
SKK / UtstK nr 1-2008 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 13 

februari 2008 på SKKs kansli, i Spånga 

Närvarande: Bo Skalin (ordf.), Mats Stenmark (vice ordf.), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne 

Hansén, Catharina Wenngren, Bo Wiberg 

Adjungerad: Kjell Bräster, SKKs kansli 

Anmält frånvaro: Victoria Rosell 

  

§ 1 Sammanträdets öppnande 

Hälsade ordföranden Bo Skalin de närvarande välkomna till årets första ordinarie sammanträde. 

Förklarades mötet öppnat. 

§ 2 Val av justerare 

Utsågs Bo Wiberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

SKK UtstK protokoll nr 5/2007, 2007-11-07 

Gicks protokollet igenom.  

Förtydliganden – rättelser: § 109, Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté, § 87 angående 

skrivelse från Svenska Riesenschnauzerklubben – gällande felfärgad svart- och silverfärgad 

riesenschnauzer som tilldelats 2:a pris på utställning. 

---”Beslöt UtstK med hänvisning till DKs ovanstående utredning i ärendet, att erhållet 2:a pris för 

riesenschnauzer, S63574/2006, Skansen’s Dark Victory på Dalarnas KK utställning i Avesta 2007-

06-16-17, ska annulleras.” 

 --- Beslutet förtydligas med följande tillägg: ”Beslöt UtstK att i enlighet med DKs rekommendation 

att stryka andra kvalitetspris för hunden.” 

§ 117, Information om nya raser – Russkiy toy – ett cert per hårlag 

---”Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnt förslag från Svenska Russkiy Toy Klubben att för rasen 

russkiy toy ska ett certifikat för respektive hårlag (kort- och långhår) ges på utställning att gälla fr 

o m 2008-01-01. 

”--- Rättelse till: ---”respektive hårlag (slät- och långhår)”---  

Lades protokollet därefter till handlingarna. 

§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

UtstK nr 3/2007, § 60 Protokollsutdrag från Domarkommittén, UtstK nr 4/2007, § 77, UtstK nr 

5/2007, § 104, Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Shiba – 0-pris   

Ärende angående hund av rasen shiba, S54735/2004 Stämmlocks Densetsu, som efter 

avstängning från prov, tävling och utställning p g a vid tre tillfällen erhållet 0:pris för mentalitet, 



och ytterligare inkommen information, återförts till DK där beslut tagits om ett test av aktuell 

hund. 

Förelåg från DK yttrande från Sune Halvarsson avseende test av ovan nämnda shiba.  

Gick UtstK igenom underlag inkommet från DK samt DKs rekommendation i ärendet 2007-11-20. 

Beslöt UtstK att 0:pris som tilldelats ovan nämnda shiba på Wästmanlands KK utställning i 

Lövudden 2005-07-23, ska annulleras. Beslöt UtstK att 0:pris som tilldelats ovan nämnda shiba  på 

Uppsala läns KK utställning i Österbybruk 2006-06-03 och Wästmanlands KK utställning i Lövudden 

2007-07-22, ska kvarstå. Beslöt UtstK vidare att uppdra åt kansliet att tillskriva hundägaren och 

informera om att i fall av ytterligare incident som föranleder 0:pris för mentalitet i samband med 

utställning, prov eller tävling, kommer ovan nämnda shiba att stängas av med omedelbar verkan.  

§ 108 Protokollsutdrag från Kennelfullmäktige 2007 samt SKKs Centralstyrelse 

§ 129 Internationella frågor 

Skrivna kritiker eller ej vid internationella utställningar 

c) Minutes of the General Assembly of the FCI European Section, June 11, 2007 

Angående CS beslut att uppdra åt UtstK att handlägga frågan som tagits upp i FCIs Europasektion 

om skrivna kritiker eller inte ska användas vid stora internationella utställningar. 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och processa frågan på specialklubbskonferens och 

länsklubbarnas ordförandekonferens. 

UtstK 5/2007, § 113 UtstK policyfrågor – regler/bestämmelser  

d) Domare utannonserad i PM innan kontraktskrivning 

Förelåg yttrande i ärendet från Sydskånska Kennelklubben inkommet 2008-01-25. I underlaget 

framgår att länsklubben ej annonserat ut domaren i offentligt PM före kontraktskrivning. PM till 

domaren var endast en intern skrivelse i samband med förfrågan om domaruppdrag, som i övrigt 

ej fanns upptryckt någon annanstans. Beklagade länsklubben det uppkomna missförståndet. 

Konstaterade UtstK att ovan nämnd länsklubb ej brustit i handläggning avseende utannonsering av 

domare. Uppmanades länsklubben att fortsättningsvis i samband med förfrågan till domare om 

domaruppdrag inte använda ett PM som kan förväxlas med det som slutligen utannonseras. 

Lades ärendet till handlingarna. 

g) Sydskånska Kennelklubbens utställning i Sofiero 2007-09-08-09 – utställningsbestämmelser – 

vaccination mot valpsjuka 

Ärende angående hund född 2006-08-14 som stoppats i veterinärkontrollen vid rubricerade 

utställning p g a att hunden saknat erforderlig vaccination mot valpsjuka. Senaste vaccination mot 

valpsjuka gavs 2006-11-05. 

Konstaterade UtstK att Sydskånska Kennelklubben handlat i enlighet med vid tillfället gällande 

Utställningsbestämmelser, samt att återbetalning av anmälningsavgift ej är aktuell. 

Uttalade UtstK att efter konsultation av expertis på initiativ av Statens Jordbruksverk har 

förtydligande införts i SKKs Utställningsbestämmelser, punkt 1 Vaccinationer, fr o m 2008-01-01: 

 

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande; 

 Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.  

 Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder 

och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.  



 Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- 

och/eller utställningsdagen.---  

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot 

parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta). 

UtstK 5/2007, § 118 Länsklubbsutställningar 2009 

Stockholms Kennelklubb (STOKK) har uppmärksammat UtstK på att en eventuell ändring av datum 

och plats för tidigare beviljad utställning 11 – 12  april 2009, kan komma att bli aktuell. 

Konstaterade UtstK att ytterligare besked i ärendet ej ännu inkommit från STOKK.  

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet. 

(Anm.  STOKK har efter UtstK möte fått klart med ny plats Kista och grupper fördelade på tre 

dagar 10, 11 och 12 april 2009.)  

UtstK 5/2007, § 121 Ringsekreterarfrågor 

Personnummer i SKKs ringsekreterarregister 

Ärende angående skrivelse från ringsekreterarföreningen, avseende protest mot att SKK krävt 

personnummer för att kunna hålla SKKs ringsekreterarregister aktuellt.  

Beslöt UtstK att bordlägga frågan ytterligare. 

UtstK 5/2007, § 109 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté 

DK 4/2007, § 87 Domarfrågor övriga skrivelser 

Angående synpunkter på domares jäktade uppträdande i utställningsringen p g a tidspress med 84 

hundar i ringen och två domarelever, under dagen. Ärendet avser rasen perro de agua espanol på 

Södermanlands Kennelklubbs utställning i Nyköping 2007-08-18-19. Ärendet är vidarebefordrat till 

DK. 

Noterade UtstK,  DKs uttalande i ärendet i DK protokoll  4/2007: --- ”konstaterar att vid 

examination på utställning i instruktionerna klart framgår att sådan endast får genomföras om 

domarens huvuduppdrag ej blir lidande. En domare måste själv ha gott omdöme och inte heller ta 

emot elever och aspiranter om antalet hundar i ringen är högt och tidsbrist kan uppstå.”---  Lades 

ärendet till handlingarna. 

UtstK 5/2007, § 114 Inkomna skrivelser –  

b) Blekinge Kennelklubbs utställning i Ronneby 2007-08-11-12 – domares uppträdande i ringen. 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet vidare och avvakta DKs yttrande. 

UtstK 5/2007, § 123 Övriga frågor 

Lång svarstid på domarinbjudningar 

Ärende vidarebefordrat till Domarkommittén.  

Beslöt UtstK bordlägga och avvakta DKs svar i ärendet. 

§ 5  Information från ordföranden 

Förelåg för UtstK kännedom, ekonomisk resultatrapport. 

Tog UtstK del av rapporten. 

Lades underlaget till handlingarna. 

 

§ 6 Information från ledamöterna 

På förekommen anledning diskuterade UtstK problemställning angående domare som dömer och 



ställer/visar hund på samma utställning.  

Beslöt UtstK att till mötet 9 april bjuda in representanter från SKKs Domarkommitté för att 

diskutera hur man kan informera arrangerande klubbar och domare i frågan. 

§ 7 Information från verksamhetschefen 

Förelåg för UtstK kännedom information till SKKs alla klubbar med anledning av beslut från 2007 

års Kennelfullmäktige, att samtliga hundar som inte är registrerade i SKKs stambok måste ha en 

Tävlingslicens för att delta inom så kallad icke rasspecifik verksamhet, verkställs fr o m 2008-01-

01. Länsklubbar med lokala kennelklubbar samt specialklubbar med tillhörande rasklubbar 

uppmanas att inom sin organisation sprida informationen vidare. Detta gäller särskilt Svenska 

Brukshundklubben med sina lokalklubbar. 

Förelåg för UtstK kännedom, till SKKs exteriördomare, Information om verksamheten 2008, med 

anledning av att Domarkommittén kommer att vara ”delvis vilande” under 2008 med anledning av 

de stora personella resurser som krävs av SKKs kansli inför anordnande av World Dog Show 3 – 6 

juli 2008. 

Noterade UtstK informationen.  

§ 8 Information från sekreteraren 

Förelåg för UtstK kännedom, meddelande från Dansk Kennel Klub om att domare Svend Lövenkjaer 

och Kresten Scheel 2007-11-03 auktoriserats som all rounddomare. 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 9 Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse (CS) 

§ 147 Föregående protokoll CS nr 5/2007,  

§ 68 Domarfrågor/övriga inkomna skrivelser 

CS beslut att avstänga Moa Persson som exteriördomare från alla domaruppdrag under en tid av 

två (2) år, räknat från 2007-09-05 t o m 2009-09-04, samt ytterligare ett (1) år för domaruppdrag 

utanför Norden. Denna ytterligare avstängning avslutas 2010-09-04.                          

Noterade UtstK informationen. 

§ 124 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2007, § 68 registreringsärenden, byte av klass på Svenska 

Dvärghundklubbens utställning i Tånga Hed 2007-05-15 

Angående CS beslut att avslå överklagande från Viktoria Möller i ärendet om annullering av resultat 

på rubricerade utställning p g a byte av klass. 

Noterade UtstK informationen. 

§ 153 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2007, 2007-08-30  

§ 77 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag, SKK/UtstK nr 3/2007, § 68 Registreringsärenden - 

Registrering av titlar 

CS beslut om att ett förslag till Championatdiplom tas fram, med anledning av att UtstK 

ordföranden tagit upp att hundägare önskar att registrera fler titlar i registreringsbeviset än det i 

dagsläget finns utrymme för. 

Uttalade UtstK att frågeställningen som den är formulerad i CS protokollet är feldiskuterad. Beslöt 

UtstK att uppdra åt ordföranden att vid kommande CS möte förtydliga frågan med att 

registreringen av titlar avser SKKs databaserade register. 

§ 81 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse, Förelåg protokollsutdrag från CS möte den 1 juni 

2007, angående Protokoll SKK/AK nr 2/2007 § 89, Årets hund § 54 



Angående CS beslut att fastställa UtstK förslag att titeln ”Årets hund” ändras till ”Årets 

utställningshund” som bättre beskriver vad titeln står för. 

Noterade UtstK informationen.    

§ 86 Policyfrågor – UtstK – bestämmelser, ”Nya” veterinärintyg i Utställningsbestämmelserna – 

utlandsägda hundar med veterinärintyg 

CS beslut att uppdra åt UtstK ordföranden Bo Skalin, att med NKU-länderna ta upp frågan om vilka 

blanketter de utländska intygen lämpligen ska vara tryckta på. Utställningsarrangörer uppmanas 

att i sina PM informera om vilka uppgifter som ska stå på veterinärintyget för att det ska likställas 

med F 145 samt uppmärksamma sina funktionärer på att ytterligare veterinärintyg kan 

förekomma, ”Dolittle”, ”Trofast” och ”Vetvision”, som är jämställda med F 145 och godkända enligt 

Utställningsbestämmelserna.  

Norra Norrbottens Kennelklubb (NNKK) – ändrad status på utställning 2010 

Angående NNKK överklagan till CS att länsklubbens ansökan om internationell status för 

utställningen år 2010 beviljats som nationell. CS beslut att bordlägga ovan nämnda fråga till CS 

möte 6 februari 2008. 

Gotlands Kennelklubb   

Angående att Gotlands Kennelklubb i brev till CS uttryckt oro över ekonomiska konsekvenser p g a 

beslutade utställningsdatum för länsklubbarna år 2010. 

CS beslut att frågan om anmälan och samordning av större evenemang tas upp till diskussion på 

länsklubbarnas nästa ordförandemöte i januari 2008. CS beslut att uppdra åt UtstK att besvara 

Gotlands Kennelklubbs brev. 

§ 154 Ärenden från läns- och specialklubbar 

b) Brev från Södra Älvsborgs Kennelklubb angående utställningar 2010 

CS hänvisar till § 153 i sitt svar. 

 

Utdrag ur § 153 

CS diskuterade skrivelsen och konstaterade 

Att det är bra med stora samarrangemang klubbar emellan som också får ett stort antal utländska 

hundar 

Att det behövs en bättre dialog mellan länsklubbarna för tänkta större evenemang 

Att stora inomhusarrangemang behöver ha internationell status p g a  av de kostnader som är 

förknippade med detta 

Att det bör vara en rimlig fördelning av internationella utställningar och större över hela Sverige 

Att stora samarrangemang bör aviseras 1 år tidigare än övriga länsklubbsutställningar 

d) Västra Kennelklubben – My Dog 

Angående Västra Kennelklubbens önskan att de fem första på ”Årets Hund” listan får dispens för 

att efteranmäla sig till utställningen. 

CS beslut att inte ge dispens för berörda hundar att delta på utställningen genom att efteranmäla 

dem. CS anser att det bör ligga i de berörda ägarnas intresse att anmäla sin hund, då man vet om 

att man ligger högt upp i prislistan. CS välkomnar att Västra Kennelklubben bjuder in berörda 

hundar att delta vid prisutdelningen. 

Noterade UtstK ovanstående av CS taget beslut. 



f) Brev från Specialklubben för Skällande Fågelhundar angående norrbottenspets  

Skrivelse från rubricerade specialklubb till CS, angående att Finland importerat en norrbottenspets 

från Ryssland av okänd härkomst, men som typats in som norrbottenspets. Aktuell hund är 

registrerad och har valpkullar efter sig. AK önskar att CS initierar en diskussion i NKU/AU om vilka 

regler som ska gälla för nordiska raserna. CS beslut att föra upp frågan på dagordningen till nästa 

NKU/AU möte i det fall svar ej erhållits från Finska Kenneklubben i ärendet. 

Noterade UtstK informationen. 

§ 155 Brev från medlemmar/privatpersoner 

a) E-mail från Per-Arne Jonsson – chinese crested – Överklagan av strukna resultat för chinese 

crested dog, N15969/02, på WKK utställning i Västerås 2007-04-22 samt vid UKKs utställning i 

Österbybruk 2007-05-13 

Angående CS beslut att avslå överklagan gällande att resultat vid utställningen i Västerås 2007-04-

22 är strukna med stöd av § 7 och 14 samt § 18 b) i SKKs Utställningsbestämmelser. Vidare att 

resultat vid utställningen i Österbybruk 2007-05-13 strukits med stöd av § 18 b) i SKKs 

Utställningsbestämmelser. Regler och anvisningar som gäller för hårborttagning på rasen som 

utarbetats av DK och DopK, SDHK samt Chinese Crested Club är daterad 2007-06-19 och kan 

därför inte tillämpas vid WKKs utställning 2007-04-22. 

Noterade UtstK informationen. 

c) Brev från Eva Gustafsson och Gunilla Ek angående utdelande av cert i jaktklass för labrador 

retriever 

CS har tagit del av skrivelsen där rubricerade personer företräder ett stort antal labrador 

retrieveruppfödare  som uttrycker önskemål om att SSRK ska behålla de regler som finns för 

SU(u)Ch i motsats till ett antal uppfödare som vill ha en ändring. 

Noterade UtstK informationen. 

Frågeställningar från Länsklubbsordförandenas möte på Järva Krog 2008-01-25-26 Angående CS 

uppdrag till UtstK att diskutera och strukturera ett antal frågeställningar som tagits upp på 

Länsklubbsordförandenas möte 2008-01-25-26. Mats Stenmark lämnade en rapport från 

ovanstående möte.  

Beslöt UtstK att bordlägga och ta upp frågeställningarna vid kommande UtstK möte.  

§ 10 Protokollsutdrag från Föreningskommittén (FK) 

§ 122 Fråga rörande överlämnande av material i samband med årsmöte/fullmäktigemöte 

FKs uttlande att det enligt god föreningspraxis framgår att ledamöter som avgår från 

styrelsearbete inom special- och rasklubbar ska lämna ifrån sig klubbens material till efterträdande 

ledamot. FKs beslut att uppdra åt Karin Sejnell att utforma en checklista att användas i samband 

med skifte av förtroendevalda efter årsmötet/fullmäktigemötet. 

Noterade UtstK informationen. 

§ 11 Protokollsutdrag – Disciplinnämnden (DN) 

Förelåg för UtstK kännedom, DNs beslut angående att Barbro Garderot och Kjell Garderot inte får 

antas som medlem i någon av SKKs medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt 

ansökan om medlemskap. Beslutet p g a brott mot SKKs Utställnings- och 

Championatbestämmelser punkten 6 samt brott mot SKKs grundregel 3:9. 

Noterade UtstK informationen. 



§ 12 Övriga protokoll 

Förelåg för UtstK kännedom, protokoll från NKU/AU möte 2007-09-26. 

Pekades på följande punkter i protokollet: Punkt 5, Regler för Nordiska Mästerskap i Junior 

Handling.  

NKU/AU behandlade och godkände regler för NM i Junior Handling vid möte 2006-09-19 med tre 

ändringar: 1) Island är inte arrangörsland men får delta. 2) Ledsagare/coach ska vara myndig. 3) 

Skrivningen om att domaren ej ska komma från ett av de nordiska länderna, strykes. Beslut 

NKU/AU 2007-09-26 att godkänna Junior Handling Arbetsgruppens nya förslag ”Nordic 

Championship in Junior Handling” januari 2007 med undantag av den felaktiga engelska termen 

”exterior judge” som måste ersättas med ”show judge”. 

Punkt 8, Gemensamma utställningsregler i Norden 

Arbetsgruppen fattar beslut om tidsplan och rapporterar regelbundet till NKU/AU. Arbetsgruppens 

förslag behandlas i NKU/AU, därefter tas det slutliga förslaget till respektive nordiskt lands 

beslutsfattande organ. 

Noterade UtstK ovanstående. 

§ 13 Rapport från UtstK arbetsgrupper 

a) Utbildning av utställningsarrangörer i läns- och specialklubbar 

Förfrågan från specialklubb angående ansvarsfrågan, ekonomiskt för den certifierade 

utställningsarrangör som står som garant för egen eller annan klubb. 

Förtydligade UtstK att det alltid är respektive klubbs styrelse som är den som är ansvarig 

ekonomiskt för utställningsarrangemangen.  

Förelåg för UtstK kännedom, lista över de tidigare utbildade ”lärare” inom Svenska 

Brukshundklubben som av UtstK beviljats att komplettera sin utbildning till Handledare för 

utbildning av utställningsarrangörer, 19 – 20 januari 2008, på Kydingeholm. 

Förelåg för UtstK kännedom även sammanställning av utvärdering från ovan nämnd utbildning 

samt sammanställning av genomgång av grupparbete vid utbildningen. 

Framförde Bo Wiberg, från SBK, såsom en av kursdeltagarna, sitt tack till kursledningen samt att 

kursen upplevdes som mycket positiv och uppskattad. 

b) Junior Handling 

Förelåg från Victoria Rosell: Minnesanteckningar samt ett stort antal bilagor från möte med 

Arbetsgruppen för Junior Handling 2008-01-05, i Göteborg. 

Beslöt UtstK att med anledning av mängden underlag, och att Victoria Rosell ej kunnat närvara vid 

dagens möte, bordlägga frågorna och be Victoria Rosell vara föredragande vid kommande möte.  

c) Utbildning av Handledare vid ringsekreterarutbildning och konferens med ringsekreterare 

Förelåg för UtstK kännedom Sammanställning av utvärdering för utbildning för handledare vid 

ringsekreterarutbildning 2007-10-27. 

Tog UtstK del av utvärderingen.  

Beslöt UtstK att avvakta minnesanteckningar från Yvonne Hansén från utbildningsdagarna.  

d) Remiss – Regler och anvisningar för valpar på inomhusutställning 

Efter remisstidens utgång 2007-10-22 har inkomna svar från läns- och specialklubbar 



sammanställts och förelagts UtstK.  

Fann UtstK utifrån ovan nämnd sammanställning att acceptans finns för att införa ramregler för 

valpar på utställning. 

Beslöt UtstK att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram riktlinjer för ovanstående för att återkomma 

med förslag till UtstK och därefter vidarebefordran till SKK Centralstyrelse. 

Beslöt UtstK att utse följande personer att ingå i arbetsgruppen: Kjell Bräster, Kerstin Eklund, Mats 

Stenmark och Bo Wiberg. 

e) Mätningsfrågor 

Med anledning av brev och skrivelser från klubbar angående mätningsförfarande på utställning 

speciellt gällande de raser där slutlig inmätning sker vid 15 månaders ålder, har UtstK tillsammans 

med berörda specialklubbar vid möte 8 november 2007 diskuterat och dokumenterat viktiga 

punkter att tänka på i samband med mätning på utställning. 

Beslöt UtstK att tillställa berörda specialklubbar dokumentet samt därefter även i utskick informera 

länsklubbarna.  

Vidare beslöt UtstK att uppdra åt kansliet att med hänvisning till ovan nämnt dokument besvara de 

till UtstK inkomna skrivelserna angående mätfrågor. 

f) ”Lathund” för Svensk Vinnarutställning 

Förelåg för UtstK förslag till dokument angående Svensk Vinnarutställning. 

Gick UtstK igenom nämnda dokument.  

Beslöt UtstK att föreslå CS att även länsklubbbar ska få dela ut titeln Juniorvinnare samt att 

titelvinnaren ska erhålla särskilda pins och att dessa tillhandahålls av SKKs Distributionsservice (f d 

Distributionstjänst). Beslöt UtstK att godkänna ovan nämnda dokument att användas som lathund 

för länsklubbar vid arrangeranden av Svensk Vinnarutställning. Beslöt UtstK att vidarebefordra 

dokumentet till CS. 

§ 14 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

Förelåg skrivelse inkommen 2008-01-09, från Västra Kennelklubben, med förfrågan om SKKs syn 

på att hundar av rasen dvärgpinscher, som deltagit i fyradagarsutställningen My Dog i Göteborg, 

under pågående utställning lördagen 5 januari 2008, genomfört en fullbordad parning bakom 

domarbordet i en tom utställningsring. Vittnen till händelsen var utställningens kommissarie och 

informationsansvarig. 

Tog UtstK del av skrivelsen. Finner UtstK det vara en klart olämplig miljö och påpekar att parning 

under pågående utställning är mycket oetiskt. 

Beslöt UtstK att tillskriva hundägarna i ovanstående. Beslöt UtstK att informera Västra 

Kennelklubben. 

§ 15 Inkomna skrivelser 

a)Ansökan om mätning – Svenska Polarhundsklubben/Rasklubben för Samojed 

Förelåg från Svenska Polarhundsklubben/Rasklubben för Samojed ansökan inkommen 2007-12-18 

om att få utföra obligatorisk mätning under en tidsperiod om två år, på specialklubbens 

utställningar.  

Beslöt UtstK att meddela Svenska Polarhundsklubben/Rasklubben för Samojed att klubben givetvis 

får utföra mätning på klubbens egna utställningar. Resultaten registreras dock inte i SKK. Beslöt 

UtstK att återremittera ansökan till SPHK med uppmaning att klubben återkommer när de 

konstaterat ett problem kring storleken, för rasen. Beslöt UtstK att informera klubben om att 



obligatorisk mätning beviljad av SKKs UtstK, alltid ska ske på samtliga officiella utställningar i alla 

officiella klasser. 

b)Angående synpunkter på domares uppträdande i samband med bedömning av tax på Västra 

Kennelklubbens utställning My Dog 2008-01-03 i Göteborg 

Förelåg skrivelse angående synpunkter på domares bedömning, från utställare som deltagit i 

rubricerade utställning, vidarebefordrad från Disciplinnämndens sekreterare till UtstK  

2008-01-25. En person nämnd som undertecknare av skrivelsen, har begärt att få sitt namn 

struket då hon ej givit sitt medgivande till skrivelsen. 

Förelåg för UtstK kännedom med kopia till Domarkommittén, svar i ärendet 2008-02-08 från 

Västra Kennelklubben, till berörd utställare, visande att protesten ej behandlats av Västra 

Kennelklubben. Länsklubben har i svaret hänvisat till gällande Utställningsbestämmelser för 

inlämnande av protester på utställning. 

Förelåg yttrande i ärendet 2008-02-11 från berörd domare. 

Förelåg ytterligare korrespondens 2008-02-12 ställd till Västra Kennelklubben, vidarebefordrad till 

UtstK. I nämnda korrespondens protesterar utställaren mot erhållet 0-pris i championklass för 

aktuell tax och hänvisar till ”att i championklass kan man inte ge 0:pris”, och begär att domslut ska 

ändras med hänvisning till Utställningsbestämmelserna punkt 21 Protest a)  Om fel av teknisk art 

begåtts.  

Tog UtstK del av underlagen. Hänvisade UtstK till Utställningsbestämmelserna punkt 23 

Konkurrensbedömning: Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes 

placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a samt reserv. Observera: I valp-, champion- och 

veteranklass förekommer även 0 pris samt KEP. 

Fann UtstK med hänvisning till ovan nämnda Utställningsbestämmelser, ej anledning till att 

annullera 0:pris för i ärendet aktuell tax på utställningen My Dog i Göteborg 2008-01-03. 

Fann UtstK med hänvisning till ovanstående, ej anledning till återbetalning av anmälningsavgift 

Beslöt UtstK att återremittera ärendet till Domarkommittén.  

c) Angående kuperad tik av rasen kleiner münsterländer – S43065/2007, Gysens Kleine Peggy, 

född 2007-05-05 

Förelåg skrivelse inkommen 2008-02-08 från ägare till kleiner münsterländer S43065/2007, 

Gysens Kleine Peggy, född 2007-05-05, angående redogörelse för händelseförlopp avseende att 

tiken blivit stulen ur valphagen på tomten vid 7 veckors ålder. Stölden polisanmäls och efter ca 3,5 

månader får ägaren tillbaka tiken via ett hundcenter som samarbetar med polisen. Vid 

återfinnandet har tiken en kuperad svans. Hundägaren har i sin skrivelse till UtstK, med hänvisning 

till ovanstående händelseförlopp begärt att få dispens från gällande kuperingsförbud, för att kunna 

tävla och ställa ut ovan nämnda tik. 

Förelåg för UtstK kännedom även dokumentation av anmälan till polis och protokoll från 

omhändertagandet   

Gick UtstK igenom inkomna underlag i ärendet.  

Beslöt UtstK med hänvisning till ovanstående dokumentation att medge dispens från 

kuperingsregler för tävlan på utställning, prov och tävling för kleiner münsterländer – 

S43065/2007, Gysens Kleine Peggy, född 2007-05-05.  

Beslöt UtstK att utfärda ett särskilt intyg att medföra vid tävling av nämnda hund.  

§ 16 Registreringsärenden 

a) WCC utfärdat av Norsk Kennel Klub  

Förelåg från Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar 2008-01-28 inkommen skrivelse 

angående att Norsk Kennel Klub utfärdat WCC på felaktiga grunder för en norskägd, 



svenskfödd/svenskregistrerad hund av rasen spinone. SKF påpekar vidare att WCC utfärdats 

utifrån viltspårmeriter, och ej utifrån rasspecifikt jaktprov för stående fågelhund. SKF hemställer 

att SKKs hos Norsk Kennel Klub får WCC annullerat, samt att för hunden erhållet pris där hunden 

tävlat på felaktiga meriter, annulleras.  

Beslöt UtstK att tillfråga Norsk Kennel Klub om ovanstående. 

b)Förväxlade resultat - Stockholms Kennelklubbs utställning i Älvsjö, 2007-04-07-08 

Förelåg korrespondens rörande rottweiler, S39469/2006, Emonas Mc Kenzie och S29059/2006 Bee 

&Tee’s Ajax som deltagit i STOKKs utställning i Älvsjö 2007-04-08. 

I skrivelser från de båda hundägarna framkommer att de är eniga om att en förväxling skett av 

prissättning i resultatlistorna. 

Förelåg yttrande från arrangör.  

Förelåg yttrande från tjänstgörande domare. 

Beslöt UtstK efter genomgång av inkomna underlag att i resultatlistor skifta prissättning för 

S39469/2006, Emonas Mc Kenzie till 3:a HP i Junior konkurrensklass och för S29059/2006 Bee 

&Tee’s Ajax till 1:a i Juniorklass på ovan nämnda aktuell utställning.  

c)Utlandsregistrerad hund anmäld till utställning som svenskägd 

Förelåg korrespondens gällande hund av rasen pomeranian FIN44133/04, Sunterra Spontaneous 

Daystars som anmälts till ett antal länsklubbsutställningar under 2007 med finskt 

registreringsnummer och angiven svensk ägare och adress, stridande mot 

Utställningsbestämmelserna. 

Konstaterade UtstK att vid utredning har framkommit att ovan nämnd hund vid aktuella 

utställningar är utlandsägd enligt registreringsansökan. Dock har hunden vid Internet-anmälan 

anmälts på ett sådant sätt att det utländska ägarskapet ej framkommit i katalog. 

Uppmanade UtstK ägaren att fortsättningsvis vara mer uppmärksam vid anmälan till utställning för 

utlandsägd hund. 

Beslöt UtstK att erhållna resultat för ovan nämnd hund vid aktuella utställningar 2007, kvarstår. 

Beslöt UtstK med anledning av ovanstående att för SKKs dataavdelning påtala att åtgärder 

datatekniskt måste vidtas, för undvikande av att ett felaktigt sätt att anmäla utlandsregistrerad 

hund till utställning, fortsättningsvis sker. 

d) Schäfer, S46044/2002, Adato:s Jazza – bruksprovsmeriter 

Förelåg korrespondens angående schäfer, S46044/2002, Adato:s Jazza som tävlat på Svenska 

Brukshundklubbens utställning i Enköping 2007-09-30 i bruks-/jaktklass utan i SKK registrerade 

meriter. 

Hundägaren har på uppmaning av SBK, telefonledes med SKKs registreringsavdelning samt 

skriftligt påpekande från UtstK inkommit med underlag av erforderliga bruksprovsmeriter, vilka 

vidarebefordrats till SKKs registreringsavdelning. 

Beslöt UtstK att godkänna ovan nämnt dokument för tävlan i bruks-/jaktklass för schäfer 

S46044/2002 Adato:s Jazza. Beslöt UtstK med hänvisning till nämnda meriter, att resultat erhållet 

i bruks-jaktklass på SBKs utställning i Enköping 2007-09-30, kvarstår. 

e)” 0:pris för mentalitet” – polski owczarek nizinny, S39481/2005, Ambergini’s White Triumphator 

– Svenska Gårds och Vallhundsklubbens utställning i Botkyrka, 2007-07-29. 

Förelåg skrivelse inkommen 2008-01-25 från ägare till polski owczarek nizinny, S39481/2005, 

Ambergini’s White Triumphator, avseende begäran om att ”0:pris för mentalitet”, registrerat på 

hunden vid  Svenska Gårds och Vallhundsklubbens utställning i Botkyrka, 2007-07-29, ska strykas. 

Hundägaren har varken skriftligt på kritiken eller muntligt på plats fått besked av domaren om att 



priset avsåg ”0:pris för mentalitet”.  

Uttalade UtstK att man ännu en gång tvingas konstatera att en domare brustit i skrivning av 

bedömningsutlåtande vid utdelande av 0:pris, med hänvisning till gällande 

Utställningsbestämmelser, punkt 22; --- ”Orsak till 0 pris ska alltid anges i domarkritik och 

resultatlista.”--- 

Beslöt UtstK att uppdra åt registreringsavdelningen att för polski owczrek nizinny, S39481/2005, 

Ambergini’s White Triumphator, stryka ”0:pris för mentalitet”, på grund av att tydlig motivering 

från domaren ej finns med i bedömningsutlåtandet. 

f) ”0:pris testikelstatus” –  australian kelpie, S34797/98, Lansen – SBK Åstorp,  

2004-11-20 och 2005-11-19 

Förelåg ansökan om championat för rubricerade hund inkommen till SKKs registreringsavdelning 

2007-08-20, varvid uppmärksammades att ovan nämnd hund erhållit 0:pris p g a ej godkänd 

testikelstatus, i samband med utställning på Svenska Brukshundklubbens utställning i Åstorp 2004-

11-20 och 2005-11-19.  

Förelåg skrivelse inkommen 2007-12-05 samt veterinärintyg utfärdat 2005-02-28 från ägare till 

australian kelpie, S34797/98, Lansen, angående hundens testikelstatus. 

Beslöt UtstK efter genomgång av ovan nämnda inkomna underlag att uppdra åt 

registreringsavdelningen att stryka erhållet 0:pris för australian kelpie, S34797/98, Lansen, på 

SBKs utställning i Åstorp 2004-11-20 och 2005-11-19.  

    

g) Byte av klass på utställning – S53667/2005 Anatnaq Brixham – Jämtland/Härjedalens 

Kennelklubbs, utställning i Svenstavik 2007-08-04-05 

Förelåg e-mail 2007-11-10 från ägare som anmält curly coated retriever, NUCh S53667/2005 

Anatnaq Brixham till championklass på Jämtland/Härjedalens utställning i Svenstavik  

2007-08-04-05, men enligt egen utsago på utställningsdagen bett ringsekreteraren att få byta till 

öppen klass. Hundägaren har i nämnda skrivelse protesterat mot att arrangerande länsklubb 

strukit erhållet pris för hunden på aktuell utställning p g a byte av klass.  

Förelåg yttrande i ärendet från arrangerande länsklubb inkommet 2008-01-31, i vilket 

framkommer att ägaren vid kontakt per telefon med arrangören, efter det att PM skickats ut, vid 

minst två tillfällen informerats om att byte av klass ej är möjligt, då hunden är anmäld och 

berättigad att delta i championklass.  

Förelåg för UtstK kännedom, från aktuell utställning, resultatlista och kritik avseende ovan nämnda 

hund. 

Konstaterade UtstK att pris för curly coated retriever, NUCh S53667/2005 Anatnaq Brixham, 

erhållet på Jämtland/Härjedalens KK utställning i Svenstavik 2007-08-05 är annullerat.  

Fann UtstK med hänvisning till information i ovanstående inkomna underlag samt gällande 

Utställningsbestämmelser, punkt 25, Skyldighet att delta i anmäld klass, ej anledning till vidare 

åtgärd. Lades ärendet till handlingarna. 

§ 17 Dräktig tik och valptik 

Förelåg till SKK inkomna uppgifter på att tik av rasen shih tzu, S32530/2004, Mai-Tai’s Lady 

Marmalade har deltagit i Dalarnas Kennelklubbs nationella utställning i Avesta 2007-06-17, mindre 

än 75 dagar efter valpning, stridande mot SKKs gällande Utställningsbestämmelser, punkt 6, 

Hinder för deltagande i utställning, prov och tävling/Dräktig tik och valptik. 

Förelåg för UtstK kännedom, Registreringsansökan av valpkull, inkommen, 2007-08-14.  

Förelåg yttrande i ärendet inkommet 2007-12-17 från tikägaren. Bekräftade ägaren att tiken ställts 

ut mindre än 75 dagar före valpning, p g a enligt ägaren, orutin som uppfödare och utställare.  

Beslöt UtstK att pris för shih tzu, S32530/2004, Mai-Tai’s Lady Marmalade, erhållet på Dalarnas 



Kennelklubbs utställning i Avesta 2007-06-17, annulleras.  

Vidare beslöt UtstK, med anledning av förekommande anmälningar om brott mot ovan nämnda 

paragraf  i ”Utställnings- och championatbestämmelser”, att i skrivelse till tikägaren påtala att 

återkommande förseelser vidarebefordras till SKK Centralstyrelse med yrkan om att ärendet 

överlämnas till Disciplinnämnden.  

§ 18 Nya raser/Rasklubbar 

Förelåg för UtstK kännedom information från SKKs registreringsavdelning om att rasen aidi nu 

finns registrerad i SKKs stambok. Aidi är en herdehund från Atlasbergen och har Marocko som 

hemland. Rasen tillhör grupp 2. Aidi har inga krav på provmeriter. Tävlar om CACIB. Beslut om 

klubbtillhörighet är ännu ej fastställt. 

Förelåg för UtstK kännedom information 2007-12-03, från Föreningskommittén att Svenska Gårds 

och Vallhundsklubben meddelat att Rasklubben för Övriga Gårds- och Vallhundar har 

vilandeförklarats. 

Förelåg information om två nya rasklubbar: 

 Rasklubben för Bergamasco i Sverige  

 Rasklubb för Svenska Serra de Airesklubben  

Noterade UtstK informationen. 

§ 19 Länsklubbsutställningar 

”Exempelvis 3 x internationella/nationella” 

Förelåg för UtstK kännedom, på uppdrag av SKKs Centralstyrelse, skrivelse till SKKs länsklubbar 

daterad 2007-12-19, avseende uppmaning till länsklubbar att avseende år 2011 och 2012, 

inkomma till UtstK med ansökan om eventuella planerade ”större utställningsarrangemang” såsom 

exempelvis 3 x internationella/nationella, senast 1 april 2008.  

Övriga ansökningar för länsklubbarnas utställningsprogram år 2011 ska vara UtstK tillhanda senast 

15 juni 2008 (obs! datum, med anledning av WDS2008). 

Noterade UtstK informationen. 

Småland-Ölands Kennelklubb 

Förelåg från SmÖKK 2007-12-04 inkommen ansökan om att för år 2009 och 2010 ändra från 

tidigare beviljad 2-dagars arrangemang till 3-dagars internationell utställning i Växjö med följande 

datum och gruppindelning: 

År 2009 

Datum: fredag 30 oktober, lördag 31 oktober och söndag 1 november 

Gruppfördelning: fredag 4,7,9, lördag 2,5,6,10, söndag 1,3,8 

År 2010 

Datum: fredag 5 november, lördag 6 november och söndag 7 november 

Gruppfördelning: fredag 9,10, lördag 1,3,8 och söndag 2,4,5,6,7  

Beslöt UtstK efter kontroll att ingen kollision föreligger med närliggande specialklubbsarrangemang 

att bevilja SmÖKK ovanstående ändring av datum och gruppfördelning.  

§ 20 Specialklubbsutställningar/ansökningar/ändringar 

År 2008 

Specialklubben för Västgötaspets 

Ansökan om att byta plats för tidigare beviljad utställning 2008-05-01 från Ljungbyhed till Lidhult, 



med bibehållet datum.  

Beslöt UtstK att bevilja ovanstående ändring av plats (ca 10 mil), med hänvisning till i ansökan 

angivet skäl. 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben 

Ansökan om att ändra datum för tidigare beviljad utställning i Boden från 2008-10-25 till 2008-11-

01, med bibehållen plats. 

Beslöt UtstK att bevilja ovanstående ändring av datum, med bibehållen plats, med hänvisning till i 

ansökan angivet skäl. 

Specialklubben för Skällande Fågelhundar   

Ansökan om att byta datum för tidigare beviljad utställning i Alfta 2008-06-08 till 2008-06-01, med 

bibehållen plats.  

Beslöt UtstK att för SSF särskilt påpeka att ansvaret för specialklubbens utställningar ligger hos 

styrelsen centralt.    

Beslöt UtstK att med hänseende till i ansökan angivna omständigheter att bevilja ovanstående 

ändring av datum, med bibehållen plats. 

§ 21 Specialklubbsansökningar - år 2010 

Förelåg för UtstK, sammanställning av specialklubbarnas förslag till utställningsprogram för år 

2010. 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet till nästa UtstK möte 9 april samt uppdra åt UtstK ledamöter att 

granska ovan nämnda inkomna ansökningar för år 2010 från specialklubbarna. 

§ 22 Redovisning av UtstK VU 

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

Svenska Gårds och Vallhundsklubben, Gnesta 2007-12-01 

Åke Cronander                    86 

HUND2007, Stockholm/Älvsjö 2007-12-15-16 

Lördag 15/12 

Zola Rawson                        87 

Tabo Giovanni Battis            86 

Knut Sigurd Wilberg            86 

Zena Thorn Andrews           88 

Anne Lavelle                        88 

Keke Kahn                         88 

Ferelith Somerfield               86 

Charlotte Höier                    86 

Leif Ragnar Hjort                 86 

Petra Junehall                     88 

Söndag 16/12 

Monique van Brempt           89 

Clay Coady                         86 

Tabo Giovanni Battis           87 

Elina Haapaniemi                88 

Karina Le Mare                   89 

David Miller                         89 



Nils Molin                            88 

Juan Naveda Carrero           87 

Zena Thorn Andrews           86 

Svenska Shetland Sheepdog klubben, Vilsta/Eskilstuna 2008-01-21 

Barbara Thornley                 87 

Svenska Pudelklubben, Köping 2008-02-03 

Roger Bayliss 87 

Beslöt UtstK att bifalla ovanstående av VU givna dispenser. 

Ansökan/ändringar i utställningsprogram 

VU-beslut 2007-11-13 Wästmanlands KK, byte av plats för internationella utställningen 2008-07-

19-20, från Lövudden/Västerås till Köping. 

 

VU-beslut 2007-12-06, Svenska Dvärghundsklubben/Fransk Bulldogg Klubb, byte av plats och 

datum för utställningen i Norrköping 2008-05-31 till Askersund 2008-08-09. 

Beslöt UtstK VU, 2007-12-21, efter överklagande från Svenska Dreverklubben (SDK)/Dalslands 

Dreverklubb samt tillägg av information om anledning till divergerande datum vid 

resultatregistrering till SKKs kansli, att godkänna SDK/Dalslands Dreverklubbs utställning i Laxsjön 

2007-09-16, som officiell. 

SDK/Dalslands Dreverklubb har i samarrangemang med Svenska Taxklubben (SvTK), Dalslands 

Taxklubb, arrangerat en utställning 2007-09-16, som till SKKs UtstK ansöktes och beviljades till 

2007-09-02. Trots samarrangemang med SvTK/Dalslands Taxklubb har SvTK vid beslut om ändring 

av datum ej tagit kontakt med SDK/Dalslands Dreverklubb. Olika datum för arrangemanget har 

därmed förelegat vid resultatregistrering till SKKs kansli. 

SKK/UtstK ordföranden och vice ordföranden samt ytterligare CS-ledamot har vid möte 2007-11-

27 haft en längre diskussion med Svenska Dreverklubbens ordföranden om vikten av att SDKs 

lokalklubbar är informerade om delegeringsordning och följer regler för ansökan om 

utställningsprogram. Ansvarig för resultatrapportering i Svenska Dreverklubben måste också 

informeras om vad som gäller vid resultatregistrering. Exempelvis kan de s k tillfällesnummer som 

reserveras för respektive utställningsdatum och plats, ej överföras på annat datum vid en eventuell 

ändring. Vidare påpekade UtstK att vid samarrangemang måste klubbarna kommunicera 

sinsemellan vid eventuella förändringar hela vägen till genomförandet av 

utställningsarrangemanget.   

VU-beslut 2007-10-02, Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg, byte av datum för utställningen i 

Tånga Hed/Vårgårda från 2008-05-18 till 2008-05-17. 

VU-beslut 2007-12-06, Svenska Lancashire Heelerklubben, byte av plats för utställningen 2008-08-

23 i Ånnaboda till Uppsala, med bibehållet datum. 

VU-beslut 2007-12-10, Svenska Polarhundsklubben, avseende avslag på överklagan om tidigare 

beslut om byte av datum för utställningen i Simmatorp 2008-09-13. 

VU-beslut 2007-12-21, Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK), avseende godkännande av 

utställningen i Höganäs 2007-09-08, som officiell. 



VU-beslut 2007-12-04, att bifalla Svenska Schweisshundklubbens (SvSHK) begäran om 

omprövning av UtstK VU tidigare beslut om avslag avseende flytt av utställning 2008-06-29 i Borås 

till 2008-05-25 i Östersund. 

VU-beslut 2008-01-24, angående beslut att stå fast vid tidigare avslag avseende Svenska Spets 

och Urhundsklubbens (SSUK)/Japansk Spetsklubben, begäran att få ändra datum och plats för 

utställningen i Göreborg 2008-08-02 till Enköping 2008-07-07. 

(Anm. Efter UtstK VU beslut 2008-01-24 har SKKs Centralstyrelse vid möte handlagt och beviljat 

inkommen överklagan från SSUK i ovan nämnda ärende, vilket meddelats specialklubben.) 

VU-beslut 2008-01-21, tillstyrkan av SSUK/Eurasierklubbens begäran om omprövning av VU beslut 

2008-01-14, avseende ansökan om att ändra datum för utställningen i Lunedet/Karlskoga från 

2008-04-27 till 2008-05-11. VU i UtstK har i samband med tillstyrkan varit tydliga med att påpeka 

att det är sittande styrelse i specialklubben som har ansvaret för samtliga specialklubbens 

åtaganden och kan därmed inte hänvisa till föregående styrelses eventuella misstag. 

VU-beslut 2008-01-21, angående avslag för Svenska Vorstehklubbens ansökan avseende 

utställningen i Åsele 2008-03-16, på grund av funktionärsbrist. UtstK VU har hänvisat till att 

specialklubben centralt har ett ansvar och får genom omfördelning av resurser eller på annat sätt 

tillse att ansökta och beviljade arrangemang genomförs.  

VU-beslut 2008-01-21, tillstyrkan till Svenska Vorstehklubbens ansökan om att ställa in tidigare 

beviljad utställning 2008-07-13  ”Fyrkanten” med hänseende till anförda skäl. 

Beslöt UtstK att bifalla ovan av VU tagna beslut. 

Redovisning av ringsekreterarärenden - VU   

VU-beslut 2007-11-17, tillstyrkan till Jönköpings läns dreverklubbs ansökan om att få använda 

endast en (1) ringsekreterare för 18 anmälda hundar till utställning 2007-11-25 i Sävsjö. 

VU-beslut 2008-01-15, tillstyrkan till ansökan om dispens för förlängd praktiktid t o m 2008-03-31, 

för erhållande av ringsekreterarauktorisation avseende Henrik Härling. 

Beslöt UtstK att bifalla ovan av VU tagna beslut. 

§ 23 Ringsekreterarärenden   

Överföring av utländsk ringsekreterarauktorisation 

Förelåg till UtstK 2008-01-15 inkommen skrivelse från Västra Kennelklubbens 

ringsekreteraransvarige, angående Ingela Gästgivars, som innehar ringsekreterarauktorisation i 

Finland och efter genomgång av ringsekreterarutbildning och avlagt teoretiskt godkänt slutprov 

samt en aspiranttjänstgöring på länsklubbsutställning ansökt om svensk 

ringsekreterarauktorisation. 

Konstaterade UtstK att regelverk för överföring av utländsk ringsekreterarauktorisation för 

erhållande svensk auktorisation, saknas. 

Diskuterade UtstK relevanta villkor och krav för påbyggnad av utländsk ringsekreterarauktorisation 

för att kunna bli auktoriserad som ringsekreterare i Sverige. 

Beslöt UtstK att till regelverket: ”Regler och anvisningar för ringsekreterare” lägga till att för 

överföring av utländsk ringsekreterarauktorisation till svensk auktorisation, krävs förutom goda 

språkkunskaper i svenska, följande: 

att för ringsekreterare som i sitt hemland inte har tjänstgjort de senaste två (2) åren, men inom 

fem (5) år, godkänt skriftligt prov samt en (1) godkänd aspiranttjänstgöring, innan officiell 



tjänstgöring får ske.  

att för  ringsekreterare som inte tjänstgjort de senaste fem (5) åren, krävs ny genomförd teoretisk 

utbildning med godkänt skriftligt prov och en (1) godkänd aspiranttjänstgöring, innan officiell 

tjänstgöring får ske.  

Vidare beslöt, UtstK att med hänvisning till ovanstående bevilja Ingela Gästgivars, auktorisation 

som ringsekreterare inom SKK-organisationen samt att meddela Västra Kennelklubben beslutet.  

Inga streck i resultatlistorna för tävlande i valp- champion- och veteranklass 

Med anledning av påpekande från specialklubb om att resultat ej blivit registrerade i SKKs 

Hunddata för ett antal hundar som deltagit i championklass, uppmanar UtstK ringsekreterarna, att 

observera att för hundar som deltar i valpklass, championklass och veteranklass, (där endast 

konkurrensklass förekommer) och som inte blir placerade 1 – 5, måste på resultatlistan anges 

opl.(oplacerad) annars registreras hunden som att den ”ej deltagit”. 

Hantering av tjänstgöringsintyg efter fullgjorda tjänstgöringar 

Förelåg till UtstK inkommen skrivelse 2008-02-05, avseende förfrågan från en handledare för 

utbildning av ringsekreterare, angående handläggning av tjänstgöringsintyg för blivande 

ringsekreterare.  

Skriftställaren vill på förekommen anledning uppmärksamma berörda på att det är av stor vikt att 

tjänstgöringsintyg efter fullgjorda elev- och aspiranttjänstgöringar är underskrivet och godkänt av 

kursledaren/handledaren innan tjänstgöringsintyget inlämnas till SKK för registrering av 

ringsekreterarauktorisation. 

Beslöt UtstK att beträffande ovan nämnt aktuellt fall, returnera tjänstgöringsintyg till 

kursledaren/handledaren för utredning. 

§ 24 Information från FCI 

Förelåg för UtstK kännedom från FCI  

Protokoll avseende möte i 

FCI General Committee 2007-05-20 & 2007-05-22 i Acapulco, Mexico 

Cirkulär 1/2008 –  angående att  år 2011 arrangeras World Dog Show 2011-07-07-10. 

2008-01-01 reviderade ”Regulations for FCI Dog Shows” (en anpassningsperiod från det gamla till 

det nya reglementet accepteras t o m  2009-12-31). 

Cirkulär 79/2007, 2007-06-21 – avseende påminnelse till domare med hänvisning till FCI cirkulär 

85/2002, 2002-12-16 angående att kuperingsregler skiljer sig världen över.  

Cirkulär 52/2007 – avseende lista över raser till vilka CACIB delas ut till olika storleksvarianter vad 

gäller päls och färg. 

Cirkulär 61/2007 – angående beslut vid FCI General Assembly möte i Acapulco 2007-05-21 & 22, 

om erkännande av raserna cão fila de são miguel, terrier brasileiro, australian shepherd och cane 

corso. Nämnda raser får tilldelas CACIB.  

Cirkulär 127/2007 – angående information från Svenska Kennelklubben om att domare Mrs. Moa 

Persson har avstängts från domaruppdrag från 2007-09-05 t o m 2010-09-04. Avstängningen 

gäller t o m 2009-09-04 för domaruppdrag i de nordiska länderna.  



Cirkulär 14/2007 och cirkulär 131/2007 – angående uppdaterat program för FCI-utställningar 2008 

och 2009. 

För UtstK kännedom, information till delegater i FCI Shows and Judges Commission, avseende 

möte i Amsterdam 2008-02-02—03. 

Cirkulär 3/2008 – uppdaterade adresslista över FCIs medlemsländer 

Noterade UtstK ovanstående information. Lades underlagen till handlingarna. 

    

§ 25 Nästa sammanträde 

Beslöt UtstK att enligt tidigare agenda fastställa sammanträdesdatum 9 april, kl 09:30 samt 

ytterligare ett möte 13 maj, kl 09:30, på SKKs kansli i Spånga.  

§ 26 Mötets avslutande 

Tackade ordföranden för ett konstruktivt möte och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet 

 

Ann-Sofi Flygare 

Justeras:  

Bo Skalin 

Bo Wiberg 

 

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

föremål för ändring av SKK/CS.  

 


