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SKK/UtstK nr 4/2010, 2010-08-24 

 

§ 86 – 110 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 24 augusti 2010 på SKKs kansli i Spånga. 

 

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

Yvonne Hansén, Cindy Pettersson, Ulla Rylander  

 

Anmält frånvaro: Bo Wiberg  

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 86 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade Mats Stenmark ledamöterna välkomna till dagens ordinarie sammanträde. 

Förklarades mötet därefter öppnat. 

 

§ 87 Val av justerare 

 

Utsågs Kerstin Eklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 88 Föregående mötesprotokoll 

 

SKK UtstK protokoll nr 3/2010. 

 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

§ 89 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

SKK/UtstK 3/2010, § 73a) Nordskånska Kennelklubben – utställning i Hässleholm 22 maj 

2010 – shar pei 

a)Ärende angående protest mot hundägare som deltagit på rubricerade utställning med hund 

av ras shar pei entropion-opererad, i strid mot SKKs bestämmelser.  

UtstK har inhämtat kompletterande underlag från Nationella Dopingkommissionen 

(NatDopK) och SKKs Dopingkommittés (DopK) (protokoll nr 1/2008), där det framgår av 

beslut i ett enskilt ärende att det operativa ingreppet ”eye-tacking”, utgör otillbörlig påverkan. 

NatDopK har vid samma tidpunkt gjort ett principiellt ställningstagande avseende operativt 

ingrepp i form av en korrektionssutur som ett led i så kallad ”eye-tacking, där man uttalat att 
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åtgärden är föremål för dispensförfarande för prov och tävling, men att möjlighet till dispens 

saknas för deltagande med hund på utställning och exteriörbeskrivning.  

När det gäller specifikt rasen shar pei pågår ett ögonprojekt och under projekttiden (start i 

början av 2009) har NatDopK uttalat, ska möjlighet till dispens för deltagande i utställning 

och exteriörbedömning kunna ansökas om för rasen shar pei, för att ge grund för utvärdering 

av åtgärden. Dock krävs att dispens är ansökt och godkänd innan deltagande i utställning eller 

exteriörbedömning. Dispensansökan görs via ansvarig handläggare på SKKs kansli. 

 

Med hänseende till att det påstådda ingreppet ligger långt tillbaka i tiden och att det inte 

tillfullo gått att utreda huruvida ingrepp har skett, samt att den anförda journalutskriften 

saknar bevisvärde, samt att ovan nämnda möjlighet till dispensförfarande för rasen shar pei 

inte tydligt har informerats om tidigare, beslöt UtstK att ärendet läggs till handlingarna utan 

vidare åtgärd. 

 

SKK/UtstK 3/2010, § 73 b) Öron- och svanskuperade hundar födda i land där det är 

olagligt 

b)Angående den del i ärendet som UtstK bordlagt för vidare utredning rörande inkomna 

uppgifter avseende hundägare till tre öron- och svanskuperade hundar födda i Rumänien 

varav två hundar födda 2006 och en hund född 2007.  

Förelåg till dagens möte e-postsvar daterade 15 juni och 22 juli 2010 från två 

ambassadtjänstemän i Rumänien, som har tillskrivits angående gällande regler i Rumänien 

avseende öron- och svanskupering av hundar födda i landet.  

 

Konstaterade UtstK av svaren ovan nämnda att det inte tillkommit några nya uppgifter i 

frågan, innebärande att det inte går att med säkerhet belägga vad som gällde före 15 januari 

2008 i Rumänien, avseende öron- och svanskupering av hundar födda i Rumänien.  

Konstaterade UtstK av underlagen att enligt rumänsk lag är det från januari 2008 förbjudet 

att öron- och svanskupera hundar i Rumänien. 

 

Beslöt UtstK att ärendet därmed får anses vara utrett. Lades ärendet därmed till handlingarna. 

 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat. 

 

SKK/UtstK 3/2010, § 78 Utställningsprogram – specialklubbar/Svenska Dreverklubben 

c)UtstK har begärt återkoppling från Svenska Dreverklubben (SDK) med anledning av att 

utställningar ställs in med kort varsel och ibland uppdagats först i samband med att resultaten 

rapporterats in till SKKs Registreringsavdelning. UtstK har återkommande pekat på att 

utställningsprogram för specialklubbar låses för ändringar 1 oktober året innan 

genomförande.  

 

SDK har i sitt svar 22 augusti 2010 informerat UtstK om att diskussioner har förts i ärendet 

vid SDKs årsmöte 19 juni 2010. Vid SDKs möte har beslutats att om en lokalklubbs 

utställning ställs in upprepade gånger ska SDK stryka den från kommande program. SDK har 

även betonat för berörda funktionärer vikten av att kontroll av att datum och plats 



3 
 

överensstämmer med det planerade för att beviljade utställningar och registrering av resultat 

på SKK ska kunna fungera.   

 

Konstaterade UtstK att SDK vid sitt årsmöte 19 juni själva har kommit fram till hur de ska 

förbättra rutinerna avseende kontroll av att ansökta datum och platser för utställningar 

stämmer med de planerade, samt att de själva ska vidta åtgärder i form av strykningar i 

kommande program i det fall det visar sig att utställningar återkommande inte genomförs.  

 

Uppdrog UtstK åt Mats Stenmark att ta kontakt med SDKs utställningsansvarige för att följa 

upp vissa administrativa rutiner. Lades ärendet därefter till handlingarna. 

 

SKK/UtstK nr 3/2010, § 79 Ringsekreterarfrågor 

d)Med anledning av skrivelse till UtstK, från en ringsekreteraraspirant, där hon beskrivit ett 

anmärkningsvärt bemötande i samband med sin aspiranttjänstgöring, har UtstK begärt in 

yttranden från tjänstgörande ringsekreterare vid det aktuella tillfället. Aspiranten har i 

skrivelsen samt till en bestyrelseledamot på plats på utställningen beskrivit att hon varken fått 

adekvat handledning eller korrekt bemötande utan bemötts med suckanden och stönanden när 

det inte flutit på i ringen, vilket inte enbart berott på aspiranten. I vissa fall har instruktioner 

från handledaren om rutiner kring ringsekreterararbetet inte stämt överens med den 

information aspiranten fått på utbildningen, vilket gett  upphov till irritation från handledaren. 

Förelåg yttranden var för sig från såväl skrivande som inkallande ringsekreterare. 

Enligt Regler och anvisningar för ringsekreterare ”kan ringsekreterare i likhet med andra av 

SKK auktoriserade funktionärer, i förekommande fall tilldelas erinran, varning, 

tidsbegränsad avstängning eller avauktorisation.”  

 

Tog UtstK del av de båda ringsekreterarnas yttranden.  Fann UtstK att den skrivande 

ringsekreteraren brustit i sitt handledarskap, framför allt i sitt uppträdande gentemot 

ringsekreteraraspiranten. Beslöt UtstK med hänvisning till ovan nämnda att tilldela XX en 

erinran. 

 

Beslöt UtstK vidare att i samband med utbildning i NKU utställningsregler på seminarium 

(26 september) för handledare som utbildar ringsekreterare och ringsekreteraransvariga i 

klubbarna, diskutera handledarrollen med tonvikt på bemötande.  

 

Beslöt UtstK även att påminna om att uppdraget som handledare i utställningsringen för 

ringsekreteraraspiranter är frivilligt; d v s tjänstgörande ringsekreterare ska alltid bli tillfrågad 

i förväg av utställningsarrangören och har då en möjlighet att tacka nej om han/hon inte är 

beredd att ta på sig det ansvar som handledarskapet innebär. 

 

e)SKK UtstK nr 3/2010, § 82 Övriga frågor – Uppfödarutskick 2010   

 

Beslöt UtstK att i Uppfödarutskicket lämna med kortare information/sammanfattning 

angående NKU utställningsbestämmelserna som börjar gälla från och med 10 januari 2011 

samt en ”översättningstabell” av gamla och nya prissättningen.  
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§ 90 Information från ledamöterna 

 

Rapport angående Södra Norrbottens Kennelklubbs utställningar i Piteå 2010  

Ulla Rylander rapporterade utifrån sitt uppdrag från UtstK att närvara som stödperson på 

Södra Norrbottens Kennelklubbs utställningar i Piteå 2010, med anledning av SKK CS beslut 

( 25/11 2009) om ändrad status från internationell till nationell för Piteå-utställningen 17 – 18 

juli 2010. Beslutet om att ”hålla inne” internationell status grundat på vissa brister i 

arrangemanget i samband med internationella utställningen år 2009, dock med möjlighet att 

återfå internationell status för 2011, under förutsättning att förbättringar uppvisats under 

2010.  

Ulla Rylander har för såväl den nationella utställningen 15 – 16 maj 2010 som den i ärendet 

aktuella utställningen 17- 18 juli 2010 i Piteå kunnat konstatera att länsklubben på alla de 

punkter där kommittén tidigare påtalat brister, detta har åtgärdats och skötts på ett utmärkt 

sätt. 

 

Beslöt UtstK efter att ha tagit del av rapporten föreslå SKK CS att Södra Norrbottens 

Kenneklubbs utställning i Piteå 16 – 17 juli 2011 återfår tidigare ansökt status som 

internationell.  

 

Förklarades ovanstående i paragrafen för omedelbart justerad. 

 

Rapport från Cindy Pettersson angående Junior Handling 

Rapporterade Cindy från juniorhandlingmötet augusti 2010  

att lägret 24 – 26 september för junior handlingträning har fått 40 anmälningar. Flera 

deltagare är över 17 år och mötet har beslutat att i första hand ta emot de som är under 17 år 

(max antal deltagare är 30). Ämnen som tas upp på träningslägret är: Anatomi samt junior 

 handlingdomarens arbetsuppgifter (Sara Nordin), reseberättelser om att arbeta i USA som 

 handler samt aktiv träning med ungdomarna (Nina Odehag), Sjoerd Jobse berättar om att 

 vara handler i Europa och håller träningspass, även Gabriella Hjorth och Jill Rhodin håller i 

 träningspass. Övriga aktiviteter (Emelie Karlsson och Fanny Hellström).  

  

Ett Nordiska extra juniorhandlingmöte hålls13 – 14 november 2010. Svenska laget som ska 

delta i Nordiska Mästerskapen i Junior Handling sista helgen i november i Norge ska träffas 

för att förbereda sig. 

 

Tackade UtstK för en utförlig rapport. 

 

 

 

§ 91 Information från Tävlings- och utbildningschefen 

 

Togs upp begäran från SKKs VD till respektive kommitté angående efterfrågan av eventuella 

tillämpningsanvisningar rörande punkter i SKK grundregler som för UtstK del berör 

utställningsfrågor.  
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Beslöt UtstK efter diskussion att vidarebefordra synpunkter på ovan nämnda till SKKs VD. 

 

 

§ 92 Information från sekreteraren  

 

1 oktober ”dead-line” för ändringar i fastställt utställningsprogram 2011 

 

Beslöt UtstK att skicka ut en påminnelse till alla specialklubbar om att eventuella ändringar i 

fastställt utställningsprogram för kommande år ska vara Tävlingsavdelningen tillhanda senast 

1 oktober 2010 på därför avsedd blankett (se SKKs hemsida under länken funktionär/ 

”Ansökan om ändring av utställningsprogram”).  

 

 

§ 93 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse 

 

CS protokoll 2010-06-15,  

 

§ 74 UtstK nr 2/2010 – Uppdrag från KF2009  

Angående CS beslut att med omedelbar justering godkänna UtstK förslag till 

rapporteringsblankett för ”Rapport om hund som förvarats på ett olämpligt sätt (i bil, bur, tält 

e.dyl.)”. 

 

§ 74 UtstK nr 2/2010 - § 45 Inkomna skrivelser, b) Svenska Terrierklubben angående 

deltagande med rasen yorkshireterrier på specialklubbsutställning i Danmark, Norge och 

Finland 

Angående Svenska Terrierklubbens begäran om stöd hos SKK för harmonisering inom de 

skandinaviska länderna så att det blir möjligt för rasen yorkshireterrier att delta på 

terrierklubbsutställningar i Danmark, Norge och Finland, vilket inte är möjligt för närvarande 

då rasen där är klassificerad som dvärghund. CS beslut i enlighet med UtstK förslag att 

hänskjuta frågan till NKUs nästa möte. 

 

Noterade UtstK ovanstående information. 

 

§ 94 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté (DK) 

 

DK protokoll från 2010-06-08-09 

§ 84 Domarfrågor – Bedömning 

 

Skaraborgs Kennelklubb – Larv 2010-05-08-09 – rhodesian ridgeback 

Angående skrivelse till DK från bestyrelsen på Skaraborgs Kennelklubbs utställning i Larv 

2010-05-08-09, avseende protest mot 0-pris för en övervinklad mellanhand på rhodesian 

ridgeback.  
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Beslöt UtstK efter att ha tagit del av inkomna underlag, i enlighet med DKs rekommendation, 

att ovan nämnda 0-pris för rhodesian ridgeback S32390/2007 Karanga’s Dee Sign af Lex på i 

ärendet aktuell utställning, ska kvarstå. 

 

Wästmanlands Kennelklubb – Västerås/Rocklunda 2010-04-24-25 – bearded collie 

Angående skrivelse till DK från utställare av rasen bearded collie som deltagit i 

Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Västerås 2010-04-24-25. Utställaren har begärt att 

få erhållet 0-pris annullerat då motiveringen till priset i kritiken, inte är ett diskvalificerande 

fel enligt rasens standard. 

Beslöt UtstK efter att ha tagit del av inkomna underlag, i enlighet med DKs rekommendation, 

att ovan nämnda 0-pris erhållet på ovan nämnda utställning, för bearded collie, S50102/2009 

Stand out all for you grandpa, ska annulleras. Beslöt UtstK vidare att rekommendera 

Wästmanlands Kennelklubb att återbetala anmälningsavgiften samt erlagd protestavgift.  

 

§ 95 Övriga protokoll 

 

DK protokoll 

För UtstK kännedom förelåg Domarkommitténs protokoll från möte 2010-06-08-09. 

 

Lades protokollet efter genomgång till handlingarna. 

 

Minnesanteckningar DK & UtstK 

För UtstK kännedom förelåg Minnesanteckningar från DKs och UtstK gemensamma 

arbetsmöte på Thoresta Herrgård 2010-06-08. 

 

Vid det gemensamma arbetsmötet diskuterades DKs och UtstK uppdrag från CS att ta fram 

rekommendationer för domarna för att inte åta sig för många BIS- och BIG-uppdrag under ett 

och samma år. Vid mötet fastslog DK och UtstK att rekommendera domare att åta sig högst 

två BIS-uppdrag per år samt två BIG-uppdrag per rasgrupp och år, jämnt fördelat över landet. 

Rekommendationen gäller för länsklubbsutställningar.  

 

Beslöt UtstK på dagens sammanträde att under förutsättning att CS godkänner DKs och 

UtstK förslag, att tillskriva länsklubbarna och rekommendera dem att vid utländska 

domarinbjudningar där det är aktuellt att döma BIS /BIG ställa frågan om ovan nämnda till 

domaren. 
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§ 96 Tillägg till de ”Allmänna bestämmelserna för utställning, prov och 

tävlingar”  

 

a)Inledning till Allmänna bestämmelser 

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

kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller tävling, eller 

som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte delta på prov 

eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta med avels- eller 

uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som valt att utträda ur SKK-

organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKKs 

Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, 

prov eller tävling inte visas/förs av person som är utesluten, avstängd, eller av myndighet 

ålagts förbud att hantera eller inneha djur. 

 

Ovanstående tillägg är beslutat av SKK CS presidium 2010-07-30 att gälla från 2011-01-01. 

 

 

b)Tillägg punkt 3 Ansvar – Allmänna bestämmelser 

 

Anvisningar för handläggning av rapport om hund som förvarats på ett olämpligt sätt 

Med hänvisning till av UtstK framtagen rapporteringsblankett, fastställd av CS att användas 

av arrangörer vid ”Anmälan av hund som förvarats på ett olämpligt sätt (i bil, bur, tält e.dyl.), 

har UtstK tagit fram förslag till anvisningar för handläggning av en sådan rapport enligt 

följande: 

 

 ”Av tjänstgörande funktionär ifylld rapporteringsblankett skickas omgående till SKK, 

Tävlingsavdelningen, 163 85 Spånga. Tävlingsavdelningen vidtar en utredning där 

kompletterande underlag kan begäras in. Hundägare eller dennes ombud kan under 

utredningstiden beläggas med tävlingsförbud (gällande utställning, prov och tävling) efter 

beslut av SKK VD. Avstängning under utredning ska via e-post meddelas läns- och 

specialklubbar. När utredningen är klar tar SKK VD ställning till om ärendet ska anmälas till 

SKK Disciplinnämnd.” 

 

Beslöt UtstK att godkänna ovanstående förslag till anvisningar för handläggning av rapport 

om hund som förvarats på ett olämpligt sätt. Beslöt UtstK att vidarebefordra nämnda förslag 

till SKK CS för fastställande.  

 

Förklarades ovanstående i paragrafen för omedelbart justerad. 

 

c)Punkt 6 Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar – Allmänna 

bestämmelser – Kuperingsregler 

 

Diskuterade UtstK hur man kan förenkla skrivningen i de allmänna bestämmelserna  under 

punkten angående kuperingsregler för deltagande i utställning, prov och tävling från och med 
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nästa låsningsperiod 2012 - 2016, så att det blir mer tydligt och lättfattligt vilka regler som 

gäller.  

 

Beslöt UtstK att bordlägga frågan till nästa möte. 

 

§ 97 Avstämning inför utbildningsseminarium i NKU-Utställningregler 25 – 26 

 september 2010 

 

Konstaterade UtstK att program samt material till utbildningsdagarna är klart.  

 

Fann UtstK att deltagandet från länsklubbarna är täckt samt att en stor del av  

specialklubbarna har anmält sig. Lördag 25 september är i princip fullbokat.  

Beträffande Handledare för utbildning av CUA (Certifierade utställningsarrangörer), saknas  

fortfarande ett 20-tal anmälningar.  

 

Beslöt UtstK att skicka en påminnelse till de CUA-Handledare som inte anmält sig och  

erbjuda deltagande söndag 26 september där det fortfarande finns ett antal platser 

 kvar.  

 

UtstK har uttalat att man sett det som nödvändigt att CUA-Handledarna deltar i någon av de 

erbjudna utbildningsdagarna, då NKU utställningsreglerna är en viktig kunskap som ligger 

till grund för genomförandet av utställningsarrangemangen.  

 

För de CUA-Handledare som av någon anledning inte kan delta i utbildningen den 26  

september har därför UtstK beslutat att hålla ytterligare en utbildningsdag lördag 20 

 november 2010 på SKKs kansli.  

 

De CUA-Handledare som inte har deltagit i någon av de centrala utbildningarna (25, 26 

september eller 20 november) i NKU-utställningsreglerna, kan inte räkna med att 

fortsättningsvis kunna hålla egna utbildningar; d v s fortsätta som CUA-Handledare, men får 

däremot stå kvar som CUA, “Certifierad utställningsarrangör” och bör då i likhet med övriga 

utbilda sig via sin klubb eller någon CUA-Handledare som håller utbildningar i NKU-

utställningsreglerna under hösten 2010.  

 

 

§ 98 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

 

a)Angående medlemskontroll efter utställningstillfället  

 

På förekommen anledning har UtstK granskat ett till UtstK inkommet ärende från en medlem, 

gällande Svenska Grand Danoisklubben/HS (SGDK) som i efterhand (ca tre veckor efter 

utställningstillfället) har vidtagit medlemskontroll avseende en av specialklubbens 

lokalavdelningars officiella utställningar i Håbolund 13 maj 2010. Därefter, 8 juni 2010 har 

ett telefonsamtal inkommit från SGDK/HS till den i ärendet aktuella hundägaren med 
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uppmaning om omgående inbetalning av medlemsavgift till specialklubben, vilket skett under 

samtalets gång via internet. SGDK har därefter, via AU-beslut 27 juli 2010 beslutat att 

resultat ska annulleras för de hundägare vars medlemsavgift inte var inbetald vid 

utställningstillfället 13 maj 2010, med hänvisning till att medlemsavi skickats ut med GD-

nytt nr 4/2009 till alla medlemmar.  

 

För i ärendet aktuell hundägare har förfaringssättet med i efterhand gjord medlemskontroll 

inneburit att hund som erhöll sitt championatgrundande certifikat vid utställningen i 

Håbolund 13 maj 2010, flyttats till ”fel klass”(championklass) på utställningsdagen vid 

efterkommande Uppsala läns Kennelklubbs utställning i Österbybruk 30 maj 2010. 

Hundägaren har med anledning av ovanstående bemötande och handläggning av 

specialklubben, tillskrivit UtstK för att lämna sina synpunkter. Hundägarens uppfattning är 

att ” betalningskontroll av medlemsavgiften ska ske i tiden mellan anmälningstidens utgång 

och utställningens genomförande – detta för att utställare ska ha en möjlighet att betala in 

en eventuellt missad medlemsavgift”.   

 

Tog UtstK del av inkomna underlag från i ärendet aktuell hundägare och ovan nämnt AU-

beslut 27 juli 2010 från Svenska Grand Danoisklubben. 

 

Uttalade UtstK att praxis är att medlemskap kontrolleras i förväg, då en medlemskontroll 

som sker efter utställningens genomförande i likhet med ovanstående beskrivning kan 

medföra stora konsekvenser för utställare och onödigt merarbete för SKKs kansli. Dock 

uttalade UtstK att ansvaret för giltigt medlemskap vid utställningstillfället åligger 

hundägaren. 

 

Beslöt UtstK att rekommendera Svenska Grand Danois Klubben att se över sina rutiner för 

medlemskontroll. Beslöt UtstK att se över formulering om eventuella anvisningar till 

Handbok för utställningsansvariga gällande ovan nämnda. 

 

Beslöt UtstK vidare att på grund av ovanstående, ska som en konsekvens erhållet pris 

annulleras för den i ärendet aktuella hunden som ställt ut i ”fel klass” (championklass) på 

Uppsala läns Kenneklubbs utställning i Österbybruk 30 maj 2010. 

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

    

§ 99 Inkomna skrivelser 

 

a) Östergötlands Kennelklubb – incident på utställningen i Norrköping 2010-06-05-06 

Inkommen anmälan 5 juni 2010 från bestyrelsen på Östergötlands Kennelklubbs utställning i 

Norrköping 2010-06-05-06, avseende incident med en hundvalp som förvarats på ett 

olämpligt sätt i bil i samband med rubricerade utställning. Ett antal utrop görs i högtalare för 

att påkalla ägarens uppmärksamhet på situationen. Kontakt sker med den av bestyrelsen 

anmälda personen som deltar med andra hundar på utställningen. Tjänstgörande veterinär 

tillkallas till platsen och bedömer valpens ålder till ca 5 – 6 veckor. Polis befinner sig på 
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utställningsområdet och informeras om situationen samt beger sig till bilen där valpen 

befinner sig. Händelserapport upprättades. Bestyrelsen har i skrivelse uppgett att den person 

som anmälan avser inte har nekat till samröre med valpen. Bestyrelsen uppger i anmälan att 

vid några tillfällen under dagen har funktionärer stoppat försök att ta med sig valpen in på 

området. 

Förelåg yttrande inkommet 2 augusti 2010 från i ärendet anmäld person. 

Förelåg e-postmeddelande 2 augusti angående ovanstående incident, från oidentifierad 

person. 

Förelåg yttrande i ärendet inkommet 23 augusti från kommissarie på rubricerade utställning 

vilken på grund av incidenten tillkallats till platsen av parkeringsvakterna. 

Förelåg kompletterande skrivelse inkommen 24 augusti från en av bestyrelseledamöterna. 

Skrivelse från ett oberoende vittne till att hund förvarats olämpligt i bil har via e-post till 

SKKs VD och UtstK uppgett samma registreringsnummer som i kompletterande skrivelse 24 

augusti från bestyrelseledamot.  

Tog UtstK del av inkomna underlag. Beslöt UtstK att vidarebefordra ärendet till SKKs 

Disciplinnämnd. 

 

b)Chinese crested dog – oönskad hårväxt rakas bort 

Skrivelse från hundägare till chinese crested dog inkommen 17 juli 2010, angående att det är 

frekvent förkommande att utställare rakar sina hundar av rasen chinese crested dog i samband 

med deltagande i utställning. Hundägaren önskar ett förtydligande om vad som gäller 

angående ovan nämnda.  

 

Tog UtstK del av ovan nämnda skrivelse. På hundägarens fråga ”om det är tillåtet att raka 

eller ta bort hår på en chinese crested dog i samband med deltagande i utställning ” hänvisade 

UtstK till rasstandardens skrivning avseende rasens behåring samt 

Utställningsbestämmelsernas punkt 14. Behandling av päls, nos eller hud, ”Hund vars päls, 

nos eller hud behandlats med ämne som förändrat dess färg eller struktur, får inte delta på 

utställning.”  

 

Vidare hänvisade UtstK till SKK Centralstyrelses utdrag ur protokoll 5 september 2007, § 

126 Minnesanteckningar från överläggningar med Dopingkommittén, Svenska 

Dvärghundsklubben (SDHK) och Chinese Crested Club (CCC) den 19 juni 2007. I 

anteckningarna framkommer att CCC är medveten om att det kan förekomma felaktigheter 

och medlemsmöten är planerade där man ska diskutera ”hårborttagning”. Rasklubben har 

åtagit sig att hålla diskussionen och informationen levande avseende hårborttagning och 

preparering. SDHK och CCC pekar särskilt på att epilering, användning av kemiska medel 

eller andra former av hårborttagningsmedel är oacceptabelt och helt förbjudet. Samt finns i 

samma information från 19 juni 2007 nedtecknat att ” i framtiden kommer det att genomföras 

härstamningskontroll av chinese crested dog på utställningar. Detta för att förhindra 

nedrakning av registrerade powder puff.” 
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Beslöt UtstK med hänseende till ovan nämnda information om SDHK/ Chinese Crested 

Clubs åtaganden att bordlägga ärendet och inhämta rapport från special- och rasklubben i 

frågan. 

Beslöt UtstK vidare att med anledning av att aktuellt ärende även berör SKKs 

Domarkommitté (DK) att vidarebefordra ärendet till DK för uttalande i frågan.  

Förklarades paragrafen omedelbart justerad. 

 

c) Valpar under 4 månader får inte delta på utställning och inte heller införas på 

området. 

På förekommen anledning där en rasklubb tagit emot valpar under 4 månaders ålder för 

deltagande i en Ej stambokförd (inofficiell) utställning, vill UtstK förtydliga att på såväl 

officiell utställning som Ej stambokförd utställning gäller att ”Valpar under 4 månaders 

ålder får ej delta på prov, tävling eller utställning och ej heller införas på området”.  

 

Rasklubben har i sitt yttrande motiverat händelsen med att de inte tydligt framgått av reglerna 

att 16 veckor inte är lika med 4 månader, varför UtstK poängterar att det är månader oavsett 

antalet dagar i månaden som gäller, på samma sätt som för deltagande i övriga officiella 

klasser exempelvis juniorklass, unghundsklass etc. 

Specialklubben har tagit del av händelsen och yttrat sig och har därefter meddelat rasklubben 

att resultaten för de två valparna som deltagit för unga, ska annulleras. 

Lades ärendet därmed till handlingarna. 

 

d)Svenska Domarföreningen – angående utbildning i NKU-utställningsregler 

Skrivelse från Svenska Domarföreningen inkommen 2010-08-02, angående önskemål om att 

alla svenska exteriördomare får tillgång till en utbildning i NKU-utställningsregler som ska 

gälla från och med 2011. 

 

Skrivelsen handläggs av SKKs Domarkommitté och tas därför inte upp av UtstK.  

 

 

§ 100 Mätraser  

 

a)Ansökan om att mätning av rasen staffordshire bullterrier upphör 

Förelåg ansökan inkommen 2010-08-10 från Svenska Terrierklubben angående begäran från 

Svenska Staffordshire Bullterrierklubben om att obligatorisk mätning på rasen i alla officiella 

klasser på alla officiella utställningar ska upphöra från och med 2011-01-01. 

 

Tog UtstK del av inkommen bakgrund och redovisning gällande mätningar av rasen.  

 

Beslöt UtstK att tillstyrka att obligatorisk mätning av rasen staffordshire bullterrier ska 

upphöra 1 januari 2012, i samband med att nästa låsningsperiod av Utställnings- och 

championatbestämmelserna träder i kraft. 
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b)Påminnelse om mätning av japansk spets till och med 31 december 2011 

På förekommen anledning har en påminnelse skickats ut till alla länsklubbar samt berörd 

specialklubb om att obligatorisk mätning av rasen japansk spets införts och pågår t o m 31 

december 2011. Mätresultat i cm ska införas i domarkritiken och resultatlistan. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 101 Beviljad dispens för exteriörbedömning vid ett tillfälle för kuperad hund 

född efter 1 januari 2008 

 

VU i UtstK har 11 augusti 2010 efter särskild prövning beviljat svanskuperad 

dvärgschnauzer, vit, SE45796/2010 Wildwood Pepalfa’s Simply The Best född 2009-05-03, 

att bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle och få resultatet infört i stamboken, samt därefter 

spärras nämnda hund i SKKs register för vidare utställning, prov och tävling. Nämnda hund 

har exteriörbedömts på Svenska Schnauzer och Pinscherklubbens utställning i Kista 2010-08-

28.   

 

Beslöt UtstK att bifalla av VU taget beslut, enligt ovanstående.  

 

§ 102 Dopingärende –hund utställd innan karenstidens utgång 

 

Förelåg skrivelse inkommen 30 juni 2010 från hundägare som ställt ut höftledsröntgad 

pyrenéerhund, S14721/2009 Vi’skaly’s Hippy Hippy Shake, innan karenstidens utgång. 

Den aktuella utställningen är Dalarnas Kennelklubbs internationella utställning i Avesta 

2010-06-12-13.  

 

Beslöt UtstK att erhållet pris för ovan nämnd hund på i ärendet aktuell utställning ska 

annulleras.  

 

Beslöt UtstK vidare att tillskriva hundägaren med uppmaning om att framgent följa SKKs 

bestämmelser samt informera hundägaren om att i fall av återkommande förseelse, 

vidarebefordras ärendet till SKKs Disciplinnämnd.   

 

 

§ 103 Nya registrerad ras  

 

För UtstK kännedom är den första hunden av rasen chodský pes registrerad i SKKs 

annexregister. Rasen kommer från Tjeckien där den tillhör grupp 1. Rasen är inte erkänd av 

FCI och får tillsvidare inte delta på utställning.  

 

Noterade UtstK informationen. 
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 § 104 Utställningsprogram/ändringar – specialklubbar 

 

Fågelhundarnas Arbetsutskott/FA 

FA/SPK (Svenska Pointerklubben) har meddelat plats för sin utställning fredag 10 september 

2010 i samband med huvudprov i Sälen. 

 

FA/SSK (Svenska Setterklubben för engelsk setter) har meddelat plats för sin utställning 

fredag 24 september 2010 i samband med huvudprov i Ammarnäs/Västerbottens län. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

VU i UtstK har 2010-08-10 godkänt FA/SISK (Svenska Irländsk Setterklubben) byte av 

datum för utställningen i Degerberga/Kristianstad från 24 september till 23 september 2010.  

 

Beslöt UtstK att tillstyrka av VU ovan nämnt taget beslut. 

 

 

§ 105 Redovisning av UtstK VU 

 

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

 

Svenska Dvärghundklubben, Piteå 2010-05-15  
Tiina Taulos   81  

 

Västerbottens Kennelklubb, Vännäs 2010-06-12-13  
Lördag  

Eva Borg Liljekvist  83  

 

Salukiringen, Tånga Hed 2010-06-13  
Karen Fischer  92  

 

Svenska Boxerklubben/södra lokalområdet, Veberöds BK/Skåne 2010-06-20  
Orietta Zilli   89  

 

Chinese Crested club, Borås 2010-07-03  
Harry Tast   88  

 

Papillon-Ringen, Borås/Ryda 2010-07-03  
Elisabette De Luca  91  

 

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel, Borås 2010-07-03  
Beth Sweigart  87  
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Staffordshire Bullterrierklubben, Gränna 2010-07-03  
Jamie Mace   86  

Mick Smith   88  

Jenny Smith   86  

 

Specialklubben för Bearded collie, Borås 2010-07-04  
Ch. Laning Vrethammar  86  

 

Södra Älvsborgs Kennelklubb, Borås 2010-07-03-04  
Göran Bodegård  81  

 

Norra Norrbottens Kennelklubb, Gällivare 2010-07-10-11  

Lördag  

Francesco Cochetti  83  

Eeva Rautala  82  

 

Svenska Collieklubben, Oskarshamn 2010-07-11  
Brian Hawkins  90  

 

Svenska Vinthundklubben, Råneå 2010-07-17  
Bitte Ahrens   82  

 

Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå 2010-07-17-18  
Söndag  

Wim Wellens  85  

 

Svenska Shetland Sheepdog Klubben, Piteå 2010-07-18  
Joyce Miles   86  

 

Westie-Alliansen, Eskilstuna 2010-07-24  
Joey Coley   81  

 

Wästmanlands Kennelklubb, Köping 2010-07-24-25  
Maria Ceccarelli  81  

Rainer Vuorinen  81  

 

Värmlands Kennelklubb, Ransäter 2010-07-31 – 08-01  
Dan Ericsson  84  

 

Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel, Ekenäs 2010-08-07  
Cindy Pettersson  88  

 

Jämtland/Härjedalens Taxklubb, Frösön 2010-08-07  
Carina Olsson  84 varav 9 valpar 

 

Svenska Kooikerhondjeklubben, Degerberga 2010-08-21  
Jos Dekker   85 varav 12 valpar  

 

Västsvenska Älghundklubben, Vårgårda 2010-08-21  
Ann Carlström  81 
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Södermanlands Kennelklubb, Eskilstuna 2010-08-21-22  
Lördag  

Leif-Ragnar Hjort  84  

Moa Persson  86  

Britta Roos-Börjeson  83  

Phillipe Gallardo  92  

Margareta Sundqvist  82  

Söndag  

Per Iversen   81  

Birgitta Svarstad  81  

 

VU i UtstK har godkänt antalet 92 hundar för domare Phillipe Gallardo p g a inkomna 

anmälningar, utländska utställare som inte funnits med vid den första fördelningen och att 

dispensen avser en ras. Dispens medgiven under förutsättning att länsklubben tidigarelägger 

starttiden i ringen. 

 

Svenska Lancashire Heeler Klubbn, Uppsala BK/Uppsala 2010-08-28  
Liz Cartledge  84 varav 8 valpar  

 

Papillon Ringen, Tyresö 2010-08-28  
Philip Shirley  84  

 

Gästriklands Kennelklubb, Högbo 2010-09-04-05  
Lördag  

Ligita Zake   81  

Söndag  

Annika Ulltveit Moe  81  

Margarete S Jones  83  

Gunilla Sandberg  81  

Tapio Eerola  85  

Kurt Nilsson   81  

 

Svenska Dvärghundklubben, Högbo 2010-09-05  
Zorica Salijevic  82  

 

Sydskånska Kennelklubben, Sofiero 2010-09-11-12  
Lördag  

Annika Ulltveit Moe  81  

James Newman  81  

 

Svenska Basenjisällskapet, Degerberga 2010-06-23  
Avslag för domare Jon Curby att döma 76 vuxna + 36 valpar  

 

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel, Askersund 2010-08-14  
Avslag för domare Michel Levi att döma 96 vuxna.  

 

Beslöt UtstK att bifalla ovanstående i paragrafen av VU tagna beslut. 
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§ 106 Information från FCI 

 

Uppdaterade listor (2010-07-22) över FCIs CACIB-utställningar år 2010 och 2011. 

 

Cirkulär 60/2010 – Norsk Kennel Klub informerar om följande medlemmar som blivit 

uteslutna samt fått förbud mot uppfödning samt utställnings- och tävlingsförbud och får inte 

heller agera som ”handler” : Mrs. Kristin Brataas och Mrs. Gunn Lyngstad. 

 

Cirkulär 62/2010 – Norsk Kennel Klub informerar om att Mr. Per Frey har förbud mot 

uppfödning samt utställnings- och tävlingsförbud, och får inte heller agera som ”handler” 

under en period om två (2) år från och med 21 maj 2010 till och med 20 maj 2012. 

 

Cirkulär 63/2010 – Asociación Canófila Costarricense (ACC) informerar om att följande 

medlemmar har uteslutits ur ACC, samt får heller inte anmäla eller visa hund på någon av 

FCIs internationella utställningar : Mr. José Maria Fallas León, Mr. Leonardo Rojas 

Poltronieri, Mr. Gerardo Moya.  

 

Cirkulär 65/2010 - Asociación Canófila Costarricense (ACC) informerar om att följande 

medlemmar har uteslutits för alla framtid samt att deras kennelnamn har annullerats från the 

International FCI Kennel Name Register samt har personerna förbud mot att anmäla eller visa 

hund på FCIs  internationella utställningar: Mrs. Shirley Ruiz Ortiz, Mrs. Lina Rojas, Mr. 

Cristian Araya Leiva. 

 

Cirkulär 67/2010 - Asociación Canófila Costarricense (ACC) informerar om att Mrs. 

Viviana Loaiciga Porras har uteslutits som medlem i ACC, samt har fått förbud mot att 

anmäla eller visa hund på FCIs internationella utställningar. 

 

Cirkulär 69/2010 – Kinoloska Zveza Slovenije informerar om att Mrs. Alenka Cerne och 

Mr. Rajko Rotner´s  har avauktoriserats som domare från 15 juni 2010 och tillsvidare. 

 

Beslöt UtstK att informera klubbarna om ovan nämnda beslut i Cirkulär 69/2010. 

 

Noterade UtstK i övrigt informationen. Lades underlagen till handlingarna. 

 

 

§ 107 Övriga frågor 

 

E-post från Göran Bodegård inkommen 16 augusti 2010 med synpunkter på BIS/BIG 

bedömning. 

Beslöt UtstK att hänvisa till DKs och UtstK utredning i frågan på gemensamt möte i juni 

2010, på uppdrag från CS. Utdrag ur protokoll från DK har vidarebefordrats till CS. 
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§ 108 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär. 

 

Beslöt UtstK att § 89 d) och § 99 a) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat och 

berörda parter är informerade. 

 

 

§ 109 Nästa sammanträde 

 

Beslöt UtstK i enlighet med tidigare agenda att hålla nästa möte 24 september kl 10:00 på 

Scandic Hotel i Upplands Väsby i samband med utbildningsseminarium 25 och 26 september 

samt har beslutats att mötet därefter hålls 9 november kl 10:00 på SKKs kansli i Spånga. 

 

 

§ 110 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden ledamöterna samt avslutade mötet. 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Mats Stenmark (ordf)  Kerstin Eklund 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


