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SKK/UtstK nr 5/2011, 2011-11-01 

 

§§ 115 - 143 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 

1 november 2011, på SKK kansli i Spånga. 

 

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

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

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKK kansli, Jane Avena, SHU, § 130 a)  

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 115 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade Mats Stenmark ledamöterna varmt välkomna till dagens sammanträde, som är det 

sista planerade för året. Förklarades mötet därefter öppnat. 

 

§ 116 Val av justerare 

 

Utsågs Bo Wiberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 117 Föregående mötesprotokoll 

 

SKK UtstK protokoll nr 4/2011, 2011-09-07 

 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 118 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

a)UtstK nr 3/2011, 2011-06-14, § 76 Registreringsärenden, UtstKnr 4/2011, 2011-09-07, § 

88 Bordlagda ärenden  

 

Svenska Wachtelhundklubben 

Arrangören har tillskrivits med begäran om kompletteringar i ärendet som gäller två kuperade 

hundar där den ena född före 1 januari 2008 ställts ut och fått en bedömning med hänvisning 

till kupering på grund av veterinärmedicinska skäl och den andra avvisats i enlighet med 

gällande Utställningsbestämmelser, då den enligt uppgift i veterinärintyg var född efter 1 

januari 2008. Förelåg kompletterande information från Svenska Wachtelhundklubben 

gällande de två i ärendet aktuella hundarna, samt kopia på det veterinärintyg som visats upp 

vid utställningstillfället. Vid en närmare granskning har det visat sig att det födelsedatum som 
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funnits på veterinärintyget varit felaktigt, vilket i detta fall spelat en avgörande roll för att 

hunden avvisats från deltagande i konkurrensklass. Hunden är född före 1 januari 2008. 

 

Konstaterade UtstK att ett tekniskt fel begåtts. Beklagade UtstK det inträffade. Beslöt 

UtstK att erhållna priser på ovan nämnda utställning för de i ärendet aktuella hundarna ska 

kvarstå. Lades ärendet till handlingarna. 

 

b)UtstK nr 3/2011, § 76 Registreringsärenden, UtstK nr 4/2011,  § 88 Bordlagda ärenden 

Valptik på länsklubbsutställningar – Norrköping 2009-08-15 och Nyköping 2009-08-16 

 

Förelåg yttrande inkommet 2011-10-27 där i ärendet aktuell hundägare lämnat en redogörelse 

över de olika turerna kring ägandet, anmälan till utställning och ägarregistrering av de två i 

ärendet omnämnda hundarna.  

 

Tog UtstK del av ovan nämnda underlag. Konstaterade UtstK att Östergötlands 

Kennelklubb handlat rätt i samband med utställningen Norrköping 4 – 5 juni 2011, där en av 

hundarna omnämnda i underlagen har stoppats av Östergötlands Kennelklubb med anledning 

av att den som anmält hunden inte haft medlemskap i SKK-organisationen.  

 

Beslöt UtstK med hänvisning till att hundägaren nu informerats om reglerna för anmälan av 

hund till utställning, dels i samband med utredning kring valptik på utställning, dels regler 

kring medlemskap för deltagande i utställning samt har hundägaren inkommit med 

redogörelse kring nuvarande ägarförhållande av de båda i ärendet aktuella hundarna, att 

lämna ovan nämnda ärende utan ytterligare åtgärd. Lades ärendet till handlingarna. 

 

Noteras särskilt att Cindy Pettersson inte deltar i beslut i ovan nämnda ärende.   

 

c)UtstK nr 4/2011, 2011-09-07 § 99 Inkomna skrivelser  

Perro de agua espanol – DNA – test för utredning kring svans 

 

Från Genoscoper Oy daterat 2011-09-21 har testresultat inkommit avseende DNA-test för 

stubbsvans för perro de agua espanol S20190/2009 La Teinada Rotti. Testsvaret visar att 

ovan nämnda hund  ”inte har genfelet i arvsmassan och är långsvansad”.  

 

VU i UtstK beslöt att samtliga priser erhållna på utställningar i Sverige för perro de agua 

espanol S20190/2009 La Teinada Rotti, född 2008-06-12, ska annulleras, samt ska eventuella 

reservcertifikat konsekvensändras. Beslutet med hänvisning till att ovan nämnda hund har 

deltagit i utställningar kuperad, i strid mot gällande Utställnings- och championat-

bestämmelser. 

Beslöt UtstK VU att vidarebefordra informationen gällande ovan nämnda till de övriga 

nordiska ländernas kennelklubbar. 

 

Beslöt UtstK att bifalla av VU taget beslut. 
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§ 119 Information från ordföranden 

 

Förelåg för UtstK ekonomisk resultatrapport. 

Gick UtstK igenom rapporten. Lades rapporten efter godkännande till handlingarna. 

 

Tog Mats Stenmark upp ett förslag inkommet per telefon från en länsklubb gällande 

möjligheten att kunna tillhandahålla nedladdningsbara kataloger.  

 

Beslöt UtstK att återföra frågan till berörd länsklubb och anmoda länsklubben att för att 

UtstK ska kunna ta ställning till frågan, utveckla förslaget och inkomma med en skriftlig 

redogörelse för hur det är tänkt. Exempelvis hur man säkerställer att domare inte får tillgång 

till uppgifter om hundarna, innan bedömning.   

 

 

§ 120 Information från ledamöterna 

 

Cindy Pettersson lämnade en skriftlig redovisning från Handlingkommitténs (junior 

handling) möten 28 september och 26 oktober 2011. 

 

Tackade UtstK för rapporten. Noterades informationen. 

 

Bo Wiberg och Kjell Svensson rapporterade från en domarkonferens 14 oktober 2011 med 

Svenska Brukshundklubben och Svenska Schäferhundklubben angående handläggning 

utifrån FCIs beslut att godkänna att rasen schäfer delas i två hårlag; normalhårig och 

långhårig. Samtidigt byter rasen namn från schäfer till tysk schäferhund. Delningen innebär 

att respektive hårlag tävlar på utställning om eget BIR, eget certifikat och eget CACIB. 

Parning mellan hårlagen är inte tillåten.   

 

Från 1 januari 2012 är tysk schäferhund, långhårig godkänd som egen rasvariant inom SKK. 

SKK kommer att göra en datakörning vid årsskiftet av samtliga schäfrar som finns i SKKs 

register och är födda år 2000 eller senare och dessa kommer att påföras hårlagsbeckningen  

N (normalhårig). Hunden tävlar som den hårlagsvariant den anses vara. Slutlig hårlags-

klassificering sker sedan vid första utställningstillfället i officiell klass då domaren avgör 

vilken hårlagsvariant hunden tillhör. Svenska Brukshundklubben/Svenska 

Schäferhundklubben kommer dessutom att anordna ett särskilt hårlagsklassificeringstillfälle. 

Schäfrar som klassificeras som långhårig kommer att få hårlagsbeteckningen L (långhårig).  

 

 Noterade UtstK informationen.  
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§ 121 Information från Tävlings- och Utbildningschefen 

 

UtstK nr 2/2011, 2011-04-27-28, § 44 Information från Tävlings- och utbildningschefen, 

UtstK nr 4/2011, 2011-11-01, § 88 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

Förslag att stänga internetanmälan mitt på dagen 

IT-avdelningens förslag att stänga internetanmälan mitt på dagen (sista anmälningsdagen) i 

stället för kl 24:00, beslöt UtstK att stödja vid kommitténs möte nr 2/2011. Förslaget har 

därefter skickats till länsklubbarna för synpunkter, med svarsdatum senast 14 oktober 2011.  

 

Redovisade Kjell Svensson länsklubbarnas inkomna svar. Totalt har 20 klubbar av 25 svarat. 

En majoritet av de länsklubbar som har svarat, stödjer förslaget. 

 

Beslöt UtstK med hänseende till datatekniska förutsättningar tidsmässigt samt att berörda 

funktionärer och utställare ska hinna informeras, att ge Kjell Svensson mandat att besluta om 

lämplig tidpunkt för genomförandet av ovan nämnda förslag,  

 

Priser till tävlingen BlåGula Hund år 2011  

Till tävlingen BlåGula Hund, som arrangeras för sista året 2011, har i enlighet med uppdrag, 

tagits fram priser i form av presentcheckar att användas till en målning av pristagarens hund, 

från konstnär Folke Bagger. 

 

Tackade UtstK för väl utfört uppdrag. 

 

Nya regler i korrektur 

Inför den kommande regellåsningen 2012 – 2016 pågår för närvarande ett omfattande arbete 

på SKKs kansli med att bland annat korrekturläsa särbestämmelser för alla olika raser. 

De nya Utställnings- och championatreglerna beräknas dock kunna distribueras till klubbar, 

domare, ringsekreterare och certifierade utställningsarrangörer (CUA), i tid före årsskiftet. 

 

Ny version av internetanmälan klar för testkörning 

En omarbetad version av internetanmälan är klar för en första testkörning och kartläggning 

görs av eventuella konsekvensfel. Den nya versionen kommer bland annat att innehålla 

möjligheter att förköpa katalog och parkering samt att beställa bekräftelseutskick per e-post. 

 

Övergången till den nya versionen är planerad att genomföras i slutet av januari 2012. De 

utställningar som idag ligger ute för internetanmälan (Västra Kennelklubben; My Dog och 

Sydskånska Kennelklubben; Malmö) hanteras i nuvarande version. 

 

Noterade UtstK informationen. 
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§ 122 Information från sekreteraren 

 

Ansökningsblanketter för specialklubbarnas utställningsprogram för år 2014 samt följebrev 

har skickats per mejl till mejlmottagaren i respektive specialklubb. Ansökningsblanketten 

finns även på SKKs hemsida. Länsklubbarnas utställningsprogram för år 2014 för 

information om datum och gruppfördelning finns under 

funktionärsinfo/utställningsarrangörer. 

 

§ 123 Protokollsutdrag från SKK/Centralstyrelse (CS) 

 

Utdrag från CS möte 2011-08-10 

 

§ 121 protokoll SKK/UtstK  nr 3/2011 angående av CS fastställt utställningsprogram för 

länsklubbarna för år 2014.  

 

Noterade UtstK att efter CS möte, gruppfördelningen har justerats för några av klubbarna.  

Uppmanade UtstK berörda att kontrollera gruppfördelning och aktuellt datum med den 

senare versionen som är utlagd på SKKs hemsida under funktionärsinfo. 

 

§ 147 protokoll SKK/UtstK nr 4/2011, från UtstK redovisat uppdrag till CS  

 

Policy kring större arrangemang och dubbelutställningar för länsklubbarna 

 

Noterade UtstK att CS tackat för bra arbete, samt att rubricerade förslag ska tas upp för 

diskussion vid fredagens workshop på Kennelfullmäktige (KF) innan beslut vid CS möte 16 

november 2011. 

 

Kvalitetssäkring av exteriördomare 

 

Noterade UtstK att förslaget från arbetsgruppen som utarbetat ett dokument kring 

kvalitetssäkring av exteriördomare, kommer att diskuteras vid fredagens workshop i samband 

med KF, samt tas upp vid CS nästa möte 16 november.   

 

 

§ 124 Protokollsutdrag från SKK/Domarkommitté (DK) 

 

Utdrag ur DKs protokoll 2011-09-08. 

 

§ 123 Domarfrågor – Bedömning 

 

Ärende vidarebefordrat från DK gällande en hund av ras italiensk vinthund S66868/2009 

Mannequin’s Quello Quando Quando som deltagit på Stockholms Kennelklubbs utställning i 

Vallentuna 2011-08-07 och tilldelats priset Disqualified för kroksvans. Hundägaren har 
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begärt att få priset annullerat med hänvisning till att kroksvans enligt standarden för rasen 

inte är diskvalificerande fel. 

 

Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att priset för ovan nämnda hund vid 

aktuell utställning ska annulleras. Beslöt UtstK vidare att informera arrangören, Stockholms 

Kennelklubb samt rekommendera att anmälningsavgiften återbetalas. 

 

Ärende vidarebefordrat från DK gällande hund av ras tibetansk spaniel S68060/2008 

Strömkarlens Gudagåva som deltagit på Skaraborgs Kennelklubbs utställning i Lidköping 

2011-05-08 och tilldelats priset Disqualified. Hundägaren har begärt att få priset annullerat. 

Domaren har bedömt att hörntanden går upp i gommen, vilket räknas som en anatomisk 

defekt och ska ge priset Disqualified.  

 

Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att priset för ovan nämnda hund på aktuell 

utställning ska kvarstå. 

 

Ärende vidarebefordrat från DK gällande hund av ras tax, där utställaren har begärt att få 

priset Sufficient erhållet på Skaraborgs Taxklubbs utställning 2011-06-19 annullerat med 

hänvisning till att hunden skulle ha bedömts som långhår i stället för korthår.  

 

Beslöt UtstK, i enlighet med DKs rekommendation att priset för ovan nämnda hund på 

aktuell utställning ska kvarstå, med hänvisning till att inga tekniska fel har begåtts av 

domaren. 

 

§ 134 Information från ledamöterna 

 

Information vidarebefordrad från domare Bo Wallin som i samband med domaruppdrag på 

Västra Kennelklubbens utställning i Backamo, via Svenska Bassetklubben, försökt att få fram 

en ramp för bedömning av basset hound. Någon ramp hade inte funnits i ringen. 

 

Tog UtstK del av informationen. Beslöt UtstK att skicka en ny påminnelse till länsklubbarna 

samt informera Svenska Bassetklubben om problemet för domarna med att få ramper i 

ringarna, när de så önskar. Beslöt UtstK att rekommendera klubbarna att i förekommande fall 

till exempel använda sig av sina så kallade ”veterinärramper”.    

 

 

§ 125 Protokollsutdrag från SKK/Standardkommitté (StandK)   

 

Utdrag ur protokoll StandK 2011-09-29 

 

§ 84 Schäfer, remissyttrande från SBK 

 

Angående Svenska Brukshundklubbens (SBK) yttrande över förslag till översättning av 

reviderad standard, för schäfer. 
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Noterade UtstK att StandK har återremitterat standarden till SBK med begäran om 

kompletteringar, med bland annat krav på att uppställningen följer FCI Model Standard. 

Noterade UtstK beslut om att rasens namn i Sverige är ändrat till tysk schäferhund från och 

med 2012-01-01.  

 

 

§ 126 Övriga protokoll 

 

Förelåg protokoll för UtstK kännedom enligt följande: 

 

Svenska Domarkommittén protokoll nr 5/2011, 2011-09-08 

Centralstyrelsens protokoll nr 4/2011, 2011-08-10 

Centralstyrelsens protokoll nr 5/2011, 2011-09-23  

 

Lades protokollen till handlingarna 

 

 

§ 127 Rapport från Kennelfullmäktige 2011 

 

Lämnade Mats Stenmark och Marie Nylander en rapport från Kennelfullmäktige  24 – 25 

september i Stockholm, samt från workshops som hölls fredag kväll 23 september i samband 

därmed. 

 

Tackade UtstK för rapporten. 

 

 

§ 128 Utbildningsfrågor/Rapporter från arbetsgrupper  

 

a) Seminarium 31 mars – 1 april 2012 för utställnings- och domaransvariga i 

länsklubbar 

Inbjudan har skickats ut till alla länsklubbar i slutet av juni 2011. Sista dag för anmälan till 

seminariet är 24 februari 2012   

Arbetsgruppens arbete med planeringen fortskrider. Nästa möte är planerat till januari 2012, 

då även samordning med Domarkommittén görs. 

 

b) Kvalitetssäkring av exteriördomare 

Förelåg för UtstK kännedom det dokument gällande kvalitetssäkring av exteriördomare som 

arbetsgruppen från UtstK och DK tagit fram, i enlighet med CS uppdrag. Dokumentet har 

vidarebefordrats till CS för fastställande på möte 16 november 2011. Se även § 123. 

 

Beslöt UtstK att avvakta CS handläggning vid mötet 16 november. 
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c)  Utbildning till handledare för utbildning av ringsekreterare 

Förelåg för UtstK kännedom program för rubricerade utbildning lördag 12 november på 

Scandic Hotell i Upplands Väsby. 20 deltagare är anmälda till utbildningen, som vänder sig 

till ringsekreterare som inte tidigare varit med på denna typ av utbildningar. 

 

Noterade UtstK informationen. Uttalade UtstK att man ser positivt på att så pass många som 

20 stycken ”nya” ringsekreterare anmält sig till handledarutbildningen.  

 

d) Arbetsgruppen för uppföljning av exteriöra hälsorisker/andningsproblem 

Rapporterade Bo Wiberg från möte 19 september 2011 med rubricerade arbetsgrupp 

bestående av representanter från UtstK, Avelskommittén (AK) och Särskilda Rasspecifika 

Domaranvisningar (SRD-gruppen). 

 

Initiativet kommer från AK och syftet är att se över rutiner för möjligheten till uppföljning av 

olika exteriöra hälsorisker/problem hos utställningshundar med särskilt fokus på 

andningsproblem. Förutom Bo Wiberg (UtstK, ingår i arbetsgruppen Kjell Svensson (SKK), 

Britt-Marie Dornell (AK) och Karin Drotz (SRD). Olika förslag har diskuterats. Det förslag 

som arbetsgruppen förordar är att på kritikblanketterna införa förtrycka kryssrutor för olika 

problemområden som andning, ögon, hud, bett, rörelser etc. där domare på så sätt kan ange 

med ett kryss om han/hon kommenterat just det området. De förtryckta rutorna skulle 

dessutom fungera som en påminnelse om att kommentera problemen.   

 

Ett sådant förfarande skulle även underlätta vid utvärdering och sammanställning. 

Specialklubbarna skulle i första hand själva granska kritikerna avseende domarnas SRD - 

utvärdering och sammanställa innehållet för vidarebefordran till SRD – gruppen. 

 

Tackade UtstK Bo Wiberg för redovisning av ovan nämnt förslag. Uttalade UtstK att man 

bifaller förslaget, under förutsättning att AK samtycker. Förslaget skulle i så fall bland annat 

innebära att nya kritikblanketter behöver tas fram.   

 

 

§ 129 Inkomna skrivelser 

 

a)”Handläggning av Svenskt Utställningschampionat (SE UCh)” 

En skrivelse inkommen 2011-10-13 från en utställare som ifrågasatt reglerna i Utställnings- 

och championatbestämmelserna, avseende att ”minst ett certifikat ska vara erövrat efter 24 

månaders ålder” för att en hund ska vara berättigad till SE UCh; d v s i praktiken 24 månader 

och en dag. Utställaren menar att regelskrivningen är otydlig och i samband med Örebro läns 

Kennelklubbs utställning i Askersund 13 augusti 2011, har hundägaren erhållit certifikat för 

sin hund samma dag som hunden fyller 2 år, och hundägaren har då på förfrågan till 

ringsekreteraren uppfattat att hunden är ”champion för dagen”, vilket också skrivits på 

kritiken. På SKKs registreringsavdelning har man inte heller i samband med hundägarens 

ansökan om SE UCh uppmärksammat det felaktiga datumet.  
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Beklagade UtstK det inträffade, särskilt att de gällande reglerna för SE UCh inte nått ut till 

alla SKKs funktionärer samt den interna hanteringen vid ansökan om championat. Uttalade 

UtstK att certifikat och priser för i ärendet aktuell hund erhållna på utställning i Askersund 

2011-08-13 inte påverkas, utan kvarstår, dock hade hunden inte uppnått erforderlig ålder för 

SE UCh. Championattiteln har därför i efterhand annullerats av SKKs registrerings- 

avdelning.  

Uttalade UtstK att regeln om att ”minst ett certifikat ska vara erövrat efter att hunden fyllt 24 

månader” inte på något sätt är en ny regel i år. UtstK har inte uppfattat att det tidigare funnits 

några oklarheter kring detta, men har i samband med årets utställningssäsong fått ett antal 

frågor kring ovan nämnda regel och Tävlingsavdelningen har därför gjort ett särskilt utskick 

med förtydligande till samtliga läns- och specialklubbar. Möjligtvis kan man ana en viss 

sammanblandning med regeln som trädde i kraft från och med januari 2011, om att en hund 

vid anmälan till klass på utställning ska ha uppnått erforderlig ålder på utställningsdagen, i 

stället för som tidigare dag före. UtstK har beslutat om förtydligande av skrivningen 

avseende ålder för SE UCh  i de regler som träder i kraft från och med 1 januari 2012.  

 

b) Synpunkter på domares uppträdande i Högbo Bruk 17 – 18 juni 2011 

Förelåg en skrivelse inkommen 19 september 2011 till UtstK gällande synpunkter på en 

domares uppträdande i samband med Gästriklands Kennelklubbs utställning i Högbo Bruk 17 

-18 september 2011. Hundägaren har begärt att få priset Very Good, annullerat för sin hund 

på den aktuella utställningen. 

 

Noterade UtstK att synpunkterna har skickats till arrangerande länsklubb. Konstaterade 

UtstK att någon formell protest inte inkommit. Beslöt UtstK att priset för i ärendet nämnd 

hund ska kvarstå. Beslöt UtstK att lämna ärendet utan vidare åtgärd.  

 

§ 130 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

 

Sveriges Hundungdoms förbundssekreterare Jane Avena var särskilt inbjuden och hälsades 

välkommen till nedanstående punkt a) i paragrafen. 

 

a)Juniorhandlingtävlingar på länsklubb – Sveriges Hundungdoms (SHU) 

huvudmannaskap  

Diskussioner har förts inom SHU med anledning av oklarheter i kommunikationen mellan 

SHUs  Handlingkommitté och länsklubb i samband med arrangerande av juniorhandling-

tävlingar på Västra Kennelklubbens nationella utställning i Backamo 27 – 28 augusti 2011. 

Tävlingarna har inte genomförts i enlighet med SHUs regelverk. Missförstånd har också 

uppstått mellan handlingtävlanden, Handlingkommittén och länsklubben avseende om 

tävlanden ägde rätt att tävla en eller två dagar under samma utställning, samt poäng-

beräkningen för tävlandet. 

 

Diskuterades SHUs och Handlingkommitténs mandat att ändra förutsättningar utifrån de 

fastställda reglerna för tävlingar på internationella utställningar och vad SHUs 

huvudmannaskap för handlingtävlingar innebär.  
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Hänvisade UtstK till SHUs regelverk: 

Utdrag ur: ”Handling, Regler och anvisningar för handlingtävlingar, SM-uttagningstävlingar 

och SM-final i junior handling samt anvisningar för domare i junior handling samt 

anvisningar för domare i junior handling”:  

--- SM-uttagningstävlingarna anordnas endast i samband med internationella 

hundutställningar och i samband med Stockholms Kennelklubbs minnesutställning där två 

deltagare per dag kan kvalificera sig, samt vid Ungdoms-SM anordnat av Sveriges 

Hundungdom (SHU) där vinnaren blir SM-kvalificerad. Arrangemang sker alla 

utställningsdagarna, men tävlande äger bara rätt att tävla en gång per utställning. Tävlande 

äger inte rätt att byta tävlingsdag efter anmälningstidens utgång.---  

 

Junior handlingtävlingar får dessutom arrangeras vid nationella länsklubbsutställningar men 

enligt ovan nämnda regler anordnas SM-uttagningstävlingar endast i samband med 

internationella utställningar.  

 

Frågan ställdes om vem som har mandat att ge en eventuell dispens från ovan nämnda regler. 

 

Beslöt UtstK att SHU/ Handlingkommittén ges rätt att besluta om en eventuell dispens för en 

länsklubb att på en nationell utställning anordna juniorhandlingtävling som ger SM-

kvalificering. Ett sådant beslut måste dock ske med en rimlig framförhållning för att berörd 

länsklubb ska kunna planera och annonsera en sådan tävling, samt för att berörda tävlanden 

ska hinna informeras. Hundsport är det officiella organet för utannonsering. UtstK fastställer 

länsklubbarnas utställningar med datum och plats ca 3 år i förväg. 

 

Uttalade UtstK att regelverket: ”Handling, Regler och anvisningar för handlingtävlingar, 

SM-uttagningstävlingar och SM-final i junior handling samt anvisningar för domare i junior 

handling samt anvisningar för domare i junior handling” utarbetas av SHU och fastställs av 

UtstK.  

Beslöt UtstK att påminna SHU om att se över revidering av ovan nämnda regelverk, dels med 

hänseende till Kennelfullmäktigeuppdraget 2011, dels att nuvarande regelverk har ”till och 

med datum 2011-12-31”. 

Beslöt UtstK att bevilja SHU förlängd tid för ovan nämnda regelrevidering till och med 

2012-12-31.     

 

Vidare uttalade UtstK att SHUs huvudmannaskap är likställt med specialklubb innebärande 

att SHU har tolkningsrätt av regler; auktorisation och avauktorisation av handlingdomare. 

Eventuella överklaganden från medlem går vidare till UtstK.   

 

Tackade UtstK, Jane Avena för hennes medverkan under ovan nämnda punkt. 

 

b) ”Avregistrering” av CUA på grund av djurförbud  

Togs upp handläggning kring medlem som är både ringsekreterare och Certifierad 

utställningsarrangör och har fått djurförbud. UtstK har tidigare beslutat att i förekommande 
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fall, avauktoriseras personen som ringsekreterare. Av samma anledning diskuterades 

funktionärsgruppen Certifierad utställningsarrangör (CUA). 

 

Beslöt UtstK att Certifierad utställningsarrangör (CUA) ska ”avregistreras” som CUA i 

händelse av djurförbud, i konsekvens med ovan nämnt beslut om avauktorisation av 

ringsekreterare.  

 

c) Förtydligande kring domarändring – återbetalning 

Med anledning av förfrågan till UtstK togs regler och praxis för återbetalning vid 

domarändring upp. I Utställnings- och championatbestämmelserna punkt 10 står: --- Vid de 

tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång kan anmälnings-

avgiften återbetalas (minus administrativ avgift). Dock ska i sådant fall en skriftlig begäran, 

nummerlapp och kvittens inlämnas senast på utställningsdagen före bedömningens början av 

aktuell ras startar.--- 

Ovan nämnda skrivning är ”solklar” vad gäller hur sent en utställare får lämna återbud och få 

anmälningsavgiften tillbaka; d v s återbetalning av anmälningsavgiften görs inte om 

hundägaren ”drar hunden” efter bedömningens början av aktuell ras. När det gäller 

utannonsering av en domare i Hundsport kan en domarändring ske innan anmälningstidens 

utgång men efter publicering i Hundsport. Vid domarbyte ska hundägarna meddelas skriftligt. 

En arrangör kan i vissa fall i ett mycket sent skede tvingas att göra ett domarbyte på grund av 

domares sjukdom etc. Vid oförutsedda händelser avseende domarbyten, hänvisas till ”sunt 

förnuft” och en god inställning ur ett ”kundperspektiv”.  

 

d) Förtydligande kring utställningstält 

Diskuterades frågan om utställningstält, med anledning av en skrivelse inkommen  

2011-09-20, angående synpunkter på att ”det borde finnas en begränsning i storlek på 

föremålen närmast ringen”. Skriftställaren föreslår att man inför en höjd och 

breddbegränsning på föremålen närmast ringkanten.  

 

Uttalade UtstK att regeln om att en fri 2-metersgräns runt utställningsringen ska finnas, 

syftar till att ge god sikt för de som ska följa bedömningen utanför ringen samt inte minst 

viktigt ge god framkomlighet utan risk för skador på vare sig människor eller hundar. Dock är 

UtstK medveten om att utställningsplatserna kan se väldigt olika ut med varierande 

förutsättningar vad gäller markunderlag och byggnation av ringar. Uttalade UtstK att i första 

hand är ovan nämnda en arrangörsfråga. Ansvaret ligger hos kommissarien att se till att 

exempelvis snören från tält inte utgör snubbelrisk och att inte utställartält och burar byggs 

upp på ett sätt så att det påverkar publikens och utställarnas möjligheter att ta del av det 

primära; d v s det som sker i utställningsringen. 

 

Beslöt UtstK att med anledning av ovan nämnda, påminna utställningsarrangörerna om 

vikten av att bygga en ”säker” och publikvänlig utställning.        

 

 

 



12 
 

e) Praxis vid konsekvensändring av reservcertifikat och certifikat 

Med anledning av en skriftlig förfrågan 2011-10-31 från en specialklubb, togs upp om praxis 

i samband med konsekvensändring av reservcertifikat och certifikat.  

 

Exempel: Ett pris annulleras i efterhand på grund av att en hund deltagit i strid mot reglerna. 

Om hund nummer ett dessutom har fått certifikat går det vidare till hunden som fått 

reservcertifikatet. I vårt exempel blev i och med det hund ”nummer två” svensk 

utställningschampion. Hunden har ovetande om att den redan dag ett blivit svensk 

utställningschampion tävlat på nästa utställning dag två, i öppen klass och fått ytterligare ett 

certifikat.  

Praxis är då att för hund ”nummer två” som visserligen tävlat i öppen klass i stället för 

championklass, får den hunden behålla erhållna priser i kvalitet och konkurrensklass, 

eventuellt CACIB, BIR/BIM och det är endast certifikatet som konsekvensändras.  

 

 

§ 131 Kravspecifikation för utställningsarrangörer – inbjudna domare 

 

Ett uppdrag från CS, möte nr 4/2011 § 110. Förslag att ”Arbetsgruppen för kvalitetssäkring 

av exteriördomare” även diskuterar om det finns underlag för att göra en kravspecifikation 

för utställningsarrangör när det gäller nivån på till exempel kost och logi och övrigt som rör 

inbjudna domare. Förslaget med anledning av att SKKs kansli med vissa mellanrum får ta 

emot klagomål från domare som anser att arrangörer varit väl återhållsamma gällande ovan 

nämnda. 

 

Beslöt UtstK att tillsätta en ny arbetsgrupp för det sistnämnda uppdraget då den förstnämnda 

arbetsgruppen arbetat med fokus på andra frågor. Beslöt UtstK att utse Kerstin Eklund, Bo 

Wiberg och UtstK sekreterare samt tillfråga en representant från Domarkommittén att ingå i 

arbetsgruppen.  

 

 

§ 132 Nya Vinnartitlar 

 

NKU har beslutat att införa en ny vinnartitel på Nordiska vinnarutställningar, till veteraner. 

  

Titeln Nordisk veteranvinnare 2011, Nord VV-11 kommer att utdelas till hane och tik som 

vinner veteranklassen med Excellent, för första gången på Stockholm Hundmässa. 

  

Noterade UtstK informationen. 
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§ 133 Dräktig tik/valptik - Utställningsbestämmelsernas punkt 6. Hinder för 

deltagande 

 

Västgötaspets S35107/2005, Chipsmakers Adress Rosenhill 

Ärende angående rubricerade tik som ställts ut på Småland-Ölands Kennelklubbs utställning 

3 september 2011, tretton dagar före valpning, i strid mot gällande Utställnings- och 

championatbestämmelser punkt 6. ---Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 

30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller 

delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett resultat av valpningen.--- 

 

Förelåg yttrande från hundägaren inkommet 2011-10-26. Hundägaren har i sitt yttrande 

uttalat att skrivningen ”dräktig tik” borde ändras till ”parad tik” för att det ska framgå klart 

vad som gäller.  

 

Uttalade UtstK att med hänvisning till ovan nämnda regler, en parad tik anses som ”dräktig 

tik” oavsett resultat vid ev. ultraljud eller ”dräktighetsundersökning” då det visat sig att dessa 

undersökningar inte är hundra procent tillförlitliga. 

Beslöt UtstK att annullera priser erhållna för S35107/2005, Chipsmakers Adress Rosenhill på 

aktuell utställning.  

Beslöt UtstK vidare att tillskriva hundägaren och informera om att i förekommande fall av 

ytterligare brott mot ovan nämnda regel kommer ärendet att vidarebefordras till SKKs 

Disciplinnämnd.  

 

 

§ 134 Doping – Utställningsbestämmelserna punkt 7. Hinder för deltagande 

 

a)Cane corso SE27724/2010 Active Corso Amaretti – karenstid - höftledsröntgen 

Ärende angående rubricerade hunds deltagande i utställning innan karenstidens utgång (minst 

7 dagar enligt Nationellt dopingreglemente för hund) i strid mot gällande Utställnings- och 

championatbestämmelser, punkt 7: ---Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den 

får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för 

åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller 

sjukdom.--- 

 --- Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd 

förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov 

eller tävling.--- 

 

Förelåg yttrande i ärendet inkommet 2011-10-26 från berörd hundägare 

 

Beslöt UtstK att annullera erhållet pris för Cane corso SE27724/2010 Active Corso Amaretti 

på i ärendet aktuell utställning arrangerad av Sydskånska Kennelklubben i Sofiero  

2011-09-11. 

 



14 
 

b) Rhodesian ridgeback SE31482/2010 Kamilika Kamili Lexsing – karenstid – 

höftledsröntgen 

Ärende angående rhodesian ridgeback SE31482/2010 Kamilika Kamili Lexsing född  

2010-04-06 som har ställts ut i strid mot SKKs Utställnings- och championatbestämmelser 

avseende punkt 7. Doping och andra otillbörliga förhållanden, avseende att nämnda hund har 

deltagit i utställning innan karenstidens utgång efter höftledsröntgen, med hänvisning till 

Nationellt dopingreglemente för hund.  

 

I samband med höftledsröntgen har hunden fått ett medel som hundägaren beskrivit utifrån 

information i FASS, att ”medför att sederingen upphävs och att djuret återgår till initialt 

stadium”. 

 

Tog UtstK del av underlagen. Beslöt UtstK med hänvisning till ovanstående att priser 

erhållna på Specialklubben för Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) 1 juli 2011 och 3 juli 

2011 ska annulleras, samt ska certifikat konsekvensändras och i förekommande fall påföras 

hund som erhållit reservcertifikat. Beslöt UtstK att tillskriva hundägaren och informera om 

ansvaret att känna till vilka regler som gäller vid deltagande i utställning, prov och tävling, 

avseende karenstider. 

 

Beslöt UtstK vidare att till SKKs Dopingkommitté ställa frågan med hänvisning till 

hundägarens uppgifter framtagna ur FASS, angående ovan i ärendet nämnt preparat. 

 

Förklarades paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

§ 135 Svenskägd hund ska vara svenskregistrerad senast vid anmälningstidens 

utgång – Utställningsbestämmelsernas punkt 18 

 

Amerikansk cockerspaniel AKCSR46320401, Micadee’s Common Sense,  

född 2007-10-03 

UtstK har uppmärksammats på att de av registreringsavdelningen begärda underlagen, 

”ägardelen” som krävs i samband med Registreringsansökan för importerad hund inte har 

kommit SKK tillhanda, trots påminnelse. 

 

Förelåg yttrande i ärendet, 2011-10-30 från i ärendet berörd person som till SKK inkommit 

med ovan nämnda registreringsansökan. 

 

Konstaterade UtstK att ovan nämnda registreringsansökan undertecknats 17 oktober 2010 

för ägarbyte och omregistrering med svenskt registreringsnummer avseende rubricerade hund 

samt att till dags dato saknas ”ägardelen från USA” . 

Beslöt UtstK att informera berörd person att ovan nämnda registreringsansökan underskriven 

17 oktober 2010 avvisas, med hänvisning till påminnelser om saknade handlingar under ett 

års tid. Hunden kvarstår i amerikanskt ägo.  

Lades ärendet till handlingarna. 
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§ 136 Nya raser/rasstandards 

 

VU-beslut 2011-09-22.  

Fyra nya raser har VU i UtstK beslutat om utställningsrätt för från och med 1 januari 2012. 

 

Chodský pes – rasen tillhör grupp 1 och är nationellt erkänd av Tjeckiska kennelklubben, 

CMKU men inte av FCI. Rasen får inte tävla om CACIB. 

 

Tenterfield terrier – rasen tillhör grupp 3 och är nationellt erkänd av Australian National 

Kennel Council (ANKC). Rasen får inte tävla om CACIB. Rasen kan förekomma med 

stubbsvans och förs in på den så kallade ”stubbsvanslistan”, under grupp 3 i Utställnings- och 

championatreglerna/Allmänna bestämmelser. 

 

Bluetick coonhound – rasen tillhör grupp 6 och är nationellt erkänd av American Kennel 

Club (AKC) men inte av FCI. Rasen får inte tävla om CACIB. 

 

Den engelska standarden gäller och finns på respektive hemlands kennelklubbs hemsida. 

 

Plott – rasen tillhör grupp 6 (hounds) och är nationellt erkänd av American Kennel Club 

(AKC) men inte av FCI. Rasen får inte tävla om CACIB.  

Standarden finns på SKKs hemsida och är översatt till svenska.  

 

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

 

 

 

§ 137 Ansökningar/ändringar i utställningsprogram – länsklubbar 

 

Örebro läns Kennelklubb år 2014 

Skrivelse från Örebro läns Kennelklubb inkommen 2011-10-17 med begäran om att få 

fastställt datum 30 – 31 augusti för utställningen i Askersund 2014, ändrat samt att få 

internationell status på sin utställning. 

 

Diskuterade UtstK de olika turerna kring ansökan från Örebro läns Kennelklubb. 

Den ursprungliga ansökan från länsklubben var 9 – 10 augusti med internationell alternativt 

nationell status kolliderade med World Dog Show i Helsingfors, varför länsklubben 

informerades och valde då att flytta utställningen till 30 – 31 augusti, vilket fastställdes och 

med nationell status. Länsklubben har därefter enligt skrivelse ovan nämnd uttryckt att de inte 

är nöjda med det fastställda datumet och ansöker också om att få ändrad status till 

internationell. Nytt ansökningsdatum är 19 – 20 juli i Askersund samt att grupperna läggs 

motsatt dag mot Wästmanlands Kennelklubb i Köping. 
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Beslöt UtstK att godkänna förslaget och avvakta CS beslut vid möte 16 november.  

 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerad. 

 

Norra Norrbottens Kennelklubb år 2012 och 2013 

Norra Norrbottens Kennelklubb har 19 oktober 2011 ansökt om att få ändra 

gruppfördelningen för sina tidigare fastställda utställningar 2012 och 2013. 

 

UtstK VU har 2011-10-21 avslagit ansökan om att ändra grupperna för år 2012 för Norra 

Norrbottens Kennelklubbs internationella utställning i Gällivare med anledning av att Finska 

Kennelklubben har internationell utställning inom 30 mils radie, i Rovaniemi och 

gruppfördelningen i sådana fall måste samordnas.  

 

Beslöt UtstK att bifalla av VU taget beslut enligt ovan nämnda. 

 

Norra Norrbottens Kennelklubb har även begärt att få ändra gruppfördelningen för år 2013. 

 

Beslöt UtstK att Norra Norrbottens Kennelklubbs gruppfördelning för utställningen i 

Gällivare 2013 ska kvarstå, med hänvisning till att man inte finner tillräckliga skäl för en 

ändring.. 

 

 

Ansökan från länsklubb om Svenska Vinnarutställning år 2015 

Till dagens möte förelåg en ansökan inkommen från länsklubb om att få arrangera Svensk 

Vinnarutställning år 2015. Senaste ansökningsdatum är 31 december 2011. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 138 Redovisning av UtstK VU-beslut 

   

Antal hundar per domare och dag 

 

Svenska Dvärghundsklubben, Eket 2011-09-10 

Glenway Dymock  82 

 

Svenska Welsh Corgi Klubben, Österbybruk 2011-09-17 

Kevin Dover  85 

 

Gästriklands Kennelklubb, Högbo Bruk 2011-09-17-18 

Lördag 

Michael Forte 81 

Liz-Beth Liljeqvist 82 
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Söndag 

Luis Catalan  81 

Marina Kovalenko 81 

 

Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel/Östra, Sollentuna 2011-10-01 

Gunnar Nyman 81 

 

Cavaliersällskapet, Bergforsen/Sundsvall 2011-10-08 

Marian Mynott 83 

 

Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall 2011-10-08-09 

Lördag 

Britta Roos-Börjeson 83 

Yvonne Brink 85 

 

Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 2011-11-04-05-06 

Lördag 

Leif Lehman Jörgensen 84 

 

Cavaliersällskapet, Växjö 2011-11-06 

Sara Nordin  84 

 

Beslöt UtstK att bifalla ovan i paragrafen av VU givna dispenser.  

 

 

Ändring av tidigare beviljad utställning – specialklubbar 

 

VU-beslut 2011-10-04 Svenska Dreverklubben (SDK) 

Begäran om att få ställa in utställningen i Tranemo 2011-09-25 på grund av för få 

anmälningar har inte inkommit till SKKs UtstK från SDK innan själva arrangemanget var 

tänkt att hållas.  

 

Med anledning av att ovan nämnda, trots påpekanden från UtstK, sker upprepade gånger, har 

VU i UtstK beslutat att motsvarande fastställd utställning för år 2012  

(Roasjö 2012-11-13/ändrad till ansökan i Tranemo 2012-09-23) för i detta fall SDK/Södra 

Älvsborgs Dreverklubb ska återtas (annulleras).  

 

VU i UtstK har noterat att SDK/Södra Älvsborgs Dreverklubb inte heller informerat SDKs 

Centralstyrelse trots att SDK centralt har gått ut med information om delegeringsordningen 

till sina lokalklubbar. 

 

VU-beslut 2011-09-05 Svenska Polarhundsklubben (SPHK) 

Ansökan om att ändra tidigare två utställningsdagar till endast en lördag 17 september 2011, 

på grund av färre anmälda hundar än väntat. VU i UtstK har beslutat att bevilja ansökan. 
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VU-beslut 2011-10-20 

Svenska Bergs- och Herdehundklubben och Västerbottens Kennelklubb år 2014 

Skrivelse från Svenska Bergs- och Herdehundklubben (SBHK) 19 oktober 2011 om 

Västerbottens Kennelklubbs gruppfördelning. 

 

VU i UtstK har tagit del av SBHKs önskemål om omfördelning av grupperna för 

Västerbottens Kennelklubbs utställning i Vännäs 14 – 15 juni 2014 för anpassning till 

SBHKs raser så att grupp 1 och 2 läggs på samma dag, då SBHK önskar lägga en utställning i 

Vännäs under samma helg.  

VU i UtstK har avslagit SBHKs begäran med motiveringen att länsklubbarnas 

utställningsprogram för år 2014 är fastställt i UtstK och i CS och har kommunicerats med 

såväl länsklubbar som specialklubbar via mejl och hemsida.  

Dock har UtstK VU uttryckt förståelse för önskemålet från SBHK om att grupperna 1 och 2 

ska kunna ligga på samma dag och noterar detta inför kommande utställningsprogram år 

2015. Samt rekommenderas SBHK att i god tid innan utställningsprogrammet är fastställt, 

kommunicera detta med berörd länsklubb. 

 

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

 

 

Övriga VU-beslut 

 

VU-beslut 2011-10-13 angående resultat för pudel - Snårets Queen of Shebas Pearls, 

S55868/2009  

VU i UtstK har avslagit begäran om att få behålla resultatet på rubricerade hund från 

utställningen i Piteå 17 juli 2011. Beslutet grundat på reglerna för slutlig inmätning; d v s att 

hunden ska tävla som den storlek den är inmätt som. Rubricerade hund tävlade som annan 

storlek än den var slutligt inmätt till på ovan nämnd utställning. Dock ges möjlighet till 

ommätning vid ett tillfälle och därefter gäller den storlek som hunden mätts in som. Snårets 

Queen of Shebas Pearls, S55868/2009 beviljades ommätning 2011-10-09 i samband med 

utställning i Sundsvall och är därmed slutligt inmätt till toy. 

 

VU-beslut 2011-10-14 

Avauktorisation av ringsekreterare p å grund av djurförbud 

Med anledning av Länsstyrelsen i Värmlands beslut, om att person fått förbud om att ha hand 

om samt skaffa djur med stöd av 29 §, punkterna 1 och 5 i djurskyddslagen, har UtstK VU 

2011-10-14, beslutat om avauktorisation för i ärendet aktuell person som ringsekreterare. 

Beslutet gäller med omedelbart verkan från datum för VU-beslut.  
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VU-beslut 2011-10-28 angående prissättningen för rasen fransk bulldogg på 

Södermanlands Kennelklubbs utställning i Eskilstuna 20 augusti 2011.  

 

VU i UtstK har efter genomgång av inkomna underlag i ärendet beslutat att priser för de båda 

i ärendet aktuella hundarna, ska kvarstå i enlighet med kritiker och resultatlista; d v s ingen 

ändring av nuvarande registrering av resultat. Beslutet med hänvisning till att vid redogörelse 

avseende placeringarna av de båda hundarna från respektive hundägare ”ord står mot ord” 

samt yttranden från respektive ringsekreterare. 

 

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

 

 

§ 139  Ringsekreterarärenden 

 

Skrivelse från en länsklubb och en specialklubb angående avtal för utställningar 2011 med en 

auktoriserad ringsekreterare som inte infunnit sig på utställningsdagen och inte heller hört av 

sig om anledning till att hon uteblivit. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet för att inhämta kompletterande information från berörd 

ringsekreterare.  

 

 

 

§ 140 Information från FCI  

 

För UtstK kännedom: 

 

 Cirkulär 72/2011 – FCI Regulation for Show Judges, reviderat i Rom april 2011, i  

FCI General Committee att gälla från 1 januari 2012. 

 

 Sammanställning av beslut i FCI General Assembly, 4 – 5 juli 2011 i Paris.   

Noterade UtstK beslut om att World Dog Show kommer att arrangeras i  

Italien, Milano år 2015 och i Ryssland, Moskva år 2016. 

 

 Information om att datum för nästa möte i FCI Show och Show Judges 

Commissions hålls i Vilnius 4 – 5 februari 2012. Punkter till dagordningen ska vara 

inlämnade senast 5 november 2011. 

 

 Uppdaterad lista (6 september 2011) över CACIB utställningar år 2012. 

 

 

Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna. 
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§ 141 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats. 

 

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

protokollet är justerat och berörda parter är informerade. 

 

 

 

 

§ 142 Nästa sammanträde 

 

Beslöt UtstK att efter Centralstyrelsens nästa möte 16 november när sammansättningen på 

SKKs kommittéer fastställts, besluta om datum för möten i UtstK för år 2012. 

 

 

§ 143 Sammanträdets avslutande 

 

Avtackade UtstK ledamöter, Mats Stenmark för hans utmärkta arbete som UtstK 

ordföranden. Mats Stenmark har enligt beslut, från och med nyår fått ett nytt uppdrag som 

ordföranden i Kommittén för hundars mentalitet (KHM). Tackade ordföranden ledamöterna 

samt förklarades mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Mats Stenmark (ordf)  Bo Wiberg 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


