
SKK / UtstK nr 2-2008 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 9 

april 2008, på SKKs kansli i Spånga. 

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

Hansén, Victoria Rosell, Catharina Wenngren (t o m § 30) 

Adjungerad: Carl-Gunnar Stafberg, SKKs Domarkommitté (§ 30 - ärendet Bordlagt UtstK nr 

1/2008) 

Anmält frånvaro: Bo Wiberg, Kjell Bräster (adjungerad SKKs kansli) 

 

§ 27 Sammanträdets öppnande 

Hälsade ordföranden Bo Skalin de närvarande välkomna, samt förklarades mötet öppnat. 

§ 28 Val av justerare 

Utsågs Kerstin Eklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 29  Föregående mötesprotokoll 

SKK UtstK protokoll nr 1/2008, 2008-02-13 

Gicks protokollet igenom. 

Lades protokollet efter genomgång till handlingarna. 

§ 30  Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

§ 108 Protokollsutdrag från Kennelfullmäktige 2007 samt SKKs Centralstyrelse § 129 

Internationella frågor, UtstK 1/2008 § 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Beslöt UtstK att återkomma i ärendet efter det att frågan diskuterats i samband med läns- och 

specialklubbskonferenser.  

UtstK 5/2007, § 121 Ringsekreterarfrågor –Personnummer i SKKs ringsekreterarregister 

UtstK 1/2008, § 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Angående skrivelse från ringsekreterarföreningen angående synpunkter på att SKK krävt 

personnummer för att kunna hålla SKKs ringsekreterarregister aktuellt. 

Konstaterade UtstK efter utredning med SKKs kansli att SKKs ringsekreterarregister liksom 

domarregister är uppbyggt på personnummer och att i dagsläget finns inget annat verktyg för att 

på ett bra sätt hålla registret aktuellt. Dock påpekas från SKK att dessa personnummer används 

enbart i detta syfte. Beslöt UtstK att ringsekreterare vid tjänstgöring, ej ska ha krav på att skriva 

under resultatlistorna med personnummer utan endast med namn.  

Beslöt UtstK att ringsekreteraransvarig i stället, rutinmässigt till SKK i samband med 

resultatredovisning, på särskild framtagen blankett (papperskopia eller via bifogad fil för de klubbar 

som rapporterar ”elektroniskt”), lämnar en förteckning med namn och personnummer på de 

ringsekreterare som tjänstgjort på utställningen. 

(Anm. Datum för när beslutet, om inrapportering från ringsekreteraransvarig, ska börja att gälla 

kommer att meddelas SKKs läns- och specialklubbar i särskilt utskick i samband med ytterligare 

information.) 



UtstK 5/2007, § 114 Inkomna skrivelser – b) Blekinge Kennelklubbs utställning i Ronneby 2007-

08-11-12, UtstK 1/2008  

Bordlagt ärende vidarebefordrat till SKK DK. 

UtstK 5/2007, § 123 Övriga frågor –Lång svarstid på domarinbjudningar, UtstK 1/2008 

Bordlagt ärende vidarebefordrat till SKK DK.  

UtstK 1/2008, § 16 Registreringsärenden – a) WCC utfärdat av Norsk Kennel Klub 

Norsk Kennel Klub har tillskrivits i ärendet. Svar har ännu ej inkommit. 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och invänta svar från Norsk Kennel Klub. 

UtstK 1/2008, § 21 Specialklubbsutställningar – år 2010 

Genomgicks specialklubbarnas förslag till utställningsprogram för 2010. 

Förelåg för UtstK, från specialklubbar, ett antal inkomna skrivelser avseende motivering till 

ansökan om dubbelutställningar.  

UtstK har i tidigare protokoll 5/2004, § 111, Dubbelutställningar  

Beslutat enligt följande för läns- och specialklubbar:”att länsklubb, efter särskild prövning, kan 

tilldelas dubbelutställning att för länsklubb som beviljas dubbelutställning (förutom Gotlands KK), 

ska ett sådant arrangemang anordnas en fredag/lördag alternativt en söndag/måndag, så att en av 

dagarna hålls öppen för specialklubbar som vill arrangera utställning samma helg. 

att antalet beviljade dubbelutställningar per år, ej ska överstiga fem, inräknat Gotlands KK och en 

länsklubb från norrlandslän samt att tre-/fyradagars utställningar räknas som två 

dubbelutställningar. 

Vidare diskuterade UtstK förekommande dubbelutställningar för specialklubbarna. 

Beslöt UtstK att i de fall specialklubbar ansöker om dubbelutställning, skall en skriftlig motivering 

till ett sådant arrangemang bifogas. Uttalade UtstK att dubbelutställning för specialklubb endast 

kan komma i fråga under förutsättning att klubben ej utökar det totala antalet certutställningar 

samt att utställningarna ej är koncentrerade till sommarmånaderna.”  

(Anm. Med sommarmånader avses; juni, juli och augusti)  

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att särskilt tillskriva de specialklubbar där oklarheter om 

utställningsprogram föreligger alternativt där UtstK har beslutat att justering i ansökt 

utställningsprogram måste göras före UtstK fastställande. 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att i särskilt utskick tillskriva respektive specialklubb om 

UtstK beslut om 2010 års specialklubbsprogram. 

UtstK nr 1/2008, § 6 Information från ledamöterna  

UtstK beslöt vid föregående möte att bjuda in en representant från SKKs Domarkommitté till 

dagens möte, för att diskutera hur UtstK och Domarkommittén gemensamt kan informera 

arrangörer och funktionärer rörande SKKs bestämmelser för domare avseende förbud att döma och 

ställa/visa hund på samma utställning. Detta med anledning av att frågan ställts till UtstK, i fall där 

man anser att det varit oklart om domare brutit mot reglerna eller ej. Man har ansett att det 

förekommer oklarheter om hur man ska tolka bestämmelserna, exempelvis gällande delägarskap, 

döma hundar av egen uppfödning etc. 

Uttalade UtstK och DKs representant att såväl i Utställningsbestämmelserna som i Domaretiska 

regler finns utsagt vad som gäller i ovan nämnd fråga.  

Beslöt UtstK att vid en kommande regelrevidering av Utställningsbestämmelserna se över 

skrivningen gällande punkt 9. ”Domare och övriga funktionärer”. Beslöt UtstK vidare att se över om 

ytterligare information till arrangörer och funktionärer kan behövas. 

Diskuterades vidare att det i nuläget finns olika regler för domaraspiranters tjänstgöring på 



utställning inom de nordiska länderna, vilket arrangerande klubbar inte alltid är informerade om. 

UtstK uttryckte önskemål om att diskussion förs i NKU om en eventuell samordning av reglerna för 

aspiranttjänstgöring.  

Beslöt UtstK att uppdra åt DKs representant att ta upp ovanstående diskussionspunkter vid 

kommande möte i DK samt förslag om vidare handläggning. 

§ 31  Information från ordföranden 

Förelåg för UtstK kännedom, ekonomisk resultatrapport. 

Lades rapporten efter genomgång till handlingarna. 

§ 32 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS) 

Förelåg utdrag ur CS protokoll fört vid sammanträde 2008-02-06. 

§ 11 Protokoll SKK/UtstK nr 5/2007, § 114 Inkomna skrivelser a) Deltagande i utställning – 

felaktiga födelsedatum på valpar under fyra (4) månader.  

Noterade UtstK, CS beslut att anmäla ägaren till Disciplinnämnden. 

§ 11 Protokoll SKK/UtstK nr 5/2007, Övrigt 

Noterade UtstK, CS beslut att bifalla Svenska Spets- och Urhundklubbens överklagande av UtstK 

beslut om avslag för den i sent skede inkomna ansökan om flytt av utställningsdatum av specialen 

för rasklubben Japanska Spetsklubben, för att kunna hållas i samband med Världsutställningen. 

Mats Stenmark och Bo Skalin hade reserverat sig mot CS beslut.  

§ 3 Föregående protokoll CS nr 6/2007, § 153 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2007, Norra Norrbottens 

Kennelklubb – ändrad status på utställning 2010 

Angående Norra Norrbottens Kennelklubbs överklagande av UtstK förslag och CS beslut om att inte 

bevilja länsklubben internationell status för utställningen i Gällivare 2010. Ärendet diskuterades vid 

möte på SKK med tre representanter från länsklubben tillsammans med Ulf Uddman, Mats 

Stenmark och Per-Inge Johansson.  

Mötet enades om att utfallet av länsklubbens arrangemang i Gällivare 2008, får avgöra status för 

2010 års utställning.  

Noterade UtstK, CS beslut att fastställa mötets överenskommelse angående status för Norra 

Norrbottens Kennelklubb utställning i Gällivare 2010. 

§ 20 Information från a) CS ledamöter – Mats Stenmark  

Länsklubbsordförandemöte i januari 2008  

Angående sammanställning av frågor från länsklubbsordförandemötet 2008. CS beslut att 

överlämna frågorna till Utställnings- respektive Domarkommittén för handläggning. 

UtstK lämnade efter en längre diskussion av frågeställningarna, följande svar: 

Anmälningsförfarande vid anmälan av utställning 

UtstK har förståelse för att länsklubbarna vill ha en viss insyn i beslut om länsklubbarnas 

utställningsprogram innan förslaget går vidare till CS för fastställande.UtstK har p g a tidspress inte 

på ett önskvärt sätt kunnat uppfylla länsklubbarnas önskemål därvidlag. 

Beslöt UtstK att för att ha bättre möjlighet att tillgodose ovanstående, att tidigarelägga 

länsklubbarnas ansökningsdatum för utställningsprogram från nuvarande 1 juli till senast 30 april, 

med början 2009 gällande år 2012 års program. ( Obs! Ansökan för länsklubbarnas 

utställningsprogram 2011 ska som tidigare meddelats, vara UtstK tillhanda senast 15 juni 2008, p 

g a WDS2008.)  

Beslöt UtstK vidare att föreslå CS att förutom att ansökningsdatum för länsklubbsutställningarna 

tidigareläggs till 30 april, att ansökan om större arrangemang (exempelvis 3 x internationella) ska 



vara UtstK tillhanda senast 31 december, d v s fyra månader före övriga ansökningar om 

länsklubbsutställningar. UtstK anser att senaste ansökningsdatum 31 december för större 

arrangemang, ger möjlighet att bättre informera länsklubbarna om eventuellt redan ”uppbokade” 

datum som länsklubbarna redan vid ansökan 30 april har möjlighet att beakta.   

Blankett 

Angående länsklubbarnas önskemål om att ha en speciell blankett för att anmäla ”missförhållande 

hos funktionär”. 

Uttalade UtstK, att man inte ser någon som helst anledning att via en särskild blankett anmäla sina 

egna funktionärer inom organisationen. Uttalade UtstK att man däremot uppmuntrar arrangörer till 

att i förberedelsearbetet inför arrangemanget ha en god kommunikation och information till sina 

funktionärer på plats. 

Protester direkt till kommittéer 

Angående att länsklubbarna upplever att utställare i allt större utsträckning vänder sig direkt till 

SKK/kommittéer i stället för att på plats lämna en formell protest för bestyrelsen att besvara. 

Länsklubbarna anser att sådana ärenden inte ska behandlas av SKKs kommittéer. 

Uttalade UtstK att man från länsklubbsordförandemötet hade önskat fallbeskrivning eller konkreta 

exempel, för att bättre kunna besvara och ta ställning till frågeställningen.  

UtstK instämmer i länsklubbsordförandemötets uttalande att protester i första hand ska behandlas 

av bestyrelsen på plats. Kansliet och UtstK besvarar och ”returnerar” ett stort antal inkommande 

skrivelser och framför allt e-mail, som inte inlämnats som en formell protest till bestyrelsen på 

plats. Självfallet kan det finnas ärenden som ”faller mellan stolarna” och SKK och UtstK arbetar 

kontinuerligt för att förbättra rutinerna i det avseendet. 

Dock finns det ett antal ärenden som inkommer ”andra vägar” och som UtstK har att handlägga. 

Det gäller exempelvis ärenden av ”teknisk art” som uppmärksammas via kansliets 

registreringsavdelning eller för den delen av Beam/BUS. Ärenden som i efterhand upptäcks vid 

resultatregistrering; exempelvis mätraser som tävlat som fel storlek, hundar som anmälts till fel 

klass, anmälts till utställning på ett felaktigt sätt med fel registreringsnummer, eller tävlat utan 

erforderliga provmeriter, eller tävlat för tidigt efter valpning stridande mot 

Utställningsbestämmelserna. Vidare förekommer det ärenden som vidarebefordras till UtstK där 

vissa delar i skrivelsen först handlagts av annan kommitté etc., etc. 

UtstK uppmanar länsklubbarna att kontinuerligt utbilda och informera sina funktionärer i att 

handlägga protester på plats för undvikande av att ärenden går vidare till SKK. UtstK uppmanar 

länsklubbarna att ta ett större ansvar vad gäller korrigering av ärenden av ”teknisk art”, ex. 

felaktigt anmälda hundar, hundar som byter klass stridande mot bestämmelserna, etc. 

Reservdomare 

Förfrågan om återbetalning till utställare av anmälningsavgift gäller, om en arrangör använder i 

förväg kontrakterad reservdomare.  

Uttalade UtstK att en utställare vid anmälan till utställning måste veta vilken domare han/hon 

anmäler till.  

Beslöt UtstK att fastställa att det innebär att i det fall en reservdomare är utannonserad i förväg i 

PM i Hundsport, antingen som allrounddomare eller på en specificerad grupp eller ras/-er, så gäller 

inte återbetalning av anmälningsavgift för hundägare som vill återta anmälan om den 

reservdomaren går in och tjänstgör.  

Veterinärintyg för återbetalning 

Uppgavs att fusk med veterinärintyg förekommer, intyg utfärdade före anmälan och intyg utan 



stämpel och namnuppgift på veterinär. 

Uttalade UtstK att det är upp till varje arrangör att påtala för sina funktionärer att kontrollera och 

avfärda intyg som inte är giltiga och/eller ofullständiga. 

BIS-Veteran vid finaltävlingar 

På länsklubbarnas ordförandemöte har framförts förslag att tävlingen om BIS-Veteran ska tas bort 

från söndagens finaltävlingar. Länsklubbarna menar att i reglementet finns inget krav på att BIS-

Veteran ska utses, ej heller utses ”Årets Veteran” längre. Förslaget är att man i stället som i 

Uppfödar- och Avelsgrupp utser ”lördagens bästa… respektive söndagens bästa”. 

Uttalade UtstK att man stödjer ovanstående förslag om att utse ”lördagens bästa… respektive 

söndagens bästa veteran” och att tävlingen om BIS-Veteran i finaltävlingarna inte ska vara 

tvingande utan upp till varje arrangör att besluta om, vilket också gällande 

Utställningsbestämmelser lämnar utrymmer för. 

Dubbelutställning fredag-lördag 

På länsklubbarnas ordförandemöte har framförts önskemål att nuvarande regel att länsklubbarnas 

dubbelutställningar ska ge utrymme för specialklubbsutställningar endera dagen under helgen, ska 

ändras. Ordförandemötets förslag är att länsklubbarnas utställningar arrangeras lördag-söndag 

samt att plats görs för eventuella intresserade specialklubbar samma dag. 

UtstK har, (se tidigare protokoll 5/2004 och 1/2005) på uppdrag av CS fastslagit policyn för 

dubbelutställningar. 

Uttalade UtstK att man inte finner anledning till att ändra ovanstående beslut om riktlinjer för 

dubbelutställningar. 

Beslöt UtstK att rekommendera länsklubb som vill arrangera dubbelutställning (samtliga grupper, 

två dagar), att ansöka exempelvis fredag/lördag alternativt söndag/måndag, men vid ansökan 

ange önskemål om att få ändra till lördag/söndag i det fall ingen specialklubb har ansökt samma 

datum inom 30 mil. Underströk UtstK att man vidhåller det olämpliga i att ras/-er ställs ut två 

gånger samma dag först på en länsklubbsutställning och därefter på en specialklubbsutställning. 

Beslöt UtstK att meddela klubbarna att man inte har för avsikt att ändra tidigare policy i det 

avseendet.  

§ 33   Rapport från UtstK arbetsgrupper 

a) Utbildning av utställningsarrangörer i läns- och specialklubbar 

Till dags dato har ca 50 handledare utbildat totalt ca 500 funktionärer inom läns- special- och 

rasklubbar som därmed är registrerade i SKKs databas som ”Certifierade utställningsarrangörer” 

Uttryckte UtstK att utfallet så långt är mycket bra, men uppmanar de specialklubbar som ännu inte 

utbildat sina arrangörer att ta kontakt med någon handledare (handledarlistor finns på SKKs 

webbplats www.skk.se /verksamhet/för funktionär/länkar/utbildning) och boka tid för utbildning 

och certifiering av utställningsarrangörer. Målet är att till 2010 års utställningar ska varje arrangör 

ha minst en utbildad arrangör som garant för kvalitetssäkring av varje utställningsarrangemang.  

b) Junior Handling 

Förelåg från Arbetsgruppen för Juniorhandling formulerat svar på uppdrag från CS angående 

motion från Stockholms Kennelklubb till KF 2007, avseende förslag att dela in junior handling i två 

åldersgrupper , 10 – 13 år och 14 – 17 år. Tog UtstK del av Arbetsgruppen för Juniorhandlings svar 

på ovan nämnd motion.  

Beslöt UtstK att stödja arbetsgruppens förslag innebärande att Arbetsgruppen för Juniorhandling 

uppdras att arbeta fram ett nytt system inför nästa regelrevidering, som gynnar sporten på bästa 

sätt. 



Beslöt UtstK att vidarebefordra Arbetsgruppen för Juniorhandlings förslag till SKK CS. 

Tog Victoria Rosell i övrigt upp följande punkter gällande Junior Handlingtävlingar. 

Arbetsgruppen för Juniorhandling har uttryckt önskemål om att ytterligare en person från 

arbetsgruppen, förutom Victoria får vara med i planeringen av SM-tävlingen i Junior Handling i 

samband med HUNDXX samt att domartillsättning görs i samråd med Arbetsgruppen för 

Juniorhandling. 

Föreslog UtstK att Arbetsgruppen för Junior Handling tillskriver Ulf Uddman och lägger fram sina 

synpunkter på resursförstärkning och delaktighet i samband med SM-tävlingarna på HUNDXX, 

samt att Arbetsgruppen delger Sveriges Hundungdom (SHU) sina önskemål. 

Med anledning av att Nordiska Mästerskapen i Junior Handling arrangeras i Herning i Danmark, 

andra helgen i november 2008, har Arbetsgruppen för Juniorhandling föreslagit att sista 

kvalificerande tävling för uttagning till det svenska landslaget, ska vara den internationella 

utställningen i Sundsvall 11-12 oktober 2008. 

Uttalade UtstK att Arbetsgruppens förslag om att anpassa sista kvalificerande tävling för uttagning 

av det svenska landslaget till Nordiska Mästerskapen i Junior Handling till 11-12 oktober i Sundsvall 

år 2008, låter rimligt med hänseende till att handläggning och anmälan ska hinna göras i tid innan 

tävlingarna går av stapeln. 

Beslöt UtstK att föreslå Arbetsgruppen för Juniorhandling att ta kontakt med SHU angående 

ovanstående förslag. 

Vidare nämnde Victoria att Arbetsgruppen arbetar på en revidering av ”Domarpaketet” för 

utbildning av juniorhandlingdomare. Meddelade Victoria vidare att hon kommer att vidarebefordra 

Domarpaketet till UtstK samt till SHU, efter Arbetsgruppen för Juniorhandlings möte, som avhålls 

10 april 2008. 

Tackade UtstK Victoria för informationen från Arbetsgruppen för Juniorhandlings arbete. 

§ 34 Registreringsärenden 

a)Gotlands Kennelklubb – Visby 2007-07-01 – förväxling av resultat i mops-ringen 

Förelåg inkommen skrivelse från Gotlands Kennelklubb samt berörda utställare, angående 

förväxling av resultat för mopsarna S49910/2005 Zuma’s Just N Other Cover Girl med katalognr 

1297 och S49909/2005 Zuma’s Just N Other Boggie Girls med katalognr 1296, på utställningen i 

Visby 2007-07-01. 

Beslöt UtstK efter utredning av ärendet att uppdra åt SKKs registreringsavdelning att justera 

resultat för ovan nämnda hundar så att CK, 1:a Btkl, Cert, CACIB och BIM tillfaller mops med 

registreringsnummer S49910/2005 och 1/R Ökl tillfaller mops med registreringsnummer 

S49909/2005 på aktuell utställning, samt meddela berörd klubb och hundägare beslutet. 

§ 35  Dräktig tik på utställning 

Förelåg till SKK inkomna uppgifter att västsibirisk laika S39830/2003 Allis, deltagit i Svenska 

Älghundklubbens utställning i Överkalix 2008-03-02, mindre än 30 dagar före valpning, stridande 

mot SKKs gällande Utställningsbestämmelser, punkt 6, Hinder för deltagande i utställning prov och 

tävling/ Dräkig tik och valptik. 

Förelåg yttrande från hundägare inkommet 2008-04-02. 

Förelåg yttrande från Svenska Älghundklubben inkommet 2008-04-03. 

Beslöt UtstK efter utredning av ärendet att pris erhållet för västsibirisk laika S39830/2003 Allis, på 

Svenska Älghundklubbens utställning i Överkalix 2008-03-02, ska annulleras. Vidare beslöt UtstK, 

med anledning av förekommande anmälning om brott mot ovan nämnda paragraf i ”Utställnings- 

och championatbestämmelser” att i skrivelse till tikägaren påtala att återkommande förseelser 

vidarebefordras till SKKs Centralstyrelse med yrkan om att ärendet överlämnas till 

Disciplinnämnden. 



§ 36  Ändringar i standard angående storlek för pudel 

Förelåg från Standardkommittén information om justering i skrivningen i den nya standarden 

avseende storlek för pudel enligt följande: 

Storpudel – tidigare standard: Över 45 cm t o m 60 cm. Ny standard: Över 45 cm t o m 60 cm 

med en tolerans på 2 cm uppåt 

Mellanpudel – samma som tidigare: Över 35 cm t o m 45 cm 

Dvärgpudel – tidigare standard: Från 28 cm t o m 35 cm Ny standard: Över 28 cm t o m 35 cm 

Toypudel – tidigare standard: Under 28 cm. Ny standard: Över 24 cm t o m 28 cm (idealet är 25 

cm) med en toleransnivå på 1 cm nedåt 

Beslöt UtstK att ovan nämnda ändring i standard angående storlek för pudel ska börja att gälla på 

utställning fr o m 1 januari 2009, samt  införas i Utställningsbestämmelserna under rubriken 

obligatorisk mätning, vid kommande revidering. Beslöt UtstK vidare att till klubbarna i samband 

med utskick av utdrag ur protokoll lägga till förtydligande av ändringarna. 

§ 37 Nya raser/rasklubbar 

Förelåg för UtstK kännedom information från SKKs registreringsavdelning 

att rasen ceskoslovensky vlcak (raskod 119) nu finns registrerad i SKK. Rasen tillhör grupp 1 och 

har Tjeckien som hemland. Rasen är tämligen ny och är utvecklad genom inkorsning av varg i 

schäfer. Rasen tävlar om CACIB och CACIT och har krav på arbetsmerit för Internationellt 

Championat. För registrering av valpkull i SKK krävs att föräldradjuren är 

härstamningskontrollerade genom DNA-test samt att de är MH-testade före parning. 

Specialklubbstillhörighet är ännu ej fastställd. 

att en svenskregistrerad hund av rasen braque francais, type pyrénées (raskod 707) nu finns 

registrerad i SKK. Rasen tillhör grupp 7 och är en stående fågelhund. Rasens hemland är Frankrike. 

Rasen är erkänd av FCI och tävlar om CACIB/CACIT och har krav på provmerit för internationellt 

championat. Specialklubbstillhörighet är ännu ej fastställd.  

Noterade UtstK informationen. Avvaktar UtstK Föreningskommitténs handläggning avseende beslut 

om specialklubbstillhörighet.  

Beslöt UtstK att vidarebefordra ovanstående till JhK för kännedom och förslag om provmerit för 

rasen braque francais, type pyrénées. 

Förelåg för UtstK kännedom information från Föreningskommittén om två nya till SKK 

avtalsansluten rasklubbar:  

Svenska Barbetklubben. Förkortning av klubbnamnet ej ännu klart. 

Svenska Prazsky Krysarik Klubben. Förkortning av klubbnamnet är SPKK. 

Förelåg för UtstK kännedom information från Föreningskommittén om att rasansvar för schweiziska 

stövare/berner och schweiziska stövare/jura samt posavski gonic har överfört till Svenska 

Stövarklubben fr o m 2008-03-05. Noterade UtstK informationen.  

§ 38  Länsklubbsutställningar 

Västra Kennelklubbens utställningar 2010 

Förelåg skrivelse inkommen 2008-04-09, från Västra Kennelklubben, angående begäran om att få 

tidigare beviljade utställningar en nationell 7, 9 januari och en internationell 8, 10 januari 2010, i 

Göteborg, ändrade till två internationella i enlighet med grundansökan. 

Beslöt UtstK att godkänna ovanstående av Västra Kennelklubben inkommen begäran om två 

internationella utställningar 7,9 och 8,10 januari 2010, i Göteborg. 

Beslöt UtstK att vidarebefordra ovanstående förslag till SKK CS för fastställande.  

I ovan nämnd skrivelse framkommer att Västra Kennelklubben gärna upplåter plats gratis till 



specialklubbsutställningar i ringarna, efter länsklubbutställningens bedömning.  

Beslöt UtstK att för Västra Kennelklubben påpeka att UtstK ej godkänner att special- och 

rasklubbar arrangerar utställning för sina raser samma dag som rasen bedöms på 

länsklubbsutställningen.  

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

§ 39 Specialklubbsutställningar/ansökningar/ändringar, 2008 och 2009 

Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA) 2009 Tillägg: Sundsvall 2009-10-10   

Svenska Brukshundklubben 2008 och 2009 

Svenska Riesenschnauzerklubben Ställa in: Timrå 2008-09-06 och Stockholm 2009-09-06 

Sävsjö BK Ställa in: Sävsjö 2008-05-24 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben 2008 och 2009 Ändring av plats: från Tånga Hed till 

Gustavsberg, bibehållet datum 2008-08-31 och 2009-08-30. 

Svenska Bergs- och Herdehundsklubben 2008 och 2009 Ändring av plats: från Falköping till 

Kinnekulle bibehållet datum 2008-05-25 Ändring av plats:Från Tånga Hed 2009-05-21 till Gränna 

2009-05-22. 

 

Rasklubbarna: SDBK, RACC, SCSE från Tånga Hed till Gränna, bibehållet datum 2009-05-23 

Kuvazs 

Från Örebro 2009-05-30 till Gränna 2009-05-23 

Svenska Lapphundklubben 2008 

Ändring av plats: Från Markim, Vallentuna till Österbybruk, bibehållet datum 2008-09-20 

Svenska Älghundklubben – tillägg till ansökan om dubbelutställning 2009 Tillägg – skriftlig 

motivering till ansökan om dubbelutställning 2009-08-08-09 i Rättvik. 

Beslöt UtstK att bevilja ovanstående i paragrafen från berörda klubbar, ansökta ändringar och 

tillägg till utställningsprogram 2008 och 2009. 

Svenska Gårds- och Vallhundsklubben 2009 Nytt datum:Kolbäck från 2009-05-20 till 2009-05-21 

Beslöt UtsK att bevilja. 

Ny plats och datum:Från Piteå 2009-07-04 till Vännäs 2009-06-13/14 

Beslöt UtstK att avslå. 

Tillägg: Grevagården/Skövde 2009-08-30 

Beslöt UtstK att avslå. 

Ny plats och datum: Från Gråmanstorp 2009-11-07 till Svesköps bygdegård/Hässleholm 2009-10-

05. 

Beslöt UtstK att avslå. 

Ny plats: Från Sparreholm till Gnesta tennishall, bibehållet datum 2009-11-29 

Beslöt UtstK att bevilja. 

Tillägg med ytterligare en dag: Tollarp 2009-08-01 med tillägg 2009-08-02. 

Beslöt UtstK att bevilja ovanstående tillägg under förutsättning att ansökan avser en utställning 

(en cert-utställning) över två dagar. 



Ny plats: Från Växjö till Vårgårda bibehållet datum 2009-08-01. 

Beslöt UtstK att bevilja. 

Beslöt UtstK vidare att påtala för Svenska Gårds och Vallhundsklubben med anledning av det 

myckna antal ändringar i utställningsprogrammet, att det är viktigt att klubben arbetar och 

planerar utifrån det utställningsprogram som klubben nu fått beviljat. 

§ 40 Redovisning av UtstK VU 

Antal hundar per domare och dag vid utställning 

*Wästmanlands Kennelklubb, Västerås 2008-04-19-20 

Lördag 

 
Peter Harsanyi      87 

Colm Hastings   87 

Tina Llukka      86 

Juoko Leiviskä  86 

Bojan Matakovic 86 

Allan Pepper  87 

Paul Stanton 87 

Söndag 

Yvonne Larsson 86 

Bengt Nilsson 88 

*Anm. Efter UtstK möte 9 april har justering i dispensansökan inkommit från Wästmanlands 

Kennelklubb. 

Svenska Gårds och Vallhundsklubben, Tvååker 2008-03-30 

Kristina Purens             86 

Svenska Brukshundklubben,/Jokkomokks BK, 2008-02-16 

Kurt Nilsson                  90 

Svenska Terrierklubben, Nyköping 2008-03-01  

Lillian Lleton 88 

Beslöt UtstK att bifalla ovanstående av VU givna dispenser. 

Ansökan/ändring i utställningsprogram 

Svenska Spets- och Urhundsklubben/Pomeranianklubben 

Beslut: UtstK VU – 2008-03-26. Beviljat. 

Byte av plats: Från Örebro/Ånnaboda till Boxholm bibehållet datum 2008-05-01 

Svenska Terrierklubben 

Beslut: UtstK VU – 2008-03-03. Beviljat 



Ställa in:Torsåker 2008-09-07 p g a funktionärsbrist och att SvTeK centralt, ej mäktar med att 

träda in och ta hand om ytterligare utställningar 2008. 

UtstK VU har i samband med ovanstående begäran från SvTeK fört diskussioner med klubben om 

handläggning av kommande utställningsprogram samt föreslagit ett eventuellt möte med UtstK. 

SvTeK återkommer till UtstK med mer information efter specialklubbens Terrierfullmäktige 12 – 13 

april. 

Svenska Dreverklubben 

VU/UtstK. Beviljat 

Efter utredning av inkomna mail till SKKs registreringsavdelning samt skrivelser till UtstK från 

Svenska Dreverklubben angående ett antal inställda utställningar, har UtstK VU fastställt att 

följande utställningar beviljats att annulleras från SDK utställningsprogram:  

Annullerade/Inställda: 

2007-09-08 Vimmerby 

2007-10-21 Sundsvall 

2007-11-11 Östergötland 

2007-11-17 Visby 

2007-11-28 Kronoberg 

2008-10-04 Sällsjö Jämtland 

2008-12-03 Ryssby Kronoberg 

Beslöt UtstK att uppdra åt SKKs kansli att annullera ovanstående utställningar från 2007 samt 

tillstyrka att SDK ställer in de två ovan nämnda avseende 2008. 

Specialklubben för Västgötaspets 

VU UststK 2008-04-08. Beviljat 

Ändring av datum: Västerljung/Trosa från 2008-08-23 till 2008-08-24.  

Svenska Beagleklubben  

VU UtstK 2008-04-07. Beviljat 

Ändring av plats och datum (samarrangemang med Svenska Stövarklubben) 

Från Sollefteå från 2008-05-11 till Backe 2008-08-03, med anledning av att Svenska 

Stövarklubben utan samråd med Svenska Beagleklubben bokat en ny domare som ej är 

auktoriserad på rasen beagle. 

Beslöt UtstK att påtala för såväl Svenska Beagleklubben som Svenska Stövarklubben att vid en 

överenskommelse om ett samarrangemang innebär det att klubbarna ska samråda inför en 

eventuell förändring i arrangemanget. Kontraktering av ny domare torde innefatta ett sådant 

beslut som är av största betydelse för den samarrangerande klubben att få ta del av, innan avtal 

med domaren görs.  

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

Redovisning av ringsekreterarärenden – VU 

VU i UtstK har 2008-02-28 beviljat förlängd tid för Martina Egerbrandt t o m 2008-05-31 för att 

fullgöra den 3:e aspiranttjänstgöringen på länsklubbsutställning för erhållande av 

ringsekreterarauktorisation. 

VU i UtstK har 2008-03-31 beviljat förlängd tid för Lena Wikström t o m 2008-05-31 för att fullgöra 

den 3:e aspiranttjänstgöringen på länsklubbsutställning för erhållande av 

ringsekreterarauktorisation. 

Beslöt UtstK att bifalla ovanstående av VU givna dispenser om förlängd tid för fullgörande av 

aspiranttjänstgöringar. 



§ 41 Information från FCI 

Förelåg för UtstK kännedom från FCI: 

”Regulations for FCI Dog Shows and FCI Regulations for Show Judges” fastställda av General 

Committee, 31 oktober 2007, i Berlin. Reglementet är gällande fr o m 1 januari 2008 med en 

övergångsperiod om två år för anpassning till de nationella bestämmelserna. 

Noterade UtstK särskilt FCIs regel om att kravet på minst 30 mil (fågelvägen) mellan 

internationella utställningar samma datum, även gäller över landsgränserna. Detta innebär att de 

skandinaviska kennelklubbarna fortsättningsvis måste träffa avtal och anpassa datum och grupper 

motsatta dagar i det fall orterna för internationella utställningar ligger närmare än 30 mil 

fågelvägen. 

Cirkulär 9/2008 - Österreichischer Kynologenverband (ÖKV), informerar att öron- och 

svanskuperade hundar födda efter 1 januari 2008 inte längre får ställas ut i Österrike. 

Cirkulär 14/2007 och Cirkulär 131/2007 – uppdaterade program över internationella utställningar 

2008 och 2009.  

Cirkulär 14/2008 Uppdaterad lista med statistik över antalet utdelade internationella championat 

2007. 

Cirkulär 15/2008 Information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) att domare Mr. 

Danio Capelletti är avstängd från att döma fr o m 2008-01-09 till 2008-04-09. 

Cirkulär 6/2008 Information från Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) att domare Mrs. 

Carla Romanelli Lensi är avstängd från att döma fr o m 2008-01-05 till 2010-01-05 (2 år) samt att 

Mr. Antonio Crepladi är avstängd från att döma fr o m 2008-01-07 till 2010-07-07 (30 månader). 

Cirkulär 7/2008 Information från Irish Kennelklubb att domare Mr. Justin Carroll är avstängd från 

att döma under en period om fem (5) år, från 2006-02-03 till 2011-02-03. 

För UtstK kännedom - skrivelse inkommen 2008-03-12 med information från Ukrainian Kennel 

Union angående att Mrs. Svetlana Schevchenko och Ms. Marina Medvedeva är uteslutna som 

medlemmar och varken får döma på utställning eller representera Ukraina på internationell nivå.  

Noterade UtstK ovanstående information. Lades underlagen därefter till handlingarna. 

§ 42   Övriga ärenden 

För UtstK kännedom förelåg med anledning av förfrågan om avtal med Lettland, från SKKs VD e-

postsvar, angående att de nordiska klubbarna har överenskommit att motionera till FCIs 

europasektionsmöte 2008 om att länderna i Europa ska träffa en mer generell överenskommelse 

kring hur en hund kan bli nationell champion samt även rätt att tävla i olika utställningsklasser 

framför, att träffa bilaterala avtal mellan länderna. 

Noterade UtstK informationen. 

Synpunkter från utställare angående att Svenska Taxklubben/Östsvenska avdelningen kan kräva 

att en utställare ska tillhandahålla egen chipavläsare för sin hund i samband med deltagande på 

utställning. Utställaren anser att information i detta fall ej tillräckligt tydligt har framkommit till 

utställaren i samband med anmälan till den inofficiella utställningen öppen för alla raser utan krav 

på medlemskap i klubben.  

Konstaterade UtstK att Svenska Taxklubben har handlat i enlighet med gällande 

Utställningsbestämmelser, punkt 2 ID-märkning, som utställare ska känna till i och med anmälan. 

Enligt uppgift i korrespondens, har information om krav på utställares tillhandahållande av egen 

chipläsare funnits i utställnings-PM, samt att det står i klubbens medlemspublikation.  

Förelåg för UtstK information uppgifter om klubb som på inofficiell utställning använt ”officiella 

kritiklappar” samt BIR-rosetter där det inte på något sätt framgår att det gäller en inofficiell 



utställning. 

Beslöt UtstK att för berörd klubb påtala att det i Anvisningar för inofficiella utställningar klart 

framgår att vid inofficiella utställningar arrangörer ej får använda sig av kritiklappar eller rosetter 

som kan sammanblandas med de som används på officiella utställningar.  

På förekommen anledning förtydligade UtstK paragraf i Utställningsbestämmelserna punkt 18, Krav 

på härstamning och registrering, ”För deltagande i inofficiell valpklass är det tillräckligt att valpen 

finns under registrering”, enligt följande; Med ”under registrering” menas att registreringsansökan 

ska finnas ankomstregistrerad i SKKs databas (ankomstliggaren). För utländsk import ska 

stamtavla medfölja för att hunden ska anses vara under registrering. 

Beslöt UtstK att uppdra åt kansliet att vidarebefordra ovanstående till information till SKKs läns- 

och specialklubbar. 

§ 43  Nästa sammanträde 

Beslöt UtstK att i enlighet med tidigare uppgjord agenda, datum för nästa möte är 13 maj, kl 09:30 

på SKKs kansli i Spånga. 

§ 44  Mötets avslutande 

Tackade ordföranden de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

  

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

Justerare:     

Bo Skalin                                                  

Kerstin Eklund 

 

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

föremål för ändring av SKK/CS.  

 


