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SKK/UtstK nr 1/2010 

2010-01-19 

§ 1 - 26 
 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 

19 januari, på SKKs kansli, Spånga 

 

Närvarande: Mats Stenmark (ordf.), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla 

Rylander, Bo Wiberg   

 

Adjungerad: Kjell Svensson SKKs kansli,  

 

Anmält frånvaro: Marie Nylander, Yvonne Hansén 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

        

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

Hälsade Mats Stenmark ledamöterna välkomna till årets första ordinarie möte. Förklarades 

mötet därefter öppnat. 

 

 

§ 2 Val av justerare 

Utsågs Cindy Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

SKK UtstK protokoll nr 6/2009, 2009-11-18 

Förelåg UtstK protokoll nr 6/2009.  

Lades protokollet efter genomgång till handlingarna. 

 

 

§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

UtstK nr 5/2009, § 97 Protokollsutdrag SKK DK protokoll 3/2009, 2009-06-16, § 84 

Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser, UtstK nr 6/2009, § 117 Bordlagda ärenden 
Förelåg för UtstKs kännedom utdrag från SKK DKs protokoll 2009-11-03, § 151 

Domarfrågor och övriga frågor, uttalande från DK, på förfrågan från utställare angående att 

den långhåriga varianten av rasen prazsky krysarik på ett antal utställningar inom SKK-

organisationen vunnit priser trots att den långhåriga varianten inte är tillåten enligt den 

standard som finns tillänglig i Sverige.  

 

För UtstK kännedom, förelåg skrivelse från november 2009 i ärendet från ovan nämnd 

utställare. 

 

UtstK har tagit del av StandKs information angående rasstandarden. I hemlandets rasstandard 

från november 2008 finns angivet att den långhåriga varianten av rasen är tillåten. SKKs 

Standardkommitté (StandK) arbetar med översättning av den nya standarden.  
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UtstK beklagar de oklarheter som uppstått i samband med övergång och översättning av ny 

standard.  

 

Vidare beslöt UtstK att så snart en ny standard för rasen prazsky krysarik är fastställd av 

StandK, att informera utställningsarrangörer samt övriga berörda funktionärer om beslut 

avseende bedömning av hårlagen på utställning, för rasen. 

 

 

UtstK nr 5/2009, § 106 Inkomna skrivelser, UtstK nr 6/2009, § 117 Bordlagda 

ärenden/ledamöternas uppdrag 

c) Anmälan mot hundägare för misshandel av hund – Svenska Boxerklubbens utställning i 

Tånga Hed 2009-08-16 
 

SKKs VD har tillskrivit Norsk Kennel Klub med anledning av att aktuell hund är 

norskregistrerad och norskägd. 

 

Förelåg för UtstK information, brevsvar i ärendet från Norsk Kennel Klubs 

Disiplinaerkomiteen som handlagt ärendet.  

 

SKK CS uppdrag till UtstK att tillse att eventuellt pris för ovan nämnd hund på aktuell 

utställning annulleras, är utfört.  

 

Lade UtstK ärendet till handlingarna.  

 

 

UtstK nr 6/2009, § 128 Registreringsärenden 

a) Resultat på utställning 

Kompletterande information har inkommit från de i ärendet två aktuella hundarnas ägare av 

rasen italiensk vinthund, som deltagit i Sydskånska Kennelklubbens utställning i Sofiero 

2009-09-12-13. 

Vidare förelåg ett antal skrivelser från utställare på aktuell utställning och utställningsring. 

 

Förelåg även yttrande från arrangerande länsklubb. 

 

Beslöt UtstK efter diskussion och med anledning av de uppgifter som framkommit i ärendet, 

att priser erhållna på Sydskånska Kennelklubbens utställning i Sofiero 2009-09-12-13 för de 

båda hundarna av ras italiensk vinthund S60144/2005 Dervisch Electric och S68057/2007 

Dervisch Jetsetting ska skiftas. Berörd länsklubb tillskrivs för information om beslutet. 

 

 

§ 5 Information från ordföranden 
Förelåg för UtstK kännedom, ekonomisk rapport för UtstK. 

Lades rapporten efter genomgång med godkännande till handlingarna.  

 

 

 

 

 

 

 



 3 

§ 6 Information från ledamöterna 

Informerade Cindy Pettersson om nuläget i Junior handlingkommittén. Johanna Backlund har 

tagit över uppdraget som ordförande efter Victoria Rosell fr.o.m. november 2009. Junior 

handlingkommittén har beslutat att ha telefonmöten i slutet av varje månad. 

 

Rapporterade Cindy Pettersson om Nordiska Mästerskapen i Junior Handling i Helsingfors 

som gick den 13 december 2009. Individuellt placerade sig Linnéa Sandberg som 2:a och som 

lag placerade sig Sverige på delad 4:e plats.  

 

Tackade UtstK för informationen och gratulerade de tävlande. 

 

 

§ 7 Information från SKKs Tävlings-/utbildningschef 

Informerade Kjell Svensson, SKKs Tävlings-/utbildningschef om att Ann-Sofi Flygare från 

och med 1 januari 2010 inte längre är kommittésekreterare i Jakthundskommittén (JhK) och 

ägnar sig nu på heltid åt kommittésekreterararbetet i Utställningskommittén samt såsom 

tidigare, kansliuppgifter på Tävlingsavdelningen. Sekreterare för JhK är från och med januari 

2010 Kjell Bräster.  

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 8 Information från sekreteraren 
Förelåg för UtstK information, sammanställning från ekonomiavdelningen avseende 

differentierade anmälningsuppgifter för My Dog, Västra Kennelklubbens utställningar januari 

2010. 

Noterade UtstK att drygt 50 % av andelen anmälningar inkommit mot den lägsta avgiften och 

ca 25 % av anmälningarna gjorts mot den näst högsta avgiften samt hela 23 % valt att anmäla 

sent mot den högsta avgiften. 

Förelåg för UtstK information, kopia på brevsvar från SKKs VD till FCI avseende 

”Questionnaire from the FCI Show Commission”. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

Information till UtstK angående arbetsgången gällande till kansliet inkommande ”nya raser” 

som ska registreras i SKKs rasregister och/eller SKKs stambok. I samband med att  en ”ny 

ras” presenteras blir ett antal  kommittéer involverade och kommittéerna har olika uppdrag 

och beslut att ta ställning till beroende på om rasen är  erkänd av FCI alternativt nationellt 

erkända samt om det finns krav på provmeriter för rasen. 

Diskuterades UtstK roll och uppdrag i samband med ovanstående.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

 § 9 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse 

CS protokoll från möte 2009-11-25 

§ 165 Föregående protokoll nr 6/2009, § 149 Bordlagd fråga från CS nr 5/2009 § 113, b) 

remissförslag kvalitetssäkring av exteriördomare  
 

Angående skrivelse från SKK till FCIs ordförande Hans Müller med anledning av de starka 

internationella reaktionerna på hur SKK önskade kvalitetssäkra utländska domare som inbjuds 
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att döma i Sverige. SKK önskar FCIs stöd i arbetet med att kvalitetssäkra exteriördomare och 

har i brevet uttryckt farhågor om att svenska myndigheter genom sina utredningar t ex kan 

komma att beslutat om hur SKK ska bedriva avel med våra hundar och hur de ska bedömas i 

utställningsringen. 

 

FCI kommer att ha ett möte i februari 2010 där frågan kommer att diskuteras. 

 

Noterade UtstK CS beslut att avvakta FCIs styrelses beslut innan remissen om 

kvalitetssäkring av domare skickas ut till berörda klubbar. 

 

§ 173 Protokoll UtstK nr 4/2009, § 76 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

UtstK 5/2008, § 99 – Protokollsutdrag från SKK CS, b) verkst. Dir. BlåGula Hund,  

UtstK nr 1-3/2009, Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

Angående UtstK förslag till CS, efter kontakt med tidningen Hundsport, att tävlingen BlåGula 

Hund läggs ner fr o m 2012 års utställningar. Utställningsprogrammet för länsklubbarna är 

fastställt och utannonserat med gruppindelning t o m 2011. 

 

Noterade UtstK, CS beslut i enlighet med UtstK förslag ovan nämnt. 

 

UtstK nr 6/2009, § 117 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 
UtstK nr 5/2009, § 106 Inkomna skrivelser a) Ärende gällande Södra Norrbottens 

Kennelklubbs utställning i Piteå 4-5 juli 2009 

 

Angående CS beslut att fastställa att Södra Norrbottens Kennelklubb inte beviljas  

internationell status för utställningarna 2010 och 2011, p g a till UtstK inkommen information 

om brister i arrangemanget i samband med den internationella utställning i Piteå 2009.  

 

Noterade UtstK, att CS uttalat att man är villig att ompröva sitt beslut gällande status för 

2011, beroende på utfallet av genomförandet av 2010 års utställning. 

 

Beslöt UtstK vidare att i enlighet med tidigare beslut att utse en kontaktperson från UtstK, 

Ulla Rylander, för att stödja Södra Norrbottens Kennelklubbs ”certifierade 

utställningsarrangör” i arbetet med planering och genomförande av 2010 års utställningar i 

Piteå.   

 

§ 84 Länsklubbarnas utställningar 2012 
Angående CS beslut att fastställa utställningsprogrammet 2012 i enlighet med UtstK förslag 

till länsklubbarnas utställningsprogram för 2012. 

 

Beslöt UtstK att uppmärksamma CS på att Södermanlands Kennelklubb efter fastställande av 

utställningsprogrammet för 2012, p g a lokalproblem tvingats byta plats från 

Nyköping/Rosvalla till Eskilstuna för utställningen 18 – 19 augusti. 

 

§ 173  Protokoll UtstK nr 4/2009 

Angående delegeringsordning för Utställningskommittén gällande 2010 – 2011.  

 

Noterade UtstK, CS beslut i enlighet med av Mats Stenmark redovisat förslag till justering i 

kommitténs delegeringsordning. 
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Noterade UtstK, CS beslut angående att skrivning i delegeringsordning avseende ”Övriga 

anvisningar” ska var lika för alla kommittéer.   

 

 

§ 10 Protokollsutdrag från Domarkommittén (DK) samt övriga protokoll 

DKs protokoll från möte 3 november 2009 
 

§ 149 Domarfrågor – Bedömning 
Angående skrivelse inkommen till DK avseende hund av ras lagotto romagnolo S15871/2007 

Rowntree Ulderico som deltagit i Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Köping 2009-07-

18-19 och erhållit 0-pris p g a att domaren ansåg att hunden var för stor. 

 

DK beslöt vid sitt möte att vidarebefordra ärendet till UtstK för bedömning om ovan nämnda 

ärende är av sådan teknisk art att det kan tas upp till prövning. I sådant fall rekommenderar 

DK att priset annulleras då storleken enligt standarden för rasen inte är ett diskvalificerande 

fel.  

 

Beslöt UtstK efter genomgång av underlagen att erhållet 0-pris på Wästmanlands 

Kennelklubbs utställning i Köping 2009-07-18-19, för S15871/2007 Rowntree Ulderico, ska 

annulleras. Beslöt UtstK att informera arrangören för återbetalning av anmälningsavgiften. 

 

Övriga protokoll 

Förelåg för UtstK kännedom SKK DKs protokoll från möte 3 november 2009. 

Tog UtstK del av protokollet. Lades protokollet till handlingarna. 

 

Förelåg för UtstK kännedom utdrag från SKKs Disciplinnämnds beslut. 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 11 Harmoniserade Nordiska utställningsbestämmelser 

Tog UtstK del av de av NKU, vid möte 13 januari 2010 fastställda Harmoniserade Nordiska 

utställningsbestämmelserna. 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 12 Planering/införande av NKU Utställningsbestämmelser 

Redogjorde Kjell Svensson för ett framtaget förslag till tidsplan för planering och införande 

av NKUs vid möte 13  januari 2010 harmonisering av de nordiska ländernas 

Utställningsbestämmelser. 

Diskuterades förslaget till tidsplan samt förslag till budget för genomförande av information 

och utbildning av SKK-organisationens olika berörda funktionärsgrupper. 

 

Beslöt UtstK att fastställa ovan nämnd utbildningsplan. Beslöt UtstK vidare att uppdra åt 

ordföranden Mats Stenmark att vid kommande CS möte äska ekonomiska medel för att kunna 

genomföra uppdraget.    

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
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§ 13 Uppföljning av utvärdering – Handledarutbildningar & Utbildning för certifiering 

av utställningsarrangörer 

Återupptog UtstK diskussion från tidigare möte angående uppföljning och utvärdering av  

CUA- Handledarutbildningar & Utbildning för Certifiering av utställningsarrangörer (CUA). 

 

I enkätsvaren från CUA-handledarna & CUA har framkommit bl a följande:  

 

Önskemål om tillägg med metodikutbildning för handledare  

Förslag att exteriördomare ska finnas med vid utbildningstillfällena 

Förslag att en frågebank med vanliga frågor och svar upprättas på SKKs hemsida 

Förslag att någon form av praktisk tjänstgöring på i första hand länsklubbsutställning ska ingå 

i utbildningarna 

Frågan om examinering/prov för att bli godkänd som CUA har ställts  

 

Med hänvisning till att år 2010, är första året för krav på att varje utställningsarrangemang 

ska ha avtal med en CUA för att få arrangera en utställning, uttalade UtstK följande: 

 

UtstK har tagit del av ovanstående förslag och övriga i enkäten framkomna synpunkter och 

avser att vart efter som de utbildade CUA-handledarna & CUA anlitas av arrangerande 

klubbar och tillskanskar sig erfarenheter, att i möjligaste mån komplettera med det som 

eventuellt behöver åtgärdas för att såväl handledare som CUA ska kunna utföra sina 

åtaganden som garant för kvalitetssäkring av utställningsarrangemangen. 

Uttalade UtstK att frågan om examinering/prov för att bli godkänd som CUA i nuläget inte är 

aktuell. UtstK har uttalat att utbildningarna ska följa den framtagna studieplanen och det antal 

studietimmar som angivits samt att tid avsätts till grupparbeten, erfarenhetsutbyte och 

information om de olika sökvägar som finns för inhämtande av aktuell information om 

exempelvis utställningsbestämmelser, blanketter och uppdateringar till Handbok för 

utställningsansvariga som finns på SKKs hemsida. 

 

Beslöt UtstK vidare att tillskriva CUA-handledarna med kompletterande information gällande 

utbildningarna samt att förlängning av giltighetstiden för CUA-handledarnas legitimationer 

sker med tre (3) år från 1 januari 2010 – 31 december 2012. 

 

 

§ 14 Uppföljning av seminarium för utställningsansvarig september 2009 

Beslöt UtstK att efter sammanställning av minnesanteckningar från rubricerade seminarium  

göra ett utskick till deltagarna i läns- och specialklubbar samt bilägga sammanställning av 

utvärdering. 

 

 

§ 15 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

a) Förslag från SKKs Prov- och tävlingskommitté (PtK) angående tillägg i de allmänna 

bestämmelserna. 

 

Förelåg utdrag ur PtKs protokoll nr 1/2009, § 9 Finsk mentaltest, gällande två hundar av rasen 

collie, vilka deltagit vid finskt mentaltest och där rasklubben ifrågasatt titeln SE UCH.  

 

PtK har efter att ha tagit del av underliggande handlingar funnit det önskvärt att en allmän 

generalklausul avseende hund som förs ut ur landet och senare förs in igen, tillförs de 
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allmänna bestämmelserna vid kommande regelrevidering i likhet med nuvarande 

generalklausul avseende kupering eller annan i Sverige otillåten åtgärd. 

 

Uttalade UtstK att man ställer sig positiv till PtKs förslag enligt ovanstående. Föreslog UtstK 

att ovan nämnt förslag efter fastställande i CS i sådant fall förs in i bestämmelserna i samband 

med regelrevideringen 2012. 

 

b) Championatbestämmelser för rasen vit herdehund 

Förelåg för UtstK en skrivelse från Svenska Brukshundklubben (SBK) angående förslag till 

championatbestämmelser för rasen vit herdehund med anledning av att Vit Herdehundklubb 

från och med 1 januari 2010 övergått till att vara en rasklubb under specialklubben SBK. 

 

SBK hemställer i sin skrivelse att rasen vit herdehund får samma bestämmelser som rasen 

collie samt att bestämmelserna träder i kraft fr o m 1 september 2010. 

 

Med hänvisning till att praxis är att inte införa förändringar i championatbestämmelserna 

under pågående låsningsperiod beslöt UtstK att avslå SBKs begäran om att ovan nämnda 

championatbestämmelser ska gälla fr o m 1 september 2010.  

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda förslag till championatbestämmelser för vit 

herdehund att gälla fr o m 1 januari 2011 i samband med implementering av de 

Harmoniserade Nordiska utställningsbestämmelserna. 

 

c) Dansk Kennel Klub - ny titel Dansk Vinnare (DK V09) 

Med anledning av att Dansk Kennel Klub till den tidigare titeln Köpenhamnsvinnare (KBHV) 

under 2009 lagt till en ny titel Dansk Vinnare ( DK V09), har en utställare tillskrivit UtstK 

och ifrågasatt varför SKK ”diskriminerar” den nya danska titeln genom att inte registrera  

DK V09, då man redan nu registrerar Svensk Vinnare, Finsk Vinnare och Norsk Vinnare. 

Skriftställarens förslag är att man i det fall det inte går att registrera båda titlarna att plocka 

bort titeln Köpenhamnsvinnare till förmån för Dansk Vinnartiteln. 

 

Beslöt UtstK att informera CS att UtstK är positiv till att ersätta titeln Köpenhamnsvinnare 

(KBHV) och i stället registrera Dansk Kennel Klubs nya titel Dansk Vinnare (DK V) samt 

föreslogs att uppdra åt IT-avdelningen att införa nödvändiga åtgärder för att kunna registrera 

titeln DK V fr o m 1 januari 2010. 

 

 

§ 16 Inkomna skrivelser 

 

a) Skrivelse från Svenska Isländsk Fårhund Klubben angående ringsekreterares 

uttalande på ”blogg”  

Förelåg skrivelse inkommen 8 december 2009 från Svenska Isländsk Fårhund Klubben 

(SIFK) där enligt klubben, flera av klubbens medlemmar hört av sig angående att en 

ringsekreterare som tjänstgjort på specialklubbens utställning sommaren 2009, i efterhand i 

sin ”blogg” uttalat sig nedsättande om rasen isländsk fårhund. SIFKs styrelse har ställt frågan 

till UtstK hur kommittén ställer sig till det som står i ringsekreterarens ”blogg”. 

 

Tog UtstK del av de underlag som inkommit till UtstK. Uttalade UtstK att som auktoriserad 

ringsekreterare inom SKK-organisationen det är olämpligt att mot den klubb där man 

tjänstgjort uttrycka sig på ett sådant nedsättande sätt om en ras i sin ”blogg”. Påtalade UtstK 
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att ringsekreteraren i sin roll som funktionär bör betänka sitt ansvar och inte uttrycka sig 

olämpligt på ex ”blogg-sidor” där många berörda kan uppleva uttalanden som provocerande. 

 

Lades ärendet till handlingarna.  

 

b) Skrivelse från SRD-gruppen (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) 

Skrivelse inkommen till UtstK, från SRD-gruppen daterad 10 december 2009, med anledning 

av tidigare ärende handlagt i UtstK protokoll nr 2/2009, 2009-04-21, § 40 Inkomna skrivelser 

b) Avvisad hund i veterinärkontrollen – Sydskånska Kennelklubben, Malmö 21-22 mars 

2009.  

 

Med anledning av ovan nämnda skrivelse har hundägaren tillskrivits för förtydligande om 

oklarheter i ärendet. Ägaren har enligt uppgift i e-mail inte fått svar på tidigare skrivelse till 

arrangerande länsklubb. I tidigare korrespondens har hundägaren begärt ekonomisk 

ersättning för utlägg i samband med anmälan till utställning.  

 

Ovan nämnda skrivelse från SRD-gruppen samt e-mail från hundägaren och bilagt intyg har 

vidarebefordrats till Sydskånska Kennelklubben.  

Uttalade UtstK att hundägares krav på ekonomisk ersättning i samband med att hund blivit 

avvisad av veterinär från att delta i utställning är en fråga för arrangerande klubb att 

handlägga. Hänvisar UtstK därmed hundägaren att kontakta arrangerande klubb för att reda 

ut eventuella oklarheter i det aktuella ärendet. 

 

Lades ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 17 Registreringsärenden 

a) Inmätning av tysk spets/ klein- & mittelspitz 

Skrivelse inkommen 2010-01-12 till UtstK från utställare som anmält sina hundar registrerade 

som tysk spets/ mittelspitz S25031/2009 Dagsljus Baileys Irish Creme och S25030/2009 

Dagsljus Tequila Rose, till Västra Kennelklubbens utställning My Dog 7 januari 2010.  

 

Utställaren har i samband med aktuell utställning kontaktat bestyrelsen för att före 

bedömningens början få ovan nämnda hundar inmätta som tysk spets/ kleinspitz. 

 

Ovan nämnda två hundar har vid inmätning före bedömningens början bedömts vara av 

ras/storlek som kleinspitz, men har av arrangerande klubb inte tillåtits att tävla som kleinspitz 

den 7 januari, utan tävlat som den ras/storlek de varit anmälda som. 

 

Uttalade UtstK att en hund av raserna klein- & mittelspitz som med hänvisning till SKKs 

Registreringsbestämmelser är tillåtna att korsparas, får inmätas till den ras/storlek som den är, 

i samband med första officiella utställning.  

 

Beslöt UtstK att erhållna priser på My Dog den 7 januari 2010 annulleras, för S25031/2009 

Dagsljus Baileys Irish Creme och S25030/2009 Dagsljus Tequila Rose, på grund av att de inte 

tävlat som den ras/storlek de blev inmätta som, samt meddela Västra Kennelklubben för 

handläggning av återbetalning av anmälningsavgiften.  
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Noterade UtstK att ovan nämnda hundar på i ärendet aktuell utställning tävlat även den 8 

januari 2010 på My Dog men då som den ras/storlek de blev inmätta som den 7 januari, varför 

priser från 8 januari 2010 kvarstår, för de båda hundarna. 

 

Med anledning av ovanstående händelse beslöt UtstK att i samband med revidering av 

Utställnings- och championatbestämmelser förtydliga i bestämmelserna, regler för inmätning 

av tysk spets/klein- & mittelspitz. Beslöt UtstK vidare att informera berörd länsklubb samt 

övriga arrangerande klubbar, ta kontakt med berörd specialklubb samt vidarebefordra beslutet 

för kännedom till SKKs Domarkommitté.  

 

b) Förfrågan angående domarutlåtande på isländsk fårhund – utställning  

Vallentuna 23 augusti 2009 

 

Fann UtstK att formell protest inte inlämnats innan utställningen avslutats samma dag (se 

vidare Utställnings- och championatbestämmelserna, punkt 21, Protest), varför UtstK beslöt 

att inte ta upp ärendet för vidare handläggning. 

 

 

§ 18 Ansökningar angående obligatorisk mätning 

a) Lapsk vallhund – obligatorisk mätning avslutas 2012 

Förelåg ansökan inkommen 2 december 2009 från Svenska Lapphundklubben avseende 

begäran om att obligatorisk mätning av rasen lapsk vallhund i alla officiella klasser vid alla 

officiella utställningar, ska avslutas. Svenska Lapphundklubben har till sin ansökan bifogat en 

sammanställning med hjälp av Hunddata maj 2009, som visar att mankhöjden i rasen fortsatt 

ligger inom rasstandarden med obetydliga förändringar sedan 1997. 

 

Beslöt UtstK att med hänvisning till ovanstående information att bevilja Svenska 

Lapphundklubbens begäran om att för rasen lapsk vallhund, upphör obligatorisk mätning i 

alla officiella klasser på alla officiella utställningar. Beslöt UtstK att ovan nämnda ska träda i 

kraft i samband med revidering av Utställnings- och championatbestämmelser 2012. 

 

b) Svenska Schweisshundklubben – ansökan om obligatorisk mätning 

Förelåg ansökan inkommen 11 december 2009 från Svenska Schweisshundklubben avseende 

att åter införa obligatorisk mätning för specialklubbens tre raser: alpenländische dachbracke, 

bayersk viltspårhund och hannoveransk viltspårhund. 

 

Klubben har under 2008 gjort en utvärdering av de resultat som inkommit under perioden 

2006 – 2007 då obligatorisk mätning på officiella utställningar för de tre raserna gällde. Med 

utgångspunkt från resultat av utvärderingen, som enligt klubben dels varit bristfälliga, dels 

visar att mätningarna på raserna ”spretar”, anhåller specialklubben om att åter få införa 

obligatorisk mätning för de tre ovan nämnda raserna. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och tillskriva Svenska Schweisshundklubben för ett 

förtydligande om ansökan om den obligatoriska mätningen i enlighet med ansökan avser 

tidsbegränsad obligatorisk mätning två år för raserna eller tillsvidare. Beslöt UtstK att oavsett 

alternativ mätperiod kan införandet ske tidigast fr o m 2012 i samband med revidering av 

Utställningsbestämmelser. 
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§ 19 Ansökan/ändring av utställningsprogram specialklubbar 

 

Utställningar 2010 

 

Svenska Brukshundklubben/Svenska Australian Shepherdklubben (SBK/SASK) 

Ansökan från SBK/SASK inkommen 18 januari 2010 avseende felaktigt ansökt dag för 

utställningen i Eskilstuna. SBK/SASK ansöker därför om att få ändra datum från lördag 3 juli 

till söndag 4 juli 2010.  

 

Beslöt UtstK att bevilja SBK/SASK ovan nämnd ändring av datum.  

 

Svenska Terrierklubben (SvTeK) 
Skrivelse inkommen 18 januari, från SvTeK med begäran om att Staffordshire Bull 

Terrierklubbens utställning 3 juli 2010 i Gränna som är beviljad att arrangeras samma dag 

som Södra Älvsborgs Kennelklubb har sin utställning i Borås för rasgruppen, ska få kvarstå. 

UtstK har i samband med genomgång och fastställande av utställningsprogram för 

specialklubbarna inte uppmärksammat ”krocken” med länsklubbens grupp 3. 

 

Beslöt UtstK med anledning av att UtstK inte varit uppmärksamma på ”krocken” och 

utställningen sedan länge är beviljad, att SvTeK får behålla datum och plats i enlighet med 

ovanstående önskemål. Beslöt UtstK vidare att snarast informera berörd länsklubb om 

ovanstående. 

 

Svenska Vorstehklubben (SVK) 
Ansökan från Svenska Vorstehklubben avseende att ställa in lokalavdelning i Bottenvikens 

utställning i Råneå 25 juli 2010. SVK/lokalavdelningen Bottenvikens utställning i juli har 

enligt tidigare beslut i SVK flyttats till januari, dock har av misstag juliutställningen inte 

samtidigt begärts annullerad.   

 

Beslöt UtstK att bevilja SVK att annullera ovan nämnd utställning i enlighet med begäran. 

 

Utställningar 2011 

 

Specialklubben för Västgötaspets (SKV) 
SKV har i en tidigare ansökan från 2009 begärt att få arrangera två utställningar 2011 i 

Simmatorp, 2 respektive 4 juni i samband med en världskongress. UtstK har hösten 2009 

avslagit SKVs begäran om att arrangera utställning 4 juni 2011 (samma dag som länsklubb 

arrangerar utställning för grupp 5-raser i Vänersborg) och bett SKV inkomma med nytt 

förslag till datum för utställning nummer två i Simmatorp. 

 

Skrivelse inkommen 14 januari 2010 till UtstK, avseende att SKV beslutat att endast 

arrangera en utställning i Simmatorp den 2 juni 2011. 

 

En ytterligare utställning arrangerar SKV i Trosa 27 augusti 2011 (tidigare beviljad) 

 

Bekräftade UtstK, SKVs beslut angående att endast arrangera en utställning i Simmatorp  

2 juni 2011.  

 

 

 



 11 

Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK) 
Ansökan inkommen 17 januari 2010 från SSRK om att ändra tidigare beviljad utställning 

2011-06-02 i Västerås till  

2011-05-28 Eskilstuna. 

 

Beslöt UtstK att avslå ansökan med hänseende till att Uppsala läns Kennelklubb arrangerar 

utställning med SRRKs raser samma datum i Gimo. Den 29 maj arrangerar Stockholms 

Kennelklubb (STOKK) utställning i Vallentuna med SSRKs raser, varför inte heller motsatt 

dag kan beviljas SSRK. 

 

Ansökan inkommen 17 januari 2010 från SSRK om att ändra tidigare beviljad utställning 

2011-11-26 – 27 i Hammarö till 2011-04-16-17 i Forshaga. 

 

Beslöt UtstK att avslå ansökan med hänseende till att Wästmanlands Kennelklubb arrangerar 

utställning i Västerås/Rocklunda med SSRKs raser samma helg. 

 

Övriga i ansökan inkomna ändringar 17 januari 2010 från SSRK, avseende  

- Andring av datum och plats för utställningen 2011-03-20 Högbo Bruk till 2011-03-27 

Sandviken  

- Ändring av plats för utställningen 2011-05-14 Almare Stäket till Skokloster   

- Tillägg med en utställning 2011-08-06 i Gränna med anledning av att 

Clumberspanielklubben avser att arrangera en internationell konferens och i samband 

därmed arrangera en officiell utställning. 

 

Beslöt UtstK att bevilja SSRK ovan nämnda övriga ansökningar om ändring i 

utställningsprogram för 2011. 

 

Svenska Älghundklubben (SÄK) 
Ansökan från SÄK om att ändra datum för tidigare beviljad utställning 2011-11-12 i Eda till 

2011-12-10 med bibehållen plats. 

SÄK/Bergslagens ÄK avser att samarbeta med Hedmark Elghundklubb i Norge. 

 

Beslöt UtstK att bevilja SÄK ovan nämnda ändring av datum i enlighet med ansökan. 

 

Beslöt UtstK att uppmärksamma SÄK på att HUND2011/Nordisk Vinnarutställning i 

Stockholm med grupp 5-raser, arrangeras samma datum.  

 

Inkomna förslag till utställningsprogram för specialklubbarna 2012 

Förelåg för UtstK sammanställning av inkomna ansökningar med förslag från 

specialklubbarna avseende 2012 års program. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet till kommande UtstK möte 30 mars, för genomgång och 

granskning av 2012 års ansökningar om specialklubbarnas utställningsprogram.  

 

 

§ 20 Ringsekreterarärenden 

Förelåg tjänstgöringsintyg avseende ringsekreterarutbildning för Monika Ölén Krüger 

inkommen 15 januari 2010. Till ansökan har bifogats en ansökan om dispens från att göra 

aspiranttjänstgöring som skrivande. 
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Tog UtstK del av inkomna underlag. Beslöt UtstK med hänseende till angivna skäl i ansökan 

att godkänna auktorisation som (inkallande) ringsekreterare för Monika Ölén Krüger.  

 

 

§ 21 Redovisning av UtstK VU  

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

 

Västra Kennelklubben, My Dog/Göteborg 2010-01-07 & 09 och 2010-01-08 & 10 

Lördag 9 januari 

Uschi Eisner  84 hundar 

 

Beslöt UtstK att godkänna ovanstående i paragrafen av VU beviljad dispens. 

 

 

Ändringar i utställningsprogram 
 

Svenska Grand Danoisklubben 

UtstK VU beslöt 2009-12-09 att bevilja Svenska Grand Danoisklubben att ställa in sin 

utställning i Göteborg (My dog) p g a av få anmälningar. 

 

UtstK uppmanar Svenska Grand Danoisklubben att med anledning av ovanstående se över 

antalet utställningar inför kommande år och inkomma till UtstK med förslag om vilken 

utställning som kan vara lämplig att ställa in.  

 

SBK/Vit herdehundklubb 

UtstK VU beslöt 2009-12-16 att bevilja SBK/Vit herdehundklubb att arrangera utställning 

2011-08-13 i Askersund. 

 

Svenska Älghundklubben/Svenska Taxklubben   

UtstK VU beslöt 2009-12-16 att bevilja Svenska Älghundklubben att ändra datum för 

utställningen i Borlänge från 2010-03-20 till 2010-03-13 (samarrangemang med Svenska 

Taxklubben). 

 

Svenska Stövarklubben/Svenska Älghundklubben/Svenska Beagleklubben 

UtstK VU beslöt 2 december 2009 att bevilja Svenska Stövarklubbens ansökan om att ändra 

datum för utställningen i Hassela från 2010-08-15 till 2010-08-22  

(samarrangemang med SÄK ansökan daterad 4 november 2009 (beviljad), SBlK ansökan 16 

december 2009 (beviljad)  

Ansökningarna för de samarrangerande klubbarna ovan nämnda, har inkommit till UtstK VU 

en och en, varför UtstK VU har sett sig nödgade att bevilja ansökt datum för de i efterhand 

inkomna klubbarnas ändringsansökningar med hänseende till samarrangemanget. 

 

Svenska Älghundklubben 

UtstK VU beslöt 2009-12-13 att avslå Svenska Älghundklubbens ansökan om att ändra datum 

för utställningen i Ånge från 2010-08-22 till 2010-08-29, p g a att ansökt ändring av datum för 

Hasselautställningen till 2010-08-22 krockar med Ångeutställningen samma dag. 

 

Svenska Stövarklubben 

UtstK VU beslöt 2009-12-15 att bevilja Svenska Stövarklubbens ansökan om att ställa in 

utställningen i Örebro 2010-03-28. 
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UtstK uppmanar Svenska Stövarklubben att med anledning av ovanstående se över antalet 

utställningar inför kommande år och inkomma till UtstK med förslag om vilken utställning 

som kan vara lämplig att ställa in. 

Beslöt UtstK med ovan nämnda tillägg att godkänna av VU tagna beslut enligt ovanstående i 

paragrafen. 

 

 

§ 22 Information från FCI   

För UtstK kännedom förelåg följande cirkulär: 

 

Cirkulär 106/2009, Regulations för FCI Dog Shows gällande från 1 januari 2010. 

 

Cirkulär 81/2009, The Asociación Canófila de Honduras (ACH) informerar att CAN 

(Canófilos Asociados Nacionales) (vars ordförande Mr Francisco Panameño är avstängd på 

livstid) inte är en till FCI hörande organisation.   

  

Cirkulär 90/2009, information från FCI angående standardiserad nomenklatur av färger på 

hund. 

 

Cirkulär 48/2009, beslut mars 2009 FCI General Committees möte i Luxemburg att lägga till 

under paragrafen ”fel” i alla standards följande: 

 

”Faults: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the 

seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree 

and its effect upon the health and welfare of the dog.”  

 

Cirkulär 47/2009, förteckning over standardiseringen av landsförkortningar för användning i 

samband med registrering på stamtavlor. 

 

Cirkulär 95/2009, påminnelse om FCIs officiella e-mailadress info@fci.be 

 

Cirkulär 72/2009, angående beslut vid möte juni 2009 mellan FCI och VDH (Verband für 

das Deutsche Hundewesen) och WUSV (Weltunion der Schäferhundvereine att framgent 

domare auktoriserade på schäfer, som finns på VDHs lista, under förutsättning att inga 

sanktioner mot dem föreligger, ska kunna tjänstgöra på FCIs internationella utställningar.   

 

Cirkulär 88/2009, angående observandum till FCIs medlemsländer om att inbjudan till 

International CYNO2010 Conference i januari 2010 i Warszawa inte har någon anknytning 

till av FCI erkända organisationer.   

 

Protokoll avseende Show Commission daterat 4 maj 2009.  

 

Dokument för möte i Commission för show judges, i Warszawa 6 februari 2010. 

 

Dokument avseende International Guidelines about Dog Doping, fastställt av FCI General 

Committee, i Wien 29 juli 2009 

 

Noterade UtstK ovanstående information. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

mailto:info@fci.be
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§ 23 Övriga frågor 

Specialklubbskonferensen 30 – 31 januari 2010. 

Diskuterade UtstK de punkter som rör UtstK. 

 

 

§ 24 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras på webben eller i 

Hundsport Funktionär. 

 

Beslöt UtstK att tillse att webbansvariga lägger en påminnelse till utställningsarrangörer om 

att kravet att varje utställningsarrangemang fr o m 1 januari 2010 ska ha en certifierad 

utställningsarrangör. 

 

 

§ 25 Nästa sammanträde 

Beslöt UtstK enligt tidigare agenda att avhålla nästa möte 30 mars 2010, kl 09:30 på SKKs 

kansli. 

 

 

26 Mötets avslutande 
Tackade ordföranden de närvarande för ett konstruktivt möte. Avslutades mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

Justeras: 

 

Mats Stenmark (ordf)     

Cindy Pettersson 

 

 

 

      

  

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

bli föremål för ändring av SKK/CS.  

 


