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SKK/UtstK nr 6/2010, 2010-11-09 

 

§ 132 – 156 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 9 november 2010, på SKKs kansli i Spånga. 

 

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

Hansén, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg  

 

Anmält frånvaro: Kerstin Eklund 

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 132 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade Mats Stenmark ledamöterna välkomna till dagens sammanträde. Förklarades mötet 

därefter öppnat. 

 

§ 133 Val av justerare 

 

Utsågs Yvonne Hansén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 134 Föregående mötesprotokoll 

 

SKK UtstK protokoll nr 5/2010. 

 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

§ 135 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

SKK/UtstK 5/2010, § 121 b) Händelse på Svenska Schnauzer Pinscherklubbens (SSPK) 

utställning i Höganäs 12 september 2010 

Ärende bordlagt vid föregående möte i avvaktan på kompletterande information från 

arrangerande klubb. 

 

Skrivelse undertecknad av tre utställare som uttryckt missnöje med att domaren på 

rubricerade utställning varit extremt långsam och ”rörig” samt att enligt utställarna hundarna 

fått en ”undermålig” bedömning. Enligt ovan nämnda lämnade flera utställare utställningen 

på grund av missnöje med situationen. I skrivelsen har uttalats att anmälningsavgiften borde 

återbetalas på grund av ovan nämnda. 
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Förelåg yttrande från utställningsansvarig i SSPK, i vilket framkommit att ansvariga för 

utställningsarrangemanget kallades till utställningsringen för att prata med domaren då man 

av ringsekreterarna uppmärksammats på att bedömningen inte flutit på som den borde. 

Domaren hade också vid ett tillfälle uttryckt sig mycket kränkande gentemot en av 

ringsekreterarna. 

 

Tog UtstK del av inkomna underlag. Beklagade UtstK det inträffade. Beslöt UtstK att 

vidarebefordra ärendet till SKKs Domarkommitté med rekommendation att domarens 

hemlands kennelklubb informeras.   

 

 

§ 136 Information från ordföranden 

 

Förelåg ekonomisk rapport.  

 

Lades rapporten efter genomgång till handlingarna. 

 

Rapporterade Mats Stenmark att han i enlighet med uppdrag från UtstK haft ett informellt 

möte med Svenska Dreverklubbens utställningsansvarige, för att stämma av vissa 

administrativa rutiner när det gäller inrapportering av utställningsresultat, ansökningar om 

utställning etc. Synpunkter kom fram angående att ansökningsblanketten för 

utställningsprogram för specialklubbarna behöver vissa kompletteringar för att fungera för 

specialklubbar med många olika lokalklubbar.   

 

Beslöt UtstK att uppdra åt kansliet att se över hur man kan förbättra ovan nämnda 

ansökningsblankett. 

 

 

§ 137 Information från ledamöterna 

 

Junior Handling 

Cindy Pettersson gav en lägesrapport angående Junior Handling. 

Bland annat arbetar SHU med en revidering av Junior Handlingreglerna som beräknas vara 

klara i början av 2011.    

 

Tackade UtstK för rapporten. 

 

 

§ 138 Information från Tävlings- och Utbildningschefen 

 

Informerades om att SKK anställt en ny chefsjurist, Agneta Lönn som börjar sin anställning 

i slutet av november. 
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Informerades om att plusgiroblanketten för anmälan till utställning utgår från och med 

årsskiftet 2010/2011. Kvar finns formulär (ej tresidigt) för anmälan manuellt (finns på SKKs 

webbsida www.skk.se)  eller internetanmälan.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

För UtstK kännedom förelåg förslag till en skrivning, med tillägg från 2012 i Allmänna 

bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar, som ger stöd för arrangörer när det gäller 

etiska regler, handlande och uppträdande för funktionärer utöver de som finns för domare 

med flera funktionärsgrupper. Förslaget vidarebefordrat från Prov- och Tävlingskommittén 

till SKK Centralstyrelse. 

 

Uttalade UtstK att man stödjer ovan nämnt förslag. 

 

 

§ 139 Information från sekreteraren 

 

För UtstK kännedom ett så kallat praxisregister över beslut hos Disciplinnämnden. 

 

För UtstK kännedom utskick 7 oktober till länsklubbarna med påminnelse om sista 

ansökningsdatum 31december 2010 för ”större” arrangemang exempelvis 2 eller 3 x 

internationella utställningar.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

På förekommen anledning, återkommande fråga till kansliet om CACIB och Reserv-

CACIB ska delas ut på utställningen om hundägaren säger att hunden redan är Internationell 

utställningschampion? I gällande Utställnings- och championatbestämmelser står att CACIB 

och Reserv-CACIB kan föreslås till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass 

som är berättigad att tävla om CACIB. Med det menas att domaren kan hålla inne CACIB.  

Men ringsekreteraren ska dela ut CACIB och Reserv-CACIB på utställningen till den hund 

respektive tik som domaren föreslår. FCI är den organisation som slutligt bestämmer om 

CACIB ska bekräftas alternativt regleras. 

Hund som tävlar i junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB. 

 

Rekommenderade UtstK länsklubbar att i samband med internationell utställning i 

katalogen använda sig av skrivningen i gällande Utställnings- och championatbestämmelser 

avseende CACIB och Reserv-CACIB.  Förtydligande finns även i Handbok för 

Utställningsansvariga angående ovan nämnda.  

 

 

 

 

 

http://www.skk.se/
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§ 140 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse 

 

Utdrag från SKK CS möte 2010-09-08-09 

 

§ 87 Föregående protokoll nr 3/2010, § 74 Protokoll SKK/UtstK nr 2/2010 – 

Besvärsskrivelse från Stockholms Kennelklubb angående beslut om länsklubbarnas 

utställningsprogram 2013 

Angående STOKKs överklagande av CS beslut att avslå STOKKs ansökta datum lördag - 

söndag för evenemang 2013. 

 

Noterade UtstK CS beslut. 

 

§ 98 Protokoll SKK/UtstK nr 3/2010, § 73 Inkomna skrivelser b) Öron – och 

svanskuperade hundar födda i land där det är olagligt 

Angående UtstKs fråga till CS om preskriptionstider för utställningsresultat med anledning 

av ett ärende som rör olagligt kuperade hundar som ställts ut i Sverige. 

Praxis för preskriptionstid brukar räknas vid innevarande tävlingssäsong plus två år samt att  

ovanstående gäller generellt såvida inte CS finner särskilda omständigheter som kräver andra 

ställningstaganden. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

Förslag på ändringar i Utställnings- och Championatbestämmelserna samt 

Registreringsbestämmelserna 

Angående CS fastställande av tillägg (med fet stil), till inledningen i Allmänna bestämmelser 

för utställningar, prov och tävlingar 

 

---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--- 

---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.--- 

 

Noterade UtstK CS fastställande av tillägg enligt ovan nämnda. 

 

§ 109 Information från b) CS ledamöter – Mats Stenmark 

Den återrapportering som UtstK fått angående Södra Norrbottens Kennelkubbs utställningar i 

Piteå är positiv vilket gör att UtstK föreslår att länsklubben får anordna internationell 

utställning år 2011. 

 

Noterade UtstK, CS beslut i enlighet med förslaget.  
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§ 141 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté (DK) 

 

Utdrag ur protokoll från möte 2010-09-02 

§ 123 Domarfrågor – Bedömning 

 

a)Angående ärende vidarebefordrat från DK gällande hamiltonstövare S51435/2008, 

Smålandstorps Envisa som vid Örebro läns Stövarklubbs utställning i Ånnaboda 2010-05-30 

erhållit 0-pris på grund av ”knäck på svansen”. Skriftställaren har i efterhand röntgat nämnda 

hund varmed röntgen påvisar en fettknuta och inga skelettförändringar. 

 

Noterade UtstK, DKs uttalande om att domaren inte gjort något fel i att tilldela hunden 0-pris 

vid utställningstillfället då inget intyg fanns om att det rörde sig om en fettknuta. 

Beslöt UtstK att i enlighet med DKs rekommendation att 0-pris för aktuell hund vid ovan 

nämnd utställning ska annulleras då det inte är ett diskvalificerande fel. Beslöt UtstK att 

rekommendera arrangören att återbetala anmälningsavgiften. 

 

b) Angående ärende vidarebefordrat från DK gällande felfärgad pinscher S26968/2009 

Norrström Red-Brest som erhållit 1:a pris på Södra Älvsborgs Kennelklubbs utställning i 

Borås 2010-07-04. Aktuell hund har färgen brun med röda tecken vilket inte är en godkänd 

färg och hunden borde därmed tilldelas 0-pris då det är ett diskvalificerande fel. 

 

Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att annullera erhållet 1:a pris för ovan 

nämnd hund på aktuell utställning. Vidare noterade UtstK att DK uttalat att det är lämpligt 

att informera domarna på kommande exteriördomarkonferens. 

 

c) Ärende vidarebefordrat från DK avseende skrivelse från utställare av rasen labrador 

retriever som deltagit på Örebro läns Kennelklubbs utställning 14 – 15 augusti 2010 i 

Askersund. Utställaren har ifrågasatt om en domare verkligen kan bedöma hundar utan att ta i 

dem. 

 

Noterade UtstK, DKs uttalande att det är olika kulturer inom utställningsvärlden i olika 

länder. Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att informera arrangörerna om att 

de måste vara tydliga i sin information till utländska domare om vad som är brukligt i Sverige 

vid bedömning på utställning. 

 

§ 142 Övriga protokoll 

 

Förelåg för UtstK kännedom DKs protokoll nr 4/2010-07-07, nr 5/2010-09-02 samt nr 

6/2010-09-30. 

 

Noterade UtstK informationen. 
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Förelåg för UtstK kännedom från SKKs Disciplinnämnd beslut i ärende som berör UtstK 

område.  

 

 

§ 143 Rapporter 

 

Rapporterade Mats Stenmark från länsklubbskonferensen i Visby. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

Tog Mats upp följande två frågor som kommit upp vid länsklubbskonferensen för att höra 

UtstK synpunkter: 

 

a)Ska inteckningskort ges till jakthundsraser där reglerna säger att Ck är 

championatsgrundande och tilldelas i jaktkonkurrensklass, i stället för cert i bästa hane-/bästa 

tikklass? 

 

Fastslog UtstK att länsklubbarna kan stödja sig på regeln om att inteckningskort inte ges för 

Ck. 

 

b) Ingår inmätning i bedömningen för de raser som har detta krav? 

 

Fastslog UtstK att inmätning ingår i den totala bedömningen av en hund av ras där det finns 

ett sådant krav på inmätning och att mätresultat ska noteras på kritiklappen tillsammans med 

övrig beskrivning av hunden. 

 

§ 144  Regionala utbildningarna i nya utställningsbestämmelserna från 2011 – 

frågeställningar 

  

Fråga inkommen till UtstK om det är ett krav på att Certifierad utställningsarrangör, (CUA), 

respektive auktoriserad ringsekreterare deltar i regional utbildning i nya Utställnings- och 

championatbestämmelserna gällande från 2011.  

 

Uttalade UtstK följande:   

 

För CUA- Handledare; d v s de som utbildar och certifierar utställningsarrangörer så 

kallade CUA, krävs att dessa CUA-Handledare deltagit i den centrala utbildningen 25 

och/eller 26 september 2010 i Upplands Väsby, för att stå kvar som CUA- Handledare. 

 

För (Certifierade utställningsarrangörer) CUA, krävs att dessa har deltagit i någon 

regional utbildning och blivit uppdaterade i de nya Utställnings- och 

championatbestämmelserna. Personligt ansvar för att så sker, gäller; d v s registrering av 

genomförd uppdatering görs inte på SKK. Arrangör rekommenderas att ställa frågan i 
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samband med avtal om uppdrag som CUA för utställningsarrangemang för att försäkra sig 

om att CUA är insatt i de nya bestämmelserna. 

 

För auktoriserade ringsekreterare gäller liksom tidigare att förutsättningen för att kunna 

tjänstgöra som ringsekreterare är att man är uppdaterad i de nya Utställnings- och 

championatbestämmelserna. Personligt ansvar gäller; d v s någon särskild registrering om 

uppdatering i nya bestämmelser inhämtats av auktoriserade ringsekreterare, görs inte på 

SKK. Arrangör rekommenderas att ställa frågan till vederbörande i samband med avtal om 

tjänstgöring. 

 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att se till att berörda funktionärer informeras om ovan 

nämnda. 

 

För UtstK kännedom har Tillämpningsansvisningar till Utställnings- och 

championatbestämmelserna gällande från 2011 skickats ut i mitten på oktober till 

deltagarna i UtstK centrala utbildningar 25/26 september 2010.  

 

Noterades informationen. 

 

 

§ 145 Information från FCI 

 

För UtstK kännedom: 

 

Cirkulär 90/2010 – protokoll från FCI General Committee möte i Madrid 24 – 25 februari 

2010 

Cirkulär 91/2010 – protokoll från FCI General Committee möte i Bratislava 11 – 12 augusti 

2010 

 

Cirkulär 87/2010 – påminnelse från FCI angående att nationell championtitel är giltig för 

deltagande i championklass på internationell utställning under förutsättning att minst två 

CAC är erhållna i samma land. 

 

Cirkulär 88/2010 -  påminnelse från FCI angående vilka raser enligt FCIs nomenklatur för 

arbetande raser som är berättigade att tävla i bruks-/jaktklass på internationella utställningar, 

med beaktande av de undantag som vissa länder begärt för vissa raser.   

 

Cirkulär 89/2010 – FCI General Committee har vid sitt möte i oktober 2010 med omedelbar 

verkan beslutat att frysa alla relationer tillsvidare med Union of Cynologists of Kazakhstan 

(UCK), innebärande bland annat: 

Att UCK från 2011 inte får arrangera internationella utställningar  

Att domare från Kazakhstan inte får döma på internationella utställningar 
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Cirkulär 93/2010 – Uniunea Chinologica Din Moldova (UChM) informerar om att nedan 

nämnda personer blivit uteslutna som uppfödare, samt från att delta i prov och tävlingar och 

får inte heller visa hund på internationella utställningar. Vidare har kennelnamnet Dikaya 

Stava (ägare: Ola och Claudia Scheristsa och delägare Victor Sochikan) annullerats ur FCIs 

kennelnamnsregister.  

 

Förelåg för UtstK kännedom listor uppdaterade 2010-10-27 över FCIs fastställda 

internationella utställningar år 2010, 2011 och 2012. 

 

Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna. 

 

 

§ 146 UtstK policyfrågor/bestämmelser 

 

Förelåg skrivelse från skriftställare som i en utförlig redogörelse beskrivit problematiken 

med att en person (namngiven i skrivelsen), sprider förtal via Facebook och på grund av att 

personen medvetet eller omedvetet avstått från medlemskap i SKK eller någon av dess 

organisationer, denne inte kan bli föremål för disciplinär åtgärd, oavsett kränkande 

uttalanden. Personen visar regelmässigt annans hund, och har vid ett flertal tillfällen uppträtt 

illa på utställning enligt skriftställaren. Medlemskap krävs endast av hundägaren, vilket 

innebär att en anmälan på handlern försvåras med nuvarande regelskrivning.  

 

Beslöt UtstK att hänvisa till att regeltexten ger ett visst stöd för att arrangör kan ingripa vid 

olämpligt uppträdande i eller runt utställningsringen, se vidare punkt 16. Allmänna 

ordningsföreskrifter, Utställnings- och championatbestämmelserna/Allmänna bestämmelser 

för utställningar, prov och tävlingar.     

 

Förelåg för UtstK kännedom skrivelse från kommissarien i en lokalklubb som tillskrivit en 

domare för att överenskomma om att få häva ett avtal om att döma på utställning våren 2011, 

med anledning av att klubben befarar att anmälningssiffrorna blir låga på grund av val av 

domare. Alternativet menar klubben är att ställa in utställningen. Domaren har reagerat 

mycket negativt på det sätt som innehållet i skrivelsen utformats från arrangörens sida och  

har tillskrivit Domarkommittén och fått stöd för att avtal gäller tills överenskommelse om 

annat träffats. Även lokalklubben har informerats per telefon om vilka regler som gäller för 

avtal. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

§ 147 Inkomna skrivelser 

 

a)Angående Svenska Polarhundklubbens (SPHK) utställning i Visseltofta september 

2010 

 

SKKs UtstK har vid sitt möte 9 november 2010 tagit del av mejlkorrespondens från 

utställningssekreterare i SPHK samt skrivelse från kommissarie tillika certifierad 

utställningsarrangör (CUA) angående genomförandet av utställningen i Visseltofta september 

2010. 

 

Utställningen i Visseltofta var beviljad till 18 september men har genomförts 19 september 

2010. SPHK har inkommit med en redogörelse för varför det ändrade datumet inte blivit 

ansökt om till UtstK. 

 

Beslöt UtstK, efter att ha tagit del av arrangörens skäl till ändrat datum, samt att tredje man 

inte ska bli drabbad, att godkänna utställningen som officiell med genomförande 19 

september 2010.  

 

Dispens för att ha endast en ringsekreterare på grund av den ene ringsekreterarens sjukdom 

och sena återbud har ansökts om i efterhand, efter samtal med UtstK ordförande om 

handläggning.  

 

Beslöt UtstK att bevilja SPHK dispens för att ha endast en ringsekreterare i enlighet med 

ovan nämnda ansökan. 

 

Därefter har uppgifter inkommit till UtstK om att en person anlitats av arrangören för att 

arbeta i ringen tillsammans med domaren under bedömningen, samt har dennes hundar 

deltagit för samma domare.  

 

Förelåg yttrande från ovan nämnda utställare, inkommet 2010-10-28.  

 

Beslöt UtstK efter att ha tagit del av underlaget, att för arrangören påpeka det högst 

olämpliga i ovan nämnda förfarande samt att de personer som får befinna sig tillsammans 

med domaren i utställningsringen under bedömningen är ringsekreterare och domare samt 

eventuella elever och aspiranter.  

 

Beslöt UtstK vidare, med anledning av ovan nämnda att annullera erhållet pris för de hundar 

som tävlat i samma ring där ägaren tjänstgjort i ringen under bedömningen.     

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
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b)För UtstK kännedom 

 

Förelåg för UtstK kännedom korrespondens mellan Östergötlands Kennelklubb och Svenska 

Dvärghundklubben angående frågeställningar från en av specialklubbens rasklubbar om 

händelse på länsklubbens utställning augusti 2010. 

 

Noterade UtstK korrespondensen mellan läns- och specialklubb samt lades dessa därefter till 

handlingarna. 

 

c)Överklagan angående Svenska Taxklubbens beslut gällande dvärgtaxtik S31655/2000 

O’Rileys Ronja 

 

Förelåg 2010-10-29 inkommen överklagan avseende Svenska Taxklubbens beslut på 

styrelsemöte 2010-04-09 om att inte annullera rubricerade dvärgtax 0-pris erhållet på 

Svenska Taxklubbens utställning i Flen 2010-02-06, på grund av enligt domarens bedömning 

”knyck på svansen”. Svenska Taxklubben har motiverat avslag om annullering av 0-pris med 

att giltigt veterinärintyg saknats vid utställningstillfället. 

 

UtstK och Domarkommittén (DK) har med hänvisning till ovan nämnda ärende vid sitt 

gemensamma arbetsmöte 2010-06-08 uttalat följande principbeslut: 

 

 Finns inget veterinärintyg med till utställningstillfället = erhållet pris kvarstår 

 Veterinärintyg upprättat efter utställningstillfället och inskickat i efterhand = erhållet pris 

kvarstår 

 

Beslöt UtstK med hänvisning till standarden för rasen samt ovan nämnda principbeslut från 

UtstK och DKs gemensamma arbetsmöte 8 juni 2010 att i enlighet med Svenska Taxklubbens 

beslut vid styrelsemöte 9 april 2010 att avslå överklagan inkommen 29 oktober 2010 från 

ägaren till rubricerade dvärgtaxtik. Lades ärendet därmed till handlingarna. 

 

Reserverade sig Yvonne Hansén mot ovan nämnda beslut. 

  

§ 148 Registreringsärenden 

 

SKKs registreringsavdelning har uppmärksammat att american staffordshire terrier 

SE13534/2010 Chicago Long Step deltagit i championklass på ett antal 

länsklubbsutställningar samt några av Svenska Terrierklubbens utställningar, under perioden 

3 april 2010 till 1 augusti 2010, utan att ha något registrerat championat på hunden.    

 

Hundägaren har tillskrivits per mejl och per post för yttrande i ovan nämnda ärende. Svar har 

till dags dato inte inkommit. 

 

Beslöt UtstK att annullera samtliga erhållna priser där ovan nämnd hund av ras american 

staffordshire terrier deltagit på utställning i championklass med felaktiga uppgifter.  
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§ 149 Ansökan om dispens - exteriörbedömning för svanskuperad hund 

 

Ansökan inkommen oktober 2010, avseende begäran om dispens för svanskuperad hund 

SE10775/2010 Pepe vom Lindenwald född 2009-06-13 d v s efter 1 januari 2008, född i land 

där svanskupering för rasen tysk jaktterrier är tillåten, att bli exteriörbedömd vid ett (1) 

tillfälle. 

 

Beslöt UtstK att efter särskild prövning medge att ovan nämnd tysk jaktterrier  

SE 10775/2010 Pepe vom Lindenwald född 2009-06-13 exteriörbedöms vid ett (1) tillfälle 

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

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

§ 150 Nya raser/rasstandards 

 

Långhårig schäfer 

 

För UtstK information förelåg information om att FCIs styrelse beslutat att erkänna 

rasvarianten långhårig schäfer från och med 1 januari 2011. Enligt beslut tävlar varianterna 

normal och långhårig schäfer om separata CACIB samt tillåts ingen korsavel mellan de båda 

varianterna. 

 

Vid information från CS har framkommit att CS beslutat skriva till FCI och informera om att 

SKK under 2011 kommer att hantera rasen schäfer i enlighet med nuvarande regler samt att 

SKK CS beslutat att nya regler för rasen kommer att gälla från 1 januari 2012. 

Svenska Brukshundklubben/Svenska Schäferklubben informeras om SKKs ställningstagande 

via brev. 

 

Noterade UtstK informationen. 

  

 

§ 151 Ändringar i tidigare beviljade utställningsprogram  

 

Länsklubbar 

a)Sydskånska Kennelklubben år 2011 

Ansökan från Sydskånska Kennelklubben oktober 2010 med begäran om förhandsbesked från 

SKK CS presidium gällande eventuellt byte av tidigare beviljat datum 19 – 20 mars 2011 

samt flytt av Malmö internationella utställning på grund av att Malmö Mässhall inte längre 

finns att tillgå. 

SKK CS presidium har tagit del av Sydskånska Kennelklubbens olika alternativ och har 

vidarebefordrat dessa till UtstK för efterhörande om synpunkter med hänseende till 

eventuella specialklubbsutställningar samma helg som de alternativa datumen.  
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Förelåg för UtstK skrivelse inkommen 1 november 2010 från Sydskånska Kennelklubben till 

Ulf Uddman med besked om att Malmö Internationella utställning kommer att kunna 

genomföras på tidigare annonserat datum 19 – 20 mars 2011, i Malmö men på ny plats vid 

Jägersro där stora tält om sammanlagt 16 000 m2 för olika mässor i mars/april kommer att 

vara resta.  

 

Noterade UtstK fastställande av Sydskånska Kennelklubben Malmö internationella 

utställning med ny plats Jägersro, med bibehållet datum 19 – 20 mars 2011.   

 

b) Stockholms Kennelklubb (STOKK) år 2013 

Förelåg för UtstK kännedom beslut från SKK CS Presidium 2010-10-27 om att godkänna 

STOKKs ansökan inkommen 2010-10-19 om ändring till nya datum för tidigare beviljade 

utställningar enligt följande: 

 

25 – 26 maj 2013 internationell utställning, gruppfördelning lördag:2,4,6,9,10 och 

söndag:1,3,5,7,8 med bibehållen plats Vallentuna Flygfält 

1 september 2013 nationell utställning med bibehållen plats Vallentuna Flygfält 

 

Obs! Tidigare beviljade utställningar 12 juli nationell och 13 juli internationell utgår och 

ersätts av ovan nämnda datum 2013. 

 

Noterade UtstK ovan nämnda. Uppdrogs till sekreteraren att se till att informationen når ut 

till berörda. 

 

Specialklubbar 

 

Svenska Vinthundklubben år 2011 

Ansökan 2010-10-26 från Svenska Vinthundklubben/Västra avdelningen om att få ställa in 

tidigare beviljad utställning 2011-01-07 i Göteborg/My Dog. 

 

VU i UtstK har 2010-10-26 avslagit ovan nämnda ansökan med motivering att det är alldeles 

för sent att ställa in. Utställarna har redan börjat anmäla till Västra Kennelklubbens 

utställning, My Dog och för medlemmarna inom Svenska Vinthundklubben har i många fall 

dessa planerat att även kunna ställa ut på Svenska Vinthundklubben/Västras utställning.  

 

VU i UtstK har även avslagit ansökan från Svenska Vinthundklubben/Salukiringen om att 

lägga till ytterligare en dag, 23 juli 2011, för genomförande av tidigare beviljad utställning 24 

juli 2011. Motivering till UtstK VUs avslag på ansökan är att 23 juli 2011 ”krockar” med 

grupp 10–raser på Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Köping. 

 

VU i UtstK har rekommenderat Svenska Vinthundklubben att inför planering av 

utställningsprogram 2012 och 2013 i god tid se över förutsättningarna för genomförande. 
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Västernorrlands Kennelklubbs 2012 och Svenska Dvärghundklubbens utställning 2012 

Förelåg ansökan 31 oktober 2010 från Västernorrlands Kennelklubb avseende ändring av 

tidigare beviljad gruppfördelning som är fastställd till lördag: 1,2,4,5,6,10 och söndag 

3,7,8,9, på den internationella utställningen i Sundsvall 13 – 14 oktober 2012. I 

motivering till att ändra ovan nämnda gruppfördelning har angivits att samarrangerande 

klubb Svenska Dvärghundklubben får problem med nuvarande indelning. 

 

Svenska Dvärghundklubben har 2010-09-28 samt 2010-11-08 inkommit med en ansökan 

om att få byta dag för en utställning i Timrå 2012-10-13 till 2012-10-14.  

 

Beslöt UtstK att avslå såväl Västernorrlands Kennelklubbs ansökan om att ändra 

gruppfördelning på sin internationella utställning 2012, som Svenska Dvärghundklubbens 

ansökan 2010-09-28 samt en kompletterande ansökan inkommen 2010-11-08 om att ändra 

datum från 2012-10-13 till 2012-10-14. UtstK motivering till avslag är att UtstK inte har 

kunnat finna tillräckliga skäl för en sådan ändring samt att den skulle få långtgående 

konsekvenser för en rad specialklubbar som har sina utställningsprogram fastställda och har 

planerat efter länsklubbarnas sedan länge utannonserade program för 2012.    

 

Svenska Brukshundklubben (SBK) år 2011 

SBK har 2010-11-04 inkommit med en ansökan gällande Tollarps Brukshundklubb avseende 

byte av datum från 2 juli 2011 till 18 juni 2011. 

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda ansökan från SBK gällande Tollarps BKs utställning 

2011 med nytt datum 18 juni 2011. 

 

Förelåg en ansökan från SBK inkommen 2010-10-04 avseende ett antal ändringar av datum 

och plats för 2011 års utställningsprogram har handlagts av VU i UtstK och har i samtliga fall 

beviljats i enlighet med SBKs ansökan. 

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) år 2011 

Ansökan inkommen från SSRK/Chesapeake bay retriever klubb, oktober 2010 om att få byta 

datum för tidigare beviljad utställning i Ästad från 2011-08-07 till 2011-07-31.  

 

Beslöt UtstK att bevilja nytt datum i enlighet med SSRKs ovan nämnda ansökan 

 

Svenska Newfoundlandshundklubben (SNK) år 2012 

Ansökan inkommen från SNK 2010-09-21 om att få byta tillbaka till det i grundansökan 

angivna datumet onsdag 16 maj 2012 från 20 maj 2012 (ansökan den 2 juni 2010), bibehållen 

plats Hässleholm. 

 

Beslöt UtstK att bevilja SNK att ändra utställningsdatum till onsdag 16 maj 2012 i 

Hässleholm. 
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Svenska Shar pei klubben (SVSPK) 2012 

Ansökan inkommen från SVSPK september 2010 avseende tillägg med ytterligare en 

utställning i Österbybruk 2012-05-27. 

 

Beslöt UtstK att bevilja SVSPK ytterligare en utställning ovan nämnd i enlighet med 

ansökan. 

 

 

Svenska Stövarklubben år 2010 och 2011 

Diskuterade UtstK från Svenska Stövarklubben inkomna mejl angående en utställning 2010-

08-14 i Olofström SvStK Blekinge som ställts in på grund av för få anmälningar (enligt 

uppgift 6 – 7 anmälningar). Informationen om att utställningen ställts in har inkommit till 

UtstK i samband med efterlysning av resultatredovisning. 

 

UtstK påpekade att ansökan om att ställa in en utställning ska gå via utställningsansvarig i 

specialklubben centralt och därefter till SKKs UtstK för slutligt beslut (enligt av CS fastställd 

delegeringsordning). 

 

UtstK policy är att i det fall specialklubb tvingas ställa in en utställning på grund av att 

anmälningarna varit för få, uppmana specialklubben att för nästkommande år minska antalet 

utställningar (framför allt i det område där anmälningssiffrorna varit för låga för att kunna 

genomföra en utställning). 

 

Beslöt UtstK med hänvisning till ovan nämnda att ”dra in” tidigare ansökt utställning i 

Olofström 2011-08-06. Beslöt UtstK vidare att tillskriva Svenska Stövarklubbens 

utställningsansvarige angående hur klubben efterföljer kravet på att det från och med 2010 

års utställningar ska finnas en certifierad utställningsarrangör CUA, vid arrangerande av 

officiell utställning.  

 

Förklarades ovan nämnda beslut i paragrafen för omedelbart justerat. 

 

 

§ 152 Redovisning av UtstK VU 

 

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

 

Cavaliersällskapet, Sundsvall 2010-10-09 

 

Kristie McMurray 85 

 

VU i UtstK har godkänt ovan nämnt antal under förutsättning att det är erfarna 

ringsekreterare som tjänstgör i ringen och att domaren är väl informerad om det svenska 

bedömningssystemet. 
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Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 2010-11--05-06-07 

 

Fredag 5 november 

Peter Harsanyi 82 

 

Lördag 6 november 

Hans Boelaars 85 

Rouli Kantzou 81 

Roberto Schill 82 

 

 

Söndag 7 november 

Markku Kipinä 81 

 

 

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

 

 

§ 153 Övriga ärenden 

 

1 oktober 2010 till UtstK inkommen komplettering i ett avslutat ärende.  

Lades ärendet till handlingarna utan åtgärd. 

 

8 november 2010 till UtstK inkommen redogörelse från utställningsansvarig i en 

specialklubb med förtydligande kring en rad händelser rörande administrationen i klubben.  

 

Noterade UtstK ovanstående  information. Lades ärendena till handlingarna. 

 

4 november 2010 för UtstK kännedom inkommen skrivelse från Norsk Kennel Klub 

angående hund av ras slovensky kopov Rimdalens Jasny S50098/2007. Norsk Kennel Klub 

vill göra Svenska Kennelklubben uppmärksam på att ovan nämnda hund inte uppfyller krav 

på nordiskt utställningschampionat eller norskt viltspårchampionat, innebärande att Norsk 

Kennel Klub annullerat felaktiga titlar för ovan nämnda hund.   

 

Beslöt UtstK att vidarebefordra informationen till SKKs registreringsavdelning för 

åtgärd/annullering av felaktiga titlar. 

 

§ 154 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. 
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§ 155 Nästa sammanträde 

 

Beslöt UtstK att avhålla nästa möte i UtstK torsdag 10 februari 2011, kl 10:00 på SKKs 

kansli i Spånga samt har följande datum bokats för 2011: tisdag 29 mars, onsdag till torsdag 

27-28 april (tillsammans med DK), tisdag14 juni, tisdag 6 september samt tisdag 1 november.  

 

 

 

§ 156 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden ledamöterna samt avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Mats Stenmark (ordf)  Yvonne Hansén 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


