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Motion tiil Kennelfullmäktige 2017

Grupputställningar
Bakgrund:
Länsklubbsutställningarna är i dag en "jätteapparat" som kräver stora platser/områden att vara pa
och som minst sträcker sig över en helg. Många funktionärer krävs alltifrån parkeringsvakter till
domare och ringsekreterare. Det är ett stort ekonomiskt åtagande.
Förslag:
Att möjligheten att även ordna "Grupp utställningar" ska implementeras i SKK organisationen.

Motiverifl§/Måt
•

—

Väljer man "Grupputställningar" som inte är lika utrymmeskrävande som
länsklubbsutställningar finns fler alternativ runt om i landet, att anordna de på under
"lågsäsongen". Stora ridhus, de allt mer upp poppande hundklubbarnas anläggningar etc.

•

Grupputställningar kommer att ge fler möjligheten att ställa ut hund på fler platser runt om i
landet även under lågsäsong.

•

Ras/specialklubb och länsklubb kan samarbeta med organisationen kring grupputställningen.

•

Mindre antal funktionärer kommer att behövas.

•

2 cert chanser på en helg.

•

Med den annorlunda logistik som detta kommer att kräva gentemot dagens
länsklubbsutställningar så bör det även vara mindre risker rent ekonomiskt.

Dalarrfcs/Kennelklubb/ Anneli Lindh
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Motion från Dalarnas Kennelklubb angående att implementera "Grupputställningar" i SKKorganisationen
Dalarnas Kennelklubb yrkar att möjligheten att även ordna "Grupp utställningar" ska
implementeras i SKK-organisationen.
SKK/CS får efter hörande av SKKs Utställningskommitté avge följande yttrande:
Det är redan idag möjligt att inom SKK-organisationen arrangera grupputställning i den
meningen att samtliga raser inom en av FCIs rasgrupper kan delta på en och samma
utställning. Detta kan ske dels genom specialklubbsutställning där en och samma
specialklubb har rasansvaret för samtliga raser i en rasgrupp, som t.ex. Svenska
Terrierklubben i grupp 3 och Svenska Taxklubben i grupp 4.
Det kan också ske genom att ett antal olika specialklubbar inom samma rasgrupp
samarrangerar en utställning för samtliga raser i rasgruppen som dom har rasansvar för.
Om det är motionärens mening att det är länsklubbar som ska kunna arrangera
grupputställningar så finns det en hel del hinder för detta.
Det arrangeras idag knappt 40 länsklubbsutställningar per år. Dessa kan ha status som
internationell, nationell eller Nordic och är öppna för samtliga raser som har utställningsrätt.
Specialklubbarna arrangerar knappt 600 utställningar per år som är öppna för den/de ras/er
som specialklubben har rasansvar för.
Vid KF 2015 redovisades slutsatserna från utredningen "Framtidens utställningsverksamhet".
En av de slutsatser som KF antog och uppdrog till CS att arbeta vidare med var "Att se över
antalet utställningar per år. När det gäller ras- och specialklubbsutställningar kan antalet
utställningar i proportion till rasens numerär ifrågasättas. SKK bör även stimulera till att rasoch specialklubbsutställningar
samarrangeras".
Att öppna upp för länsklubbarna att arrangera utställningar öppna endast för en enskild
rasgrupp går emot den inriktning som KF 2015 har pekat ut.
Länsklubbarna har i uppdrag att arrangera verksamhet för samtliga sina medlemmar oavsett
vilken ras de äger. Grupputställningar arrangerade av länsklubbar skulle endast vända sig till
en mindre andel av länsklubbens medlemmar.
Hur många officiella utställningstillfällen som ska finnas per ras, förutom
länsklubbsutställningarna som är öppna för alla raser, är en angelägenhet för den
rasansvariga specialklubben. Här finns en stor risk för en intressekonflikt mellan
specialklubbar och länsklubbar ifall motionärens förslag genomförs.

Det är också svårt att se hur de personella och ekonomiska vinster som motionären pekar
skulle kunna uppnås genom att länsklubbar istället eller dessutom skulle arrangera
grupputställningar.
CS föreslår KF att avslå motionen.
Konsekvenser:
Ekonomiskt:

Sannolikt inga för SKK. Risk för betydande intäktsbortfall för enskilda raseller specialklubbar som skulle utsättas för ytterligare konkurrens från
länsklubbarna.

Administrativt:

Små

