skrivelse inkommen 11 september 2012 från en handledare som lämnat synpunkter på hur 

hennes elev efter godkänt teoretiskt prov hos henne blivit behandlad av handledare i samband 

med aspiranttjänstgöringen i ringen.  

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och begära in yttrande från de båda tjänstgörande 

ringsekreterarna/handledare samt kompletterande yttrande från aspiranten.  

 

Ytterligare en fråga finns med i skrivelsen från handledaren angående om det finns någon 

regel som säger att en handledare som hållit den teoretiska utbildningen inte får vara 

handledare vid praktisk tjänstgöring för samma elev.   

 

Uttalade UtstK att något sådant förbud inte finns i nuvarande regler. 

 

 

§ 105 Information från FCI 

 

För UtstK kännedom förelåg: 

 

Circular 48/2012: Regulations for FCI Dog Shows fastställda vid General Committee i Wien 

april 2012.  Reglerna är gällande från och med 1 januari 2013 låsta under fem år till och med 

31 december 2017.  Uppdaterade FCI Regulations for Show Judges bifogat. 

 

Sammanställning av beslut från möte i FCIs General Committee i Wien 11-13 april 2012. 

  

Protokoll från FCIs Europasektions General Committee i München 25 april 2012. 

 

Circular 34/2012: Information från Ente Nazionale della Cinofillia Italiana (ENCI) om att 

domare Mr. Gabriele Pettinaroli har stängts av från att döma från maj till augusti 2012. 

 

Circular 36/2012: Information från Union of Cynologists of Kazakhstan (UCK) angående 

uteslutna medlemmar samt avregistrerade kennelnamn avseende Mr. Vladimir Ekk (kennel 

Haus Annin Ekk) och Mrs. Elina Sinitsina  (kennel Sada Zolotogo Voina). Ovan nämnda 

personer har tillträdesförbud och får inte anmäla eller visa hund på utställning eller prov. 

 

Uppdaterad lista daterad 31 juli 2012 över FCI internationella CACIB Shows 2013. 
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Circular 42/2012: Information från Kennel Club de Chile med hänvisning till tidigare circular 

17/2012 och 27/2012 att Mrs. Deborah Lewin Hermosilla’s avstängning från att döma gäller 

endast under ett år från 9 september 2011 till 9 september 2012. 

 

Circular 46/2012: Information från Japan Kennel Club om att Ms. Chie Ejima och Mr. 

Hisayoshi Kadowaki är avstängda som domare och medlemmar under en period om fem år 

från 24 juli 2012 till 24 juli 2017. 

 

Circular 47/2012: FCI Section Show of the Americas and the Caribbean år 2013, har ändrat 

datum och plats till Buenos Aires (AR) 21 juli 2013 i stället för Montevideo (UY) 11 

november 2013. 

 

Circular: 43/2012: Korea Kennel Federation (KKF) informerar med hänvisning till circular 

19/2012 om att Mr. Han Chul Kang’s uteslutning som KKF medlem och domare är hävd 

sedan 13 juni 2012. 

 

Circular 49/2012: På uppmaning av Société Centrale Canine pour l’Amélioration des Races 

de Chiens en France (SCC) moderorganisationen för standard av rasen pudel, vill FCI 

påminna medlemsorganisationerna om att under inga omständigheter kan ”two-coloured 

poodle-related dogs be called Poodle, neither on pedigrees nor in show catalogues and in 

other official documents”.  

 

Med anledning av ovan nämnda information i Circular 49/2012 har ordföranden i Svenska 

Pudelklubben (SPK) inkommit 10 september 2012 med en skrivelse till UtstK med ett antal 

frågeställningar. Bland annat om det innebär någon praktisk betydelse för SKK med 

hänvisning till ovan nämnda samt hur SKK tolkar uttrycket ”poodle-related dogs”? SPK har 

också i sin skrivelse lämnat en rad synpunkter på hur man ser på frågan om hur ”felfärgade” 

pudlar bör administreras. SPK tycker att det är viktigt att valpar efter felfärgade pudlar kan 

registreras eftersom det medför att föräldradjuren följer det hälsoprogram som gäller för 

rasen. När det gäller utställning kan en felfärgad pudel aldrig tilldelas något annat pris än 

Disqualified.   

 

Tog UtstK del av FCIs information samt skrivelsen från SPK. Beslöt UtstK att skicka 

underlagen vidare till SKKs Avelskommitté för uttalande med anledning av ovan nämnda. 

 

Circular 51/2012: Information från Slovenská Kynologická Jednota, om att domare Mr. 

Stefan Stefíks och Mr. Milan Mlynarcík stängts av från att döma från och med 1 augusti 2012 

och tillsvidare. I Circular 53/2012 enligt information från Bulgarian Republican Federation 

of Cynology (BRFC) har detta upphävts avseende Mr. Stefan Stefík, då han sedan 2012-06-

27 är bosatt i Bulgarien.  

 

 

 

 



29 
 

§ 106  Övriga frågor 

 

För UtstK kännedom: 

 

a)Länsklubben lämnar skriftlig ursäkt  

Korrespondens mellan special-  och länsklubb gällande klagomål på bemötande från 

länsklubben i samband med tältuppsättning vid samarrangemang. 

 

Fann UtstK att länsklubben skriftligen bett om ursäkt samt redovisat en plan för att undvika 

att en liknande kommunikationsmiss uppstår igen och hoppas på fortsatt samarbete.  

Lades ärendet till handlingarna. 

 

b)”Pälsad” mexikansk nakenhund – diskvalificerande fel på utställning  

På förekommen anledning förfrågan från utställare angående om ”pälsad” mexikansk 

nakenhund är godkänd enligt FCIs standard, har frågan vidarebefordrats till sekreteraren för 

standardfrågor  på SKK. 

 

Konstaterade UtstK följande svar från ovan nämnd sekreterare: Enligt FCIs standard för 

mexikansk nakenhund så är päls ett diskvalificerande fel på utställning. När FCI antar nya 

standarder informeras medlemsländerna. De standarder som gäller är de som finns på FCIs 

hemsida www.fci.be. 

 

 

c)Behöver vi ytterligare en kvalitetsgrad 

Skrivelse från Göran Bodegård, för UtstK kännedom, angående ett förslag om införande av 

ytterligare en kvalitetsgrad ”Excessive”. 

 

Noterade UtstK informationen.  

 

 

§ 107 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats. 

 

Beslöts att följande punkter är av den karaktären att den inte får offentliggöras enligt ovan 

nämnda: § 86 a), § 95 c), § 95 d), § 95 g) a och b, § 96 b) samt § 104 c).  

 

 

 

 

§ 108 Nästa sammanträde 

 

Följande mötesdatum är fastställt för UtstK: 19 oktober (i samband med seminarium för 

specialklubbarnas domar- och utställningsansvariga) samt 24 januari 2013. 

http://www.fci.be/
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§ 109 Mötets avslutande 
 

Tackade ordföranden ledamöterna samt förklarades mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Marie Nylander (ordf)  Cindy Pettersson   

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


