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SKK/UtstK nr 5/2010, 2010-09-24 

 

§ 111 – 131 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 24 september 2010, på Scandic Hotel i Upplands Väsby 

 

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

Yvonne Hansén, Ulla Rylander, Bo Wiberg (från § 121)  

 

Anmält frånvaro: Cindy Pettersson  

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 111 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade Mats Stenmark ledamöterna välkomna till dagens sammanträde. Förklarades mötet 

därefter öppnat. 

 

§ 112 Val av justerare 

 

Utsågs Jan Hallberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 113 Föregående mötesprotokoll 

 

SKK UtstK protokoll nr 4/2010. 

 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

§ 114 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

SKK/UtstK 4/2010, § 96 d) Punkt 6 Hinder för deltagande i utställningar, prov och 

tävlingar – Allmänna bestämmelser – Kuperingsregler 

 

UtstK enades om att nuvarande skrivning under punkt 6 i Utställnings- och 

championatbestämmelserna angående kuperingsregler för deltagande i utställningar, prov och 

tävlingar är svårläst.  

 

Beslöt UtstK efter diskussion att uppdra åt Kjell Svensson att ta fram ett förslag till ny 

skrivning av ovan nämnda kuperingsregler, som är lättare att ta in även för oinitierade. 
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Framlades även ett förslag om att till FCIs Show Committee formulera ett förslag 

innebärande att FCI som övergripande organisation gör en inventering av medlemsländernas 

kuperingsregler samt ställer krav på att medlemsländerna kontinuerligt till FCI skickar in 

aktuell information vid lagförändringar avseende kuperingsregler. I förlängningen skulle den 

hos FCI samlade informationen från respektive medlemsland finnas lättillgänglig och 

underlätta för medlemsländernas kennelklubbar i samband med utredning av ärenden rörande 

misstänkt olagligt kuperade hundar som deltar på utställning, prov och tävling.     

 

Beslöt UtstK att uppdra åt Mats Stenmark att utreda möjligheterna till en sådan formulering 

inför  nästa möte i FCI Show Committée i början av nästa år. 

 

SKK/UtstK nr 4/2010, § 99 b) Chinese crested dog – oönskad hårväxt rakas bort 

 

Förelåg skriftligt svar 24 september 2010 från Svenska Dvärghundsklubben (SDHK), av 

vilket framgår att SDHK diskuterat i ärendet aktuell fråga på sitt senaste möte och fattat 

följande beslut: 

”SDHK vidhåller att tidigare beslut om att rakning av chinese crested dog på 

utställningsplatsen är förbjuden och ska fortfarande vara gällande. Vidare uppmanar SDHK 

en var som uppmärksammar ovan nämnda, att anmäla det till respektive utställnings 

bestyrelse på plats.”  

 

Vidare har SDHK/Chinese Crested Club i protokoll från 19 juni 2007 ”Uppsala-mötet”, 

uttalat att det på de nakna varianterna av rasen är tillåtet att ta bort enstaka hår, under 

förutsättning att detta utförs på ett korrekt sätt. Tillåten metod är genom rakning med för 

ändamålet lämplig rakutrustning. Dock får sådan rakning absolut inte ske inom 

utställningsområdet. 

Domarna ska vid bedömning på utställning vara uppmärksamma på om hunden är uppenbart 

nerrakad.  

 

Noterade UtstK ovanstående information från SDHK. Beslöt UtstK att vidarebefordra 

beslutet till SKKs Domarkommitté för kännedom. 

Lades ärendet därmed till handlingarna. 

 

 

§ 115 Information från ordföranden 

 

Förelåg ekonomisk rapport. Gicks rapporten igenom. 

 

Lades rapporten därefter till handlingarna. 
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§ 116 Information från Tävlings- och utbildningschefen 

 

Rapporterade Kjell Svensson från projektgruppens arbete med revidering av Katalog för PC 

att omarbetning av dessa program ska ske i 2 steg.  

I steg 1 i internetanmälan kommer bland annat specialtecknen S och C att införas i 

programmet genom att frågor ställs automatiskt till anmälaren, som därmed ansvarar för att 

uppgifterna blir korrekta. Förenkling kommer att ske vid anmälan av ”mätraser”. ”Tävla 

som…” i stället för registrerad som.., anges vid anmälan för de hundar av ras som blir slutligt 

inmätta efter 15 månaders ålder, tax, pudel m fl. och ännu inte är slutligt inmätta. Detta för att 

minimera flyttning mellan storlekar (och eventuellt ringar) för raser där mätning före 15 

månaders ålder är aktuell vid varje utställningstillfälle. 

Förändringarna i steg 1 berör enbart det som har med reglerna att göra. Steg 1 beräknas 

kunna vara i drift i slutet av 2010. 

I steg 2 sker bland annat programstöd för differentierad anmälningsavgift,    

utskick av PM via mejl, förskottsbetalning av katalog och P-avgift. Anpassning av 

internetanmälan för specialklubbarna med medlemskontroll. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 117 Beslut från SKKs Disciplinnämnd 

 

För UtstK kännedom, meddelade beslut från SKKs Disciplinnämnd i ärenden som berör 

UtstK. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

 

§ 118 Redovisning av enkätsvar ”Kvalitetssäkring av utomnordiska 

exteriördomare” 

 

På uppdrag av SKKs Centralstyrelse har en enkät avseende ”Kvalitetssäkring av 

utomnordiska exteriördomare” skickats ut till samtliga länsklubbar 30 juli 2010 med sista 

svarsdag 1 september 2010. 

 

Följande frågor har ställts:  

 

På vilket sätt kvalitetssäkras utomnordiska exteriördomare idag av er länsklubb inför 

inbjudan?  

Övervägande svar är att det sker genom rekommendationer från andra klubbar, genom 

personliga rekommendationer inom styrelsen/utställningskommittén samt personliga 

rekommendationer från personer utanför länsklubben. CV begärs in då domaren aldrig dömt i 

Sverige. 
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Vilka verktyg ser en länsklubb att man skulle kunna utveckla för att möjliggöra en effektiv 

kvalitetssäkring av utomnordiska exteriördomare?  

Svaren är varierande, här följer ett urval: Finns inte några klara sätt att bedöma hur kvaliteten 

på domarens bedömning är då olika utställare har olika åsikter. Som utställningsarrangör kan 

man göra en utvärdering, efter utställningen. Önskemål om en kalender där man kan se var 

domarna har dömt för att kunna kontakta aktuella klubbar. Att ta in CV är bra men ger inte 

hela sanningen och är känsliga frågor. En databas där arrangörer kan logga in och lägga in 

information om inbjudna domare. CV på Europeisk Domarguide. Bättre samarbete mellan 

arrangörerna, exempelvis via träffar med domaransvariga. Av SKK framtagen 

blankett/frågeformulär tillgänglig för länsklubbar att användas vid inbjudningar till domare. 

 

Om en inbjuden exteriördomare inte lever upp till era förväntningar när han/hon genomför 

sitt uppdrag för er länsklubb, finns det då någon rutin för att sprida denna kunskap till andra 

klubbar?  

På denna fråga har 6 länsklubbar svarat Ja och 10 Nej. Klubbarna har också motiverat hur. 

 

Finns det behov av att sprida denna kunskap till andra klubbar?  

På den frågan har samtliga svarat Ja. Klubbarna har också fått besvara frågan Hur? 

 

UtstK tog del av länsklubbarnas förslag på hur man skulle kunna förmedla erfarenheter och 

kunskaper till varandra. Uttalade UtstK att precis som framgår av några av enkätsvaren är 

det känsligt att uttrycka negativa åsikter om domare offentligt på webbsidor eller andra öppna 

forum. Domare uppfattas olika beroende på sammanhang och tyckande är personligt. Ett mer 

konstruktivt och användningsbart sätt att få information om en domares kompetens och 

erfarenheter av olika raser, är genom domarpresentationer på webbsidan, där domaren själv 

får tänka igenom hur han/hon vill presentera sig och sin kunskap som domare. 

Domarpresentationerna ska vara tillgängliga för samtliga klubbar, vilket inte behöver utesluta 

informellt samarbete, vilket många har uttryckt önskemål om, eventuellt med kontinuerliga 

träffar mellan klubbarnas domaransvariga.  

 

Noterade UtstK innehållet i enkätsammanställningen. 

  

 

§ 119 Tillägg på kritiklapparna – rubrik ”SRD-noteringar” 

 

För UtstK kännedom har SKK CS begärt att en rubrik för notering Särskilda Rasspecifika 

Domaranvisningar (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar, ska läggas till på 

kritiklappar som används på officiella utställningar. Alla kritiklappar ser därmed likadana ut, 

vilket innebär att ringsekreterarna bör informeras om att på kritiker för icke SRD- raser kan 

de stryka underrubriken ”SRD” och använda de två nedersta raderna till den ”ordinarie” 

kritiken.   
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Beslöt UtstK att informera om ovan nämnda på utbildningsseminarierna för 

utställningsarrangörer, ringsekreterareansvariga och handledare 25 och 26 september 2010 i 

Upplands Väsby. 

 

§ 120 Inkomna skrivelser 

 

a) Klagomål på domares uppträdande – vidarebefordrat till Domarkommittén 

Skrivelse till UtstK för kännedom angående klagomål på irländsk domares uppträdande i 

ringen mot utställare. Domaren har aktuell helg dömt både på specialklubbsutställning och 

länsklubbsutställning. 

 

Ärendet för UtstK kännedom och har vidarebefordrats till SKKs Domarkommitté för 

handläggning. 

 

b)Händelse på Svenska Schnauzer Pinscherklubbens (SSPK) utställning i Höganäs 12 

september 2010 

 

Förelåg skrivelse, inkommen 16 september 2010 från utställare på rubricerade utställning. 

Yttrande i ärendet har begärts från Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK). 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och invänta SSPKs yttrande. 

 

 

§ 121 Championatsregler 2011 – tolkningsfrågor 

 

Diskuterade UtstK tolkningsfrågor gällande nya championatsregler från 2011. 

Framför allt övergångsregler när, hur och om certifikat ska gälla retroaktivt. 

 

Uttalade UtstK att för att den nya regeln, gällande från 2011-01-10 om tilläggskrav för hund 

som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land, ska gälla 

är förutsättningen att någon av de championatsgrundande utställningsmeriterna inom norden 

är erövrad efter 2011-01-10 och att minst en av dessa meriter är tagen efter att hunden fyllt 24 

månader.  

 

Enligt de nya championatsreglerna från 2011 krävs för ett antal jakthundsraser som inte har 

championat i annat land, 3 x Ck utdelat i jaktkonkurrensklass samt särskilda krav på 

provmerit för att erhålla svenskt utställningschampionat.    

 

Med anledning av ovan nämnda diskuterades tilläggskrav för hund av jakthundsras som är 

utställningschampion i något annat land än Sverige. 

 

Konstaterade UtstK att för hund av jakthundsras eller annan ras som redan är 

utställningschampion i något annat land, gäller att ett (1) certifikat erhållet efter  
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2011-01-10 i bästa hane/bästa tik klass, ska vara kvalificerande för svenskt 

utställningschampionat plus i förekommande fall särskilda krav på provmerit; d v s ingen 

förändring mot tidigare regler.  

 

Beslöt UtstK att uppdra åt Tävlings- och utbildningschefen att formulera skrivning angående 

ovanstående samt tillse att informationen sprids ut i organisationen. 

 

 

§ 122 Ansökan om dispens - exteriörbedömning för svanskuperad hund 

 

Ansökan inkommen 9 september 2010, avseende begäran om dispens för svanskuperad hund 

född efter 1 januari 2008, född i land där svanskupering är tillåten, att bli exteriörbedömd vid 

ett (1) tillfälle och få resultatet infört i stamboken.  

 

Beslöt UtstK att efter särskild prövning medge att ovan nämnd dvärgschnauzer (svart) 

SE42220/2010 Panomaks Support Pixbo, född 2009-09-24, exteriörbedöms vid ett (1) tillfälle 

och får resultatet infört i stamboken, samt därefter spärras för vidare utställning i Sverige.  

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

 

§ 123 Kontroll av domarauktorisation – resultatregistrering SBK/Gävle BK 

2010-05-02 

 

Förelåg e-postkorrespondens mellan utställningsansvarig i Gävle BK och domare Bob 

Rushton, England angående domaruppdrag på ett antal raser inför Gävle BKs utställning 2 

maj 2010, visande att oriktiga uppgifter har förelegat från både Gävle BK och aktuell domare. 

 

Fann UtstK vid utredning av inkomna underlag att förfrågningar och kontroll om domaren 

Bob Rushton är godkänd att i Sverige döma i ärendet aktuella raser, inte har följt gängse 

handläggningsrutiner. När det gäller utländska exteriördomares auktorisation, ska inför varje 

utställningstillfälle på uppdrag av arrangör, via SKKs kanslis handläggare en kontroll göras 

med respektive domares hemlands kennelklubb. Gävle BKs handläggning av kontroll av 

auktorisationen, har inneburit att domaren har dömt ett antal raser som han inte är godkänd att 

döma i Sverige. 

 

Beslöt UtstK att tredje man inte ska bli drabbade på grund av ovan nämnda misstag från 

arrangör, innebärande att resultat ska godkännas och registreras för i ärendet aktuella hundar 

som domaren Bob Rushton dömt på Gävle BKs utställning 2 maj 2010. 

 

Beslöt UtstK att tillskriva berörd specialklubb samt arrangör och påminna om vilka rutiner 

som gäller för kontroll av utländska domares auktorisationer. Beslöt UtstK att vidarebefordra 

ärendet för kännedom till The Kennel Club. 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
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§ 124 Registreringsärenden 

 

a) Shar pei som tävlat i fel klass på Norra Norrbottens Kennelklubbs utställning –  

Gällivare 2010-07-10-11 

Inkommen skrivelse 9 september 2010 från medlem i Shar Pei Klubben i Finland angående 

utställare som vid flera tillfällen ställt ut hund felaktigt i championklass som litauisk 

champion. Dock är hunden endast juniorchampion, vilket inte räcker för att ställa ut i 

championklass i Sverige. 

 

Fann UtstK vid närmare utredning att shar pei FIN53508/08 Jasdoren Enya Excellent, född 

2008-09-25 ställt ut nämnda hund på Norra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Gällivare 

2010-07-10-11. Beslöt UtstK att resultat erhållet för nämnda hund på aktuell utställning ska 

annulleras. Vidare beslöt UtstK att informera hundägaren om att det är på hundägarens 

ansvar att ta del av gällande Utställnings- och championatbestämmelser och vilka regler som 

gäller för att tävla i championklass. 

 

b) Japanese chin som tävlat i fel klass på Hallands Kennelklubbs utställning –  

Tvååker 2010-07-09 och 10 

 

DK UCh Rosenheaven’s Fujin DK00183/2008 har av arrangör beviljats att byta klass från 

championklass till öppen klass före utställningen i Tvååker 2010-07-09 och på 

utställningsdagen tilldelats cert för svenskt utställningschampionat. På utställningen i Tvååker 

2010-07-10 har hundägaren inte meddelat ringsekreteraren att hunden dagen före blivit 

svensk utställningschampion och därför ska flyttas till championklass utan har tävlat felaktigt 

i öppen klass. 

 

Beslöt UtstK att pris erhållet på Hallands Kennelklubbs utställning i Tvååker 2010-07-10 för 

Rosenheaven’s Fujin DK00183/2008, ska annulleras på grund av ovanstående. 

 

 

 

§ 125 Ändringar i tidigare beviljade utställningsprogram  

 

Länsklubbar 

a)Skaraborgs Kennelklubb ny plats Lidköping   

Förelåg ansökan från Skaraborgs Kennelklubb om att få ändra plats för nationell utställning i 

Larv för år 2011, 2012 och 2013 med bibehållna datum. 

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda Skaraborgs Kennelklubbs ansökan om att få byta plats 

från Larv till Lidköping för nationella utställningarna 2011-05-07-08, 2012-05-05-06 och 

2013-05-11-12. 
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Specialklubbar 

b)Svenska Vorstehklubben 

Ansökan från Svenska Vorstehklubben/Södra lokalavdelningen om att få ändra datum för 

utställning i Landskrona 2011-05-21 till 2011-11-26 samt från Eslöv  

2011-11-06 till 2011-11-27 båda utställningarna, dagarna efter varandra med ny plats Höör. 

 

Beslöt UtstK efter hörande med Svenska Vorstehklubben om att inte något avtal föreligger 

om samarrangemang med annan klubb på de tidigare datumen och platserna, att godkänna 

ansökan enligt ovan nämnda.   

 

 

§ 126 Redovisning av UtstK VU 

 

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

 

Svenska Vinthundklubben/Södra, Laröd 2010-09-11 

Miklós Levente  81 

Wim Wiersma  81 

Nicklas Eriksson 88 

 

SBK/Eskilstuna BK, Eskilstuna 2010-09-19 
Yvonne Brink 81 

 

Svenska Whippetklubben, Köping 2010-09-25 

Lori Nelson  83 

Rosemarie Crandahl 89 

 

Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser, Sollentuna 2010-10-02 
Pat Tempest  81 

 

Svenska Pudelklubben/Mellansvenska, Gnesta 2010-10-03 

Denise Page  83 

 

Svenska Dvärghundsklubben, Sundsvall 2010-10-09 

Javier Blanco Sanchez 81 

 

 

Svenska Terrierklubben/Östsvenska, Strängnäs 2010-10-09 

Jaci McLaughlan 82 

 

Beslöt UtstK att bifalla ovanstående i paragrafen av VU beviljade dispenser. 

 

 

 

Ändringar i tidigare beviljade utställningsprogram - specialklubbar 
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FA/Västsvenska Fågelhundklubben (VFK) 

Beviljat av UtstK VU 16 september 2010 

Ansökan 13 september 2010 från FA/VFK om ändring av datum från 9 oktober 2010 i 

Vårgårda till 2 oktober i Hjo för att utställningen ska kunna hållas i samband med jaktprov  

 

VU i UtstK har i sitt beslut ovan nämnt, uttryckt att man efterlyser bättre kommunikation 

mellan utställningsansvarig och lokalklubbens ansvarige samt framförhållning (senast 1 

oktober året innan genomförande gäller för alla specialklubbar) till SKKs UtstK, när det 

gäller tidpunkt för att ”larma” om att datum och plats för en officiell utställning inte stämmer 

med datum och plats i samband med jaktprov. 

 

 

§ 127 Information från FCI 

 

Cirkulär 73/2010 – Israel Kennel Club informerar att Mr. Zvi Kupferberg är avstängd för 

domaruppdrag till 2013-05-26. 

 

Cirkulär 74/2010 – Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) information om att Mr. 

Moreno Maltagliati’s avstängning från domaruppdrag upphört från 2010-08-04. 

 

Cirkulär 76/2010 – Asociación Canófila Costarricense (ACC) informerar om att Mr. 

Bernardo Molina Patiño och Mr. Rodrigo Fallas Gonzalez är utesluten som medlem i 

ACC sedan 2010-08-25. 

 

Cirkulär 77/2010 – Société Centrale Canine (SCC) informerar om att följande personer är 

avstängda från att döma Mrs. Christiane Lafay (2 år) under perioden  

2010-08-16 – 2012-08-16 och Mrs. Violaine Pressiat (18 månader) under perioden 2010-

08-16 till 2012-02-16.   

 

Cirkulär 80/2010/ Rättelse i Cirkulär 62/2010 från Norweigan Kennel Club (NKK) 

angående att Mr. Per Frey har förbud att delta i utställning, prov och tävling samt får ej 

heller visa hund under (2 år) perioden 2010-05-21 till 2012-05-20, men förbudet gäller ej 

uppfödning. 

 

 

Cirkulär 82/2010 – FCI General Committee uttalade att det är absolut förbjudet att acceptera 

avtal för två eller flera domaruppdrag samma datum. Om en domare trots detta accepterar två 

 eller flera domaruppdrag samma dag, ska sanktioner mot domaren vidtas av domarens 

 hemlands kennelklubb. FCI General Committee förbehåller sig rätten att  

gå in med sanktioner i fall av att detta inte sker.  

  

Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna. 
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§ 128 Seminariet 25 & 26 september 2010 – införande av nya harmoniserade 

NKU utställningsbestämmelser 

 

Genomgång, planering inför kommande två dagars utbildningsseminarium.  

 

 

§ 129 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 ingen av punkterna är av sådan art att de inte får offentliggöras innan 

protokollet är justerat och berörda parter är informerade. 

 

 

§ 130 Nästa sammanträde 

 

Beslöt UtstK att avhålla nästa möte i UtstK den 9 november kl 10:00 på SKKs kansli i 

Spånga. Tidigare planerat möte 27 oktober utgår. 

 

 

§ 131 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden ledamöterna samt avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Mats Stenmark (ordf)  Jan Hallberg 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


