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SKK/UtstK nr 2/2010, 2010-03-30 

§ 27 - 55 
 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 

30 mars på SKKs kansli, Spånga 

 

Närvarande: Mats Stenmark (ordf.), Marie Nylander, Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne 

Hansén, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg   

 

Adjungerad: Kjell Svensson SKKs kansli,  

 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

        

 

§ 27 Sammanträdets öppnande 
 

Hälsade Mats Stenmark ledamöterna välkomna till dagens möte. Förklarades mötet därefter 

öppnat. 

 

§ 28 Val av justerare 
 

Utsågs Ulla Rylander att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 29 Föregående mötesprotokoll 
 

SKK UtstK protokoll nr 1/2010, 2010-01-19 

 

Förelåg UtstK protokoll nr 1/2010.  

 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 30 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

UtstK 1/2012, § 19 Inkomna förslag till utställningsprogram för specialklubbarna 2012 

 

Förelåg sammanställning av specialklubbarnas ansökta utställningsprogram för 2012.  

 

Beslöt UtstK efter genomgång och noggrann granskning av specialklubbarnas 

utställningsprogram 2012 att tillskriva de klubbar där förslag till byte av dag, oklarheter eller 

direkta avslag gjorts av kommittén. Beslöt UtstK vidare att i övrigt fastställa 

specialklubbarnas utställningsprogram 2012 samt uppdra åt sekreteraren att meddela berörda 

klubbar beslutet.  
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UtstK  1/2010, §18 Ansökningar angående obligatorisk mätning b) Svenska 

Schweisshundklubben – ansökan om obligatorisk mätning 

 

Förelåg från Svenska Schweisshundklubben 2010-02-15 inkommen kompletterande skrivelse 

avseende förtydligande om att klubbens ansökan om mätning för raserna alpenländische 

dachsbracke, bayersk viltspårhund och hannoveransk viltspårhund avser obligatorisk mätning 

tillsvidare.  

 

Beslöt UtstK att godkänna ovan nämnda ansökan från Svenska Schweisshundklubben, med 

tillägg om att mätning gäller tillsvidare på ovan nämnda raser och ska göras i alla officiella 

klasser på alla officiella utställningar från 1 januari 2012 i samband med Utställnings- och 

championatbestämmelsernas nästa låsningsperiod.    

 

 

 

§ 31 Information från ordföranden 
 

Rapporterade Mats Stenmark kort från Specialklubbskonferensen som hölls sista helgen i 

januari 2010 där även Marie Nylander deltog. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

Rapporterade  Mats Stenmark från FCIs möte i Show och Judges Committée, februari 2010 i 

Warszava. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

Förelåg för UtstK reviderad delegeringsordning avseende UtstK ansvarsområden och 

prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2009. 

 

Konstaterade UtstK att delegeringsordning efter smärre justering var i enlighet med UtstK 

förslag. 

 

 

Förelåg för UtstK kännedom, ekonomisk rapport för UtstK. 

 

Lades rapporten efter genomgång med godkännande till handlingarna.  

 

 

 

§ 32 Information från ledamöterna 

 

På förekommen anledning togs frågan upp om bestämmelser för handler/person utesluten ur 

SKK organisationen, belagd med djurförbud som visar hund på utställning. 

 

Konstaterade UtstK med hänvisning till Utställnings- och championatbestämmelserna punkt 

17 Krav på medlemskap, sista stycket att 

 

” Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av nordisk 

kennelklubb eller av FCI avstängts från rätten att delta på utställning, får inte ställa ut eller 
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visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp. Detta gäller även person som valt att 

utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, 

innebärande att SKK Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Utställare ansvarar för 

att hund inte visas av utesluten person.” 

 

 

 

 

§ 33 Information från SKKs Tävlings-/utbildningschef 

 

Informerade Kjell Svensson, SKKs Tävlings-/utbildningschef om att den 3-sidiga 

Tävlingsanmälan kommer att fasas ut och att en digital ifyllbar Tävlingsanmälan nu finns på 

SKKs hemsida www.skk.se. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 34 Information från sekreteraren 

 

Informerade sekreteraren om en ny blankett som finns på SKKs hemsida för Ansökan om 

dispens – exteriörbedömning, avseende svanskuperad hund eller hund som inte är född med 

naturligt hellång svans att bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få resultatet infört i 

stamboken. Avser endast hund född 2008-01-01 eller senare och som är född i land där 

svanskupering är tillåten, eller hund som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl. 

Exteriörbedömning innebär att hunden får en skriftlig kritik och ett kvalitetspris. Hunden är 

inte berättigad att delta i någon konkurrensklass eller tilldelas certifikat/CACIB. 

 

Samt att nytt Supplement daterat mars 2010 till Utställnings- och championatbestämmelserna 

gällande från 2008-01-01 har skickas ut till ringsekreterare, läns- och specialklubbar, 

handledare för utbildning av certifierade utställningsarrangörer (CUA) samt till utbildade 

CUA. Supplementet samt en reviderad upplaga av Utställnings- och 

championatbestämmelserna finns att ladda ner från SKKs hemsida (www.skk.se) 

     

Noterade UtstK informationen. 

 

 § 35 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse 

 

CS protokoll nr 7/2009 från möte 2009-11-25 

 

§ 189 Principdiskussion kring stambokföringsavgiften med innebörden att öka 

prisdifferentieringen mellan elektroniskt och manuellt inrapporterade resultat.  
 

Angående SKKs målsättning att föra över klubbarnas resultatregistrering från manuell 

registrering på SKKs kansli till elektronisk. SKK har för detta ändamål skapat ett antal olika 

IT-verktyg som stöd för klubbarna. CS har beslutat att en ökad prisdifferentiering (30 kr 

respektive 50 kr) mellan elektroniskt och manuellt inrapporterade resultat får ske när en 

datorstödd lösning kan erbjudas alla klubbar.  

 

UtstK har med anledning av ovanstående CS beslut, undersökt i vilken mån elektronisk 

resultatregistrering från utställning är möjlig för klubbarna. Konstaterades att alla klubbar 

http://www.skk.se/
http://www.skk.se/
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har möjlighet att göra sina inrapporteringar av utställningsresultat elektroniskt. Beslöt UtstK 

att i särskilt utskick uppmärksamma läns- och specialklubbarna på att en förändring av 

stambokföringsavgiften kommer att ske från och med 2011, innebärande en höjning till 50 kr 

per hund för manuellt registrerade resultat på SKKs kansli mot 30 kr för elektroniskt 

inrapporterade resultat av klubbarna. 

 

 

§ 165 Föregående protokoll nr 6/2009 

§ 149 Bordlagd fråga från CS nr 5/2009 § 113 b) remissförslag kvalitetssäkring av 

exteriördomare  
Förelåg för UtstK kännedom korrespondens mellan SKKs VD och FCI Executive Director Y. 

De Clercq i ovanstående fråga. 

 

Beslöt UtstK att ta upp ovan nämnda i samband med det planerade gemensamma mötet med 

SKKs Domarkommitté 8 – 9 juni 2010. 

 

Anmälan av norsk utställare vid Boxerklubben utställning den 16 augusti 2009 

Beslut  i SKK/CS vid möte 17 februari 2010  

Skrivelse till norsk utställare Ove Nilsen, Åkrehamn, Norge  avseende CS beslut om att 

meddela utställningsförbud i Sverige för nämnda person med anledning av händelse i 16 

augusti 2009 på Svenska Boxerklubbens utställning. 

 

Beslöt UtstK att uppdra åt kansliet att se över de administrativa rutinerna för registrering av 

utställningsförbud för utställare som inte är medlemmar i de till SKK-organisation hörande 

klubbar.     

 

§ 13 Protokoll SKK/UtstK nr 6/2009 

 

Gemensamma nordiska utställningsbestämmelser 

Angående  gemensamma nordiska utställningsbestämmelser fastställda i Köpenhamn vid 

NKUs möte 13 januari 2010.  

CS har beslutat att vid Västra Kennelklubbens utställning My Dog i Göteborg 6 – 9  januari 

2011, samt ett fåtal specialklubbar som har utställning första veckan i januari 2011, ska de nu 

gällande Utställnings- och championatbestämmelserna gälla. De nya gemensamma nordiska 

utställningsbestämmelserna träder i kraft 2011-01-10.  

 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att särskilt meddela berörda klubbar ovanstående 

beslut. 

 

§ 12 Planering/införande av NKUs Utställningsbestämmelser (SKK/UtstK nr 1/2010, 2010-

01-19) 

Angående CS beslut att bevilja UtstK extra medel för att kunna genomföra den fastställda 

utbildningsplanen för implementering av de nya gemensamma nordiska 

utställningsbestämmelserna. 

 

Noterade UtstK, CS beslut enligt ovanstående. 
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Övrigt 

Byte av utställningsplats 

CS beslut att fastställa UtstK VUs beslut om att godkänna Uppsala läns Kenneklubbs ansökan 

om att få ändra utställningsplats 2011 enligt följande: 28 – 29 maj 2011 från Gimo Herrgård 

till Österbybruks Herrgårdspark och 10 – 11 september 2010 från Gimo Herrgård till Gimo. 

 

Noterade UtstK, CS fastställande enligt ovanstående. 

   

 

Förelåg för UtstK kännedom utdrag ur CS protokoll möte 17 februari 2010 

Inte önskvärda trender inom utställningsverksamheten 

Angående att CS på förekommen anledning tagit upp utvecklingen av inte önskvärda trender 

inom utställningsverksamheten, exemplifierade med morrhår som rakas bort, överdriven 

pälsmängd, oönskad hårväxt på nakenhundar m m.  

 

---CS diskuterade frågan mycket ingående med utgångspunkt i utställningsbestämmelserna 

punkt 7 som reglerar att deltagande hund ”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”.  

I de kommande gemensamma nordiska utställningsreglerna framgår vidare att hundens 

välfärd alltid har högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen. 

CS är av den uppfattningen att denna typ av korrigeringar som exemplifieras inte kan anses 

förenligt med SKKs utställningsbestämmelser eller gynna den enskilda hunden.--- 

 

Noterade UtstK, CS uttalande i ovanstående fråga samt CS beslut att tillskriva samtliga 

exteriördomare samt läns- och specialklubbar om CS ställningstagande. 

 

 

Förelåg för UtstK kännedom utdrag ur CS protokoll möte 17 februari 2010 

§ 3 Föregående protokoll nr 7/2009, § 173, Protokoll SKK/UtstK nr 4/2009 – övrigt 
Angående CS fastställande av tidigare beslut med anledning av att Södra Norrbottens 

Kennelklubb har överklagat UtstK beslut om att inte få internationell status på sin utställning 

2010 och 2011 i Piteå. 

 

Noterade UtstK, CS fastställande enligt ovanstående.  

 

§ 36 Protokollsutdrag från Domarkommittén (DK)  

 

DKs protokoll från möte 11 februari  2010 
 

§ 16 Pågående ärenden 

 

Protokoll Nr 1/2009, § 11 

Angående DKs förslag till UtstK efter hörande av preparandlärarnas synpunkter, att i 

samband med att de harmoniserade utställningsbestämmelserna införs, göra följande 

förändringar på kritikerna: 

Ta bort ”kryssrutorna” utmärkt typ, mkt god typ etc. domarna får själva välja om de i sin 

skrivna kritik vill ange om hunden har exempelvis en ”utmärkt helhet”, ”mycket god helhet”. 

Likaså föreslås att ”typ och helhet” och ”detaljgranskning” tas bort.  
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Noterade UtstK, DKs förslag.  

Beslöt UtstK att ovanstående förslag tas upp under punkten ”Planering införande av NKU 

utställningsbestämmelser” på dagordningen.  

 

 

 

§ 37 Protokollsutdrag från Jakthundskommittén (JhK) 

 

§ 21  Ansökan om Viltspårchampionat för rasen barbet 

 

Angående JhK beslut om att bifalla ansökan från rasklubben för barbet om att rasen ska kunna 

tilldelas viltspårchampionat från och med 2011-01-01. En av i championatet ingående meriter 

måste vara erhållen efter 2011-01-01. 

 

Noterade UtstK ovan nämnda beslut från JhK. Beslöt UtstK att i samband med revidering av 

Utställnings- och championatbestämmelser lägga till rasen barbet till listan över raser som kan 

tilldelas viltspårchampionat att gälla fr o m 2011-01-01. 

 

 

§ 38 Protokollsutdrag från Standardkommittén (StandK) 

 

StandK protokoll från möte 14 oktober 2009 

 

§ 60 Russkaya tsvetnaya bolonka, registrering och standard 
 

Angående StandK beslut om att från kommitténs sida avsluta ansträngningarna att erhålla en 

standard från rubricerade ras hemland. Standard på svenska saknas då en officiell standard 

från ursprungslandet inte kunnat uppbringas trots upprepade förfrågningar till rasens hemland. 

Rasen registreras i SKKs annexregister som ras erkänd i rasens ursprungsland av 

kennelklubb medlem i FCI eller som samarbetar med FCI.  

 

Noterade UtstK informationen. Påpekade UtstK att rasen med hänvisning till ovanstående 

inte kan delta i officiell eller inofficiell utställning på till SKK organisationen hörande 

utställningar 

 

 

§ 39 Information från SKK övriga arbetsgrupper 

 

För UtstK kännedom information som skickats ut från SRD-gruppen till berörda gällande 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) avseende förtydligande av vilka punkter 

som bör ingå vid domargenomgång av SRD/BSI.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

För UtstK information från ”Projektgruppen Avel för mentalt sunda hundar, 18 februari 

2010”. Rapporten finns även att ladda ner från SKKs hemsida (www.skk.se) 

 

Noterade UtstK informationen 

 

http://www.skk.se/
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§ 40  Övriga protokoll 

 

Förelåg för UtstK kännedom SKK DKs protokoll nr 1/2010, 2010-02-11. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 41  NKU-harmoniseringen av utställningsbestämmelser 

 

För UtstK kännedom Sammanfattning av nya NKU utställningsbestämmelser från 2011. 

Championatsremiss har skickats ut till 13 jakthundklubbar vars championatsregler berörs av 

de nya utställningsbestämmelserna. Svarsdatum är satt till senast 1 juni 2010. 

 

I samband med att NKU-harmoniseringen av utställningsbestämmelserna införs kommer även 

en engelsk version av bestämmelserna att finnas tillgänglig på SKKs hemsida. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 42 Planering/införande av NKU Utställningsbestämmelser 

 

Tidsplan 

Konstaterades att tidsplanen så här långt i stort sett följs gällande planering för införande av 

NKU Utställningsbestämmelser.  

 

Ekonomiska medel 

Konstaterades att CS beviljat av UtstK äskade extra ekonomiska medel för implementeringen 

av NKU Utställningsbestämmelser. 

 

Utbildningsmaterial 

Genomgång, tillsammans med Ulrika Henriksson från Utbildningsavdelningen, av 

utbildningsmaterial att användas i samband med utbildning av funktionärer i NKU 

Utställningsbestämmelser. 

 

Diskuterades förslaget från SKKs DK om att göra vissa justeringar i utformningen av kritiker. 

Diskuterades förslag till utformning av resultatlista med anpassning till förändringar i NKU 

Utställningsbestämmelser. 

 

Beslöt UtstK att göra vissa justeringar i utbildningsmaterialet och arbeta vidare med förslag 

till kritiker och resultatlista.  

 

 

§ 43  Utbildningsseminarium 25 och 26 september 2010 

 

Inbjudan till utbildningsseminarium 25 och 26 september2010 

Från SKK har februari 2010 skickats ett Informationsbrev med inbjudan till ett 

utbildningsseminarium som äger rum lördag 25 september 2010 på Scandic Hotel i Upplands 

Väsby, i de nya harmoniserade NKU utställningsreglerna för utställningsansvariga och 
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handledare för utbildning av certifierade utställningsarrangörer samt en inbjudan till 

ringsekreterare till ett motsvarande seminarium söndag 26 september på samma plats. 

 

 

En påminnelse till ovanstående funktionärsgrupper kommer att skickas ut i april med 

observandum om att 
Uppgifter om regionala utbildningar (se inbjudan) ska vara SKK, Nina Berggren tillhanda 

senast 1 maj 2010. 

Anmälan till ovanstående utbildningar för respektive funktionärsgrupper ska vara SKK, Nina 

Berggren 163 85 Spånga tillhanda senast 20 augusti 2010. 

 

 

§ 44 UtstK – policyfrågor - bestämmelser 

 

a)WCC för raser inom grupp 3 - 8 

Med anledning av förfrågningar gällande beslut avseende FCI cirkulär 50/2008, har SKK 

begärt ett förtydligande från FCI. 

 

Följande gäller för utfärdade av WCC: 

 

Det land där hunden är registrerad (hundens hemland) ska utfärda WCC för deltagande i 

jaktklass på utställning. 

 

För provmerit tagen i annat land än hemlandet, ska hundägaren själv från det landets 

kennelklubb begära ett intyg som verifierar provmeriten.  

 

Det vill säga att för att SKK för svenskregistrerad hund ska kunna utfärda WCC för provmerit 

tagen i annat land måste hundägaren skriftligt från det landets kennelklubb begära ett intyg 

som verifierar att underlaget motsvarar provmerit för deltagande i jaktklass på utställning. 

Beslutet gäller endast för raser inom grupp 3 – 8.  

 

b) Särskild blankett för anmälan av person som i samband med utställning, prov och 

tävling förvarar hund på ett olämpligt sätt 

 

Med anledning av KF 2009 beslut har CS uppdragit till UtstK att utarbeta en blankett att 

användas av funktionärer i samband med anmälan av tävlande eller annan person som på 

utställning, prov eller tävling förvarar hund t ex i varm bil, tält eller på annat olämpligt sätt.  

 

Ett första utkast förelåg för UtstK. Diskuterades förslaget. Vissa tillägg och justeringar 

föreslogs samt uppdrog UtstK till sekreteraren att med SKKs jurist klargöra vissa juridiska 

frågeställningar. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga frågan för komplettering och utredning av vissa frågeställningar 

med SKKs jurist. 

 

c)Förfrågan angående registrering retroaktivt av titeln Dansk Vinnare 2009  
UtstK har i tidigare protokoll (UtstK 1/2010, § 15c) redovisat beslut om att SKK registrerar 

Dansk Vinnare från och med 1 januari 2010 samt att titeln Köpenhamnsvinnare i och med det 

inte kommer att registreras av SKK.  Med hänvisning till nämnda beslut har två ansökningar 
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inkommit till UtstK avseende att få registrera titeln Dansk Vinnare 2009 (DK V09) 

retroaktivt. 

 

Beslöt UtstK att avslå ovanstående inkomna ansökningar med hänvisning till tidigare praxis 

att inte införa regler och bestämmelser retroaktivt. Endast titlar tagna efter beslutets införande 

kommer att registreras. 

 

d) Policydiskussion angående om en rasklubb ska kunna arrangera officiell utställning 

för en annan ras än sin egen 
Med anledning av inkommen förfrågan från en specialklubb om möjlighet för en av dess 

rasklubbar att få arrangera utställning för en annan ras utan egen rasklubb samtidigt som man 

arrangerar utställning för den egna rasen. 

 

VU i UtstK har på begäran från specialklubben snabbehandlat ärendet 10 februari 2010 i 

samband med att förfrågan inkom. VU i UtstK avslog begäran från specialklubben med 

hänvisning till att delegeringsordning inte ger utrymme för en rasklubb att arrangera officiell 

utställning för en annan ras än den egna. Däremot finns inget hinder för specialklubben att 

arrangera officiell utställning för sina samtliga egna raser, varför UtstK inte kan se något 

behov av att ändra nuvarande policy och delegeringsordning. Inte heller föreligger något 

hinder för rasklubben att anordna en icke stambokförd (inofficiell) utställning för en annan 

ras.  

 

Diskuterade UtstK ovanstående fråga. 

 

Beslöt UtstK att bifalla av UtstK VU taget beslut. 

 

e) Klubbarnas ansvar för resultatrapportering 

Med anledning av att det kommit till UtstK kännedom att det under en längre tid förekommit 

ökade uppenbara brister i kvaliteten i samband med resultatrapporteringen av utställningar, 

diskuterade UtstK åtgärder för att framförallt länsklubbarna, i viss mån även specialklubbar 

ser över sitt ansvar innan inrapportering till SKK. 

 

UtstK uppmanar därför klubbarna att bli noggrannare och tänka igenom i vilken mån 

felaktigheter, inte minst när det gäller mätraser kan klaras upp innan resultatregistrering sker. 

I samband därmed uppmanas klubbar att se över tillgängligheten för medlemmarna samt att 

bemöta utställare/medlemmar snabbt via mail och telefon när det gäller eventuella 

förfrågningar innan utställningen ex felaktiga anmälningar, anmälan till ”rätt” klass, 

förfrågningar om vad som gäller för mätraser, återbetalning av anmälningsavgift etc.  

UtstK påpekar vidare att det är klubbarna som har ansvaret att på ett fullgott sätt hantera 

frågor i enlighet med SKKs policy och bestämmelser. Om entreprenörer anlitas så kvarligger 

dock ansvaret hos klubben såsom uppdragsgivare. 

 

Beslöt UtstK att uppdra åt kansliet att tillskriva läns och specialklubbar om UtstK krav på att 

klubbarna tar ansvar gällande ovanstående. 

 

f) Vit herdehund –  krav för deltagande i bruks-/jaktklass 

 

Förelåg till UtstK 2010-03-12 inkommen skrivelse från Svenska Brukshundklubben/Utskottet 

Avel och Hälsa angående möjligheten för rasen vit herdehund att ställa ut meriterade hundar i 

bruksklass på utställning, oavsett att de nya championatreglerna ännu inte trätt ikraft. 
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Beslöt UtstK att bevilja att vit herdehund kan ställa ut i jakt-/bruksklass på 

specialklubbsutställning fr o m 1 juli 2010 med krav på provmerit motsvarande nuvarande 

krav för rasen collie, fram till att de nya reglerna träder i kraft 10 januari 2011. 

 

 

§ 45 Inkomna skrivelser  

 

a)Svenska Pointerklubbens utställning på Öland 18 september 2009 
Förelåg kataloguppgifter från rubricerade utställning med uppgift om bestyrelseledamöter 

som enligt uppgift anmält och ställt ut hund på samma utställning i strid mot Utställnings- och 

championatbestämmelser.  

 

Förelåg yttrande inkommet 2010-01-18 från Svenska Pointerklubbens arrangörer. 

 

Förelåg yttranden inkomna 2010-01-29 från berörda bestyrelseledamöter. 

 

Förelåg yttrande inkommet 2010-02-02 från FA/TK. 

 

Fann UtstK vid genomgång av ovan nämnda underlag att en av de i katalogen angivna 

bestyrelseledamöterna i sent skede av planeringen av utställningen, av arrangören bytts ut då 

det framkommit att vederbörande anmält hund till utställning. Vid tryckning av katalogen har 

inte någon namnändring gjorts till den som av arrangören utsetts till bestyrelseledamot i 

berörd persons ställe.  

Berörd bestyrelseledamot nummer två har i sitt yttrande medgivit att hund delägd av honom 

varit anmäld till utställningen. Dock har hunden inte visats av honom själv. 

Beslöt UtstK att annullera pris erhållet på aktuell utställning för den hund av ras pointer, 

S24998/2006 Bronspilens Armani, vars ägare tjänstgjort som bestyrelseledamot på 

utställningen. 

Beslöt UtstK att inte vidta någon åtgärd för bestyrelseledamot benämnd som nummer ett i 

ovan nämnda ärende då personen inte tjänstgjort på utställningen. 

Vidare har UtstK noterat att FA/TK i sitt yttrande gjort en utredning av det inträffade och är 

beredda att se över rutiner kring utställning och prov för att förhindra liknande missöden i 

framtiden. 

Beslöt UtstK att påpeka för arrangören att vid eventuellt byte av bestyrelseledamot efter 

tryckning av katalog ska detta anslås vid entrén och om möjligt ropas ut i högtalare. 

 

b)Svenska Terrierklubben angående deltagande med rasen yorkshireterrier på 

specialklubbsutställning i Danmark, Norge och Finland 

Förelåg skrivelse från Svenska Terrierklubben inkommen 9 februari 2010 angående att 

Svenska Yorkshireterriersällskapet uttryckt stor besvikelse över att inte kunna delta på 

officiella terrierklubbsutställningar i Danmark, Norge och Finland då i dessa länder rasen 

fortfarande är klassificerad som dvärghund i klubbhänseende. Svenska Terrierklubben har 

tillskrivit SKK UtstK för att få hjälp med att ”få bollen i rullning” så att yorkshireterrier ska 

kunna ställas i våra nordiska grannländer på samma sätt som i Sverige, med hänseende till att 

rasen tillhör grupp 3.  

 

Beslöt UtstK att hänskjuta frågan vidare till NKU då det inte är något som SKKs UtstK har 

mandat att besluta om. 
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c)Angående händelse i samband med SBK/Svenska Rottweilerklubbens utställning i 

Borlänge 7 mars 2010 

Till UtstK har 2010-03-10 inkommit en skrivelse från Svenska Brukshundklubben Utskott för 

Avel och Hälsa angående ett ärende rörande händelse i samband med rubricerade utställning, 

med begäran om vidare handläggning av UtstK. 

 

Förelåg till ovan nämnda skrivelse bifogat en skrivelse daterad 7 mars och undertecknad av 

kommissarien på utställningen samt fyra vittnen till den aktuella händelsen. 

 

Förelåg yttrande i ärendet daterat 22 mars från berörd handler. 

Förelåg yttrande i ärendet daterat 24 mars från berörd hundägare. 

 

Gick UtstK noggrant igenom inkomna handlingar.  

Ansåg UtstK att agerandet, så som det beskrivits i underlagen av vittnena till händelsen, 

strider mot SKKs Allmänna bestämmelser för prov, tävling och utställning punkt 3 samt mot 

SKKs Grundregler 1:1 varför UtstK beslöt att vidarebefordra ärendet till SKKs 

Disciplinnämnd för vidare handläggning.  

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

 

§ 46 Dräktiga tikar/valptikar på utställning 

 

Skrivelse 22 januari 2010 från uppfödare av skotsk terrier, som ställt ut en dräktig tik 

Uppfödaren har i skrivelse till UtstK beskrivit att hon anmält tre hundar till Västra 

Kennelklubbens utställning My Dog i januari 2010, varav en av tikarna var parad i mitten på 

november 2009, men enligt veterinär visade röntgen inte tecken på dräktighet. Tiken valpade 

den 18 januari 2010 och fick då en valp. 

 

Tog UtstK del av ovan nämnda skrivelse från uppfödaren. Beslöt UtstK att påpeka för 

uppfödaren att det strider mot Utställnings- och championatbestämmelserna, punkt 6, Hinder 

för deltagande i utställning, prov och tävling att ställa ut en parad tik senare än 30 dagar före 

beräknad valpning, detta oavsett resultat från röntgen då det visat sig att man inte av en 

röntgenbild till hundra procent kan fastställa om en tik är dräktig eller inte.  

 

SKK förutsätter att uppfödaren i sin fortsatta uppfödning tar del av och följer ovan nämnda 

bestämmelser samt vill UtstK informera om att i fall av återkommande förseelse, 

vidarebefordras denna till SKKs Disciplinnämnd.  

 

Beslöt UtstK att inte göra några justeringar i resultatlista för ovan nämnd hund vid aktuell 

utställning. 

 

 

§ 47 Angående mätning av raserna tax, mexikansk nakenhund, perro sin pelo 

del perú och pudel, mellan-, dvärg- och toy 

 

Med anledning av ett antal felaktigheter i länsklubbars resultatrapportering i samband med 

mätning av rubricerade raser har SKK i reviderad upplaga av Utställnings- och 
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championatbestämmelserna på SKKs hemsida samt i Supplement från mars 2010 lagt till ett 

förtydligande i skrivningen.  

Avkomma registreras som den rasvariant som det största föräldradjuret är. Definitiv 

registrering av storlek sker efter första utställningstillfället efter det att hunden uppnått 15 

månaders ålder.  

Fram till dess att hunden uppnått 15 månaders ålder gäller följande: 

”Ska mätas före bedömningens början vid varje utställningstillfälle, och ska bedömas som 

den storleksvariant den mäts till för dagen.”  

 

 

§ 48 Tillägg i särbestämmelserna för tysk spets/kleinspitz och mittelspitz 

 

På förekommen anledning av en uppkommen situation på Västra Kennelklubbens utställning 

2010, har UtstK föreslagit att ett tillägg görs i särbestämmelserna för rasvarianterna tysk 

spets/kleinspitz och mittelspitz i enlighet med praxis för mätning av raserna tax,  

mexikansk nakenhund, perro sin pelo del perú och pudel, mellan-, dvärg- och toy. 

 

I nuvarande registreringsbestämmelser står att ”Parning är tillåten mellan rasvarianterna 

kleinspitz och mittelspitz. Parningsförbud råder mellan övriga varianter.” ”Avkomma 

registreras som den rasvariant som det största föräldradjuret är”   

 

I och med att korsparning får ske mellan de olika rasvarianterna så kommer olika varianter att 

kunna födas i samma kull. Därmed finns behovet av att kunna omregistrera en hund som 

valpregistreras som en variant, till den andra. Detta har tidigare fungerat under alla år utan att 

det varken varit reglerat i Utställnings- och championatbestämmelserna eller i 

Registreringsbestämmelserna. 

 

Beslöt UtstK att i särbestämmelserna från 2011 införa att tysk spets/kleinspitz och mittelspitz 

ska mätas vid varje utställningstillfälle till dess att hunden uppnått 15 månaders ålder. 

Definitiv registrering av storlek sker efter första utställningstillfället efter det att hunden 

uppnått 15 månaders ålder. Beslöt UtstK att kontakta Spets och Urhundklubben angående 

ovanstående. 

 

§ 49 Nya raser/specialklubbstillhörighet 

 

För UtstK kännedom  

Ny ras 

två hundar av rasen grand griffon vendéen har importerats till Sverige och registrerats i 

SKKs stambok. Rasen tillhör grupp 6 och är en drivande hund, som ursprungligen använts för 

jakt på vildsvin och varg. Frankrike är rasens hemland. Rasen är erkänd av FCI och tävlar om 

CACIB/CACIT med krav på provmerit. 

 

Raser som fått klubbtillhörighet eller ny klubbtillhörighet 

Lista från Föreningskommittén (FK) avseende raser som fått klubbtillhörighet eller ny 

klubbtillhörighet beslut i FK 2010-02-02 

 

braque francais SKF  

griffon fauve de bretagne SSDV  

griffon nivernais SSDV 

gonzcy polski  SSDV 
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posavski gonic SSDV 

slovensky hrubosrsty stavac SKF  

 

Ny Specialklubb Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV har bildats, 

FK 2010-02-02. 

 

Raser som saknar klubbtillhörighet 

Enligt uppgift från FK saknar raserna american foxhound och foxhound rasklubbstillhörighet. 

Enligt uppgift i protokoll från JhK har Svenska Stövarklubben tackat ja till rasansvar för rasen 

foxhound.  

 

Beslöt UtstK att ställa frågan till JhK och FK med begäran om förtydligande gällande 

specialklubbstillhörighet för ovan nämnda raser.  

 

 

§ 50 Länsklubbsutställningar 

 

a)Gruppfördelning 

Förelåg från Sydskånska Kennelklubben 2010-02-25 inkommen förfrågan beträffande ändring 

av gruppfördelning för Malmö internationella utställningar 2011 och 2012, avseende 

sammanslagning av grupp 4 och 6, med hänseende till de nya NKU harmoniserade reglerna 

som ska börja gälla från 2011.  

 

Förelåg även förfrågan från Norra Norrbottens Kennelklubb gällande gruppfördelningen och 

eventuella förändringar i fastställt program avseende sammanslagning av grupp 4 och 6.  

 

Beslöt UtstK via mailkorrespondens, att med hänseende till länsklubbarnas 

utställningsprogram inklusive gruppfördelning är fastställda t o m 2012, eventuella 

domarinbjudningar klara, samarrangemang med specialklubbar etc, att översända ärendet till 

SKK CS presidium. CS presidium fastslog 2010-03-19 att de nya reglerna gällande 

gruppsammanslagning av grupp 4 och 6 ska tas i bruk från och med år 2013;  

D v s Länsklubbarna följer nuvarande regler till slutet av år 2012 gällande 

gruppfördelning.   

 

b)FCI – internationella utställningar anpassning till 30 – milregeln inom norden   

Förfrågan från Finska Kennelklubben om möjligheten att lägga internationell utställning 

samma helg i Rovaniemi som Norra Norrbottens Kennelklubbs internationella utställning i 

Gällivare 30 juni – 1 juli 2012 med gruppanpassning motsatt dag.  

 

Förfrågan har även kommit från Finska Kennelklubben om samordning med Uleåborg i 

Finland samma helg som Södra Norrbottens Kennelklubbs internationella utställning i Piteå 

14 och 15 juli 2012, med anpassning av grupper motsatt dag. 

 

FCI kräver sedan några år tillbaka före godkännande av två internationella utställningar 

samma helg inom en radie av 30 mil, ett skriftligt avtal mellan länderna. 

 

UtstK VU har 2010-03-09  tillstyrkt samarbete med Finska Kennelklubben kring ovan 

nämnda arrangemang avseende gruppanpassning, samt skickat ett skriftligt avtal till Finska 

Kennelklubben för vidarebefordran till FCI. 
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Beslöt UtstK att bifalla av VU taget beslut i ovanstående fråga.    

 

c)Angående ansökan från Stockholms Kennelklubb (STOKK) om ”större 

arrangemang” 2013 

STOKK har till SKKs UtstK inkommit med en ansökan om att år 2013 få arrangera två en-

dagarsutställningar; en nationell 6 juli  (Ulla & Bertils Minnesutställning) och en 

internationell 7 juli (i stället för en internationell i maj) samt i samband därmed erbjuda 

circuit-utställningar för special- och rasklubbar under torsdag 4 juli och fredag 5 juli. Planerad 

utställningsplats är Vallentuna flygfält.  

 

Beslöt UtstK att bevilja STOKK ovan nämnda arrangemang i enlighet med bif. skrivelse samt 

vidarebefordra förslaget till SKK CS för tillstyrkan.Vidare beslöt UtstK att informera SKK 

CS om att inget ytterligare förslag till ”större arrangemang” inkommit från länsklubbarna 

avseende år 2013.  

 

Förklarades ovanstående i paragrafen för omedelbart justerat. 

 

 

 

§ 51 Redovisning av UtstK VU  
 

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

 

Jämtland/Härjedalens Taxklubb, Östersund 2010-02-14 

Erica Pettersson  81 

 

Svenska Vinthundklubben, Strängnäs 2010-02-27 

Tanya Ahlman-Stockmari  83  

Dagmar Hintzenberg-Freisleben 85 

 

Sydskånska Kennelklubben, Malmö 2010-03-20-21 

Eva Jönsson   84 

Annukka Paloheimo  83 

 

Östsvenska Taxklubben, Ekerö 2010-03-20 
Kjell Lindström  82 

 

Svenska Whippetklubben, Vilsta/Eskilstuna 2010-04-03 

Ingrid Karh-Heiermann  88 

  

 

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

paragrafen. 
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§ 52 Information från FCI   

 

För UtstK kännedom förelåg följande cirkulär: 

 

Cirkulär 22/2010: Dansk Kennel Klub (DKK) meddelar att domare Mr. Jesper Ravn är 

avstängd som domare under en period av tre år från 2010-03-09.  

 

Cirkulär 20/2010: Kennel Club Boliviano (KCB) meddelar att domare Mr. Christian Molina 

Galvez  är utesluten som medlem med utställningsförbud och som uppfödare samt avstängd 

från att döma tillsvidare. 

 

Cirkulär 18/2010: Bulgarian Republican Federation of Cynology (BRFC) meddelar att 

domare Mr. Andon Todorov är avstängd från att döma från 2010-03-02.   

 

Cirkulär 17/2010: Société Centrale Canine pour l’Amélioration des Races de Chiens en 

France (SCC) meddelar att domare Mr. Rémi Barriere är avstängd som domare under en 

period av två år från 2010-02-18.  

 

Cirkulär 7/2010: Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) meddelar att Mr. Andreas 

Fichtl är avstängd från att döma fr o m 2009-09-04, på obestämd tid.  

 

Cirkulär 105/2009: Phillippine Canine Club, INC (PCCI) meddelar att Mr. Danny Ramillano 

är utesluten från PCCI och avstängd från att döma.  

 

Cirkulär 108/2009: Kennel Union of Southern Africa (KUSA) informerar om att följande tre 

organisationer; SABT, Historical Boerboel, Boerboel International inte är organisationer 

tillhörande KUSA. 

 

Cirkulär 12/2010: Kinoloska Zveza Slovenije (KZS) informerar om att deras webbsida för 

2010 European Dog Show är www.eurodogshow2010.si  

KZS vill särskilt uppmärksamma klubbar, medlemmar och domare på att 

www.eurodogshow2010.com inte är deras webbsida för Europautställningen 2010.   

 

Cirkulär 19/2010: Protokoll från FCI General Committee, möte i Bratislava 4 och 6 oktober 

2009 

 

Cirkulär 23/2010: Information från FCI avseende uppmaning till utställningsarrangörer att i 

Regulations for FCI Dog Shows särskilt observera ersättningsregler till domare i samband 

med domaruppdrag samt vad som gäller om ett domaravtal måste annulleras, vidare 

påminnelse om att domare ska meddelas skriftligt, i förväg om vilka raser samt antalet hundar 

som han/hon ska döma. 

Regulations for FCI Dog Shows gällande från 1 april 2010 finns på 

www.fci.be/reglements.aspx 

 

Cirkulär 24/2010 angående att en arbetsgrupp tillsatts i samband med FCIs möte februari 

2010 med anledning av ett antal frågeställningar från medlemsländer gällande International 

Show Champion Title (C.I.E). Tillsvidare hänvisas till Cirkulär 92/2008 angående C.I.E. 

 

http://www.eurodogshow2010.si/
http://www.eurodogshow2010.com/
http://www.fci.be/reglements.aspx
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Information från FCI: Schema över FCI CACIB Dog Shows 2010 och 2011, reviderad lista 

2010-03-17 

 

Noterade UtstK ovanstående information. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

§ 53 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 § 45 c) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 

 

 

§ 54 Nästa sammanträde 

 

Beslöt UtstK enligt tidigare agenda att hålla nästa möte som ett tvådagarsmöte 8 – 9 juni 

tillsammans med DK. 

 

 

§ 55 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden de närvarande samt avslutades mötet. 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

 

Mats Stenmark (ordf)   Ulla Rylander 

    

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

bli föremål för ändring av SKK/CS.  


