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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 1 
september 2022. 
 
 
Närvarande: Birgitta Bernhed (ordf), Madeleine Bäckman, Madeleine Bäck, Kerstin 
Eklund , Viktoria Engström, Mikael Nilsson, Linnéa Sandberg. 
 
Adjungerade: Kjell Svensson chef SKK tävlingsavdelning (§§ 73-76 samt § 77 c, § 81, 84 
a och b)  
Protokoll: Jenny Damgren 
 
 
§ 73 Mötet öppnas 
Mötet förklarades öppnat 
 
 
§ 74 Val av justerare  
Madeleine Bäck valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 75 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes. 
 
 
§ 76 Föregående protokoll 
Protokoll från möte 3-2022 fastställdes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 77 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll 4-2022 från den 15-16 juni, med protokollsutdrag §102 
a) Euro Dog Show 2026 styrgrupp. 
UtstK noterade informationen. 
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b) Domarkommittén, DK 
För kännedom fanns protokoll 3-2022 från den 1 juni, med protokollsutdrag § 61 b) 
angående punkt till det gemensamma mötet med UtstK . 
UtstK noterade informationen. 
 
c)  Disciplinnämnden, DN 
För kännedom fanns återkoppling från DN gällande anmälan mot person grundad i 
ärende som hanterats av UtstK. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 78 Resultatrapport 
Ekonomiska rapporter fram till och med juli 2022 gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna. 
 
 
§ 79 Information från ordföranden, ledamöter och kansli 
a) Ordföranden 
Birgitta Bernhed informerade om kommande möte med Nordisk Kennelunion, NKU, 
Show Group och frågade om det fanns några ärenden kommittén önskar ska tas upp 
där. 
 
b) Ledamöterna 
Madeleine Bäckman frågade om rutinerna kring registrering av ändrad storleksvariant 
för hundar som mätts om och ska ändras, till exempel tax.  
Sekreteraren informerade om handläggningen av detta på kansliet, och tar med sig 
synpunkter till förbättring. 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson hade inget under denna punkt. 
 
d) Sekreteraren 
Sekreteraren informerade om utskick som gjorts från kansliet till kommittéledamöter 
den 28 juni om distansutbildningar och avelskonferens. 
 
 
§ 80 Bordlagda ärenden 
Inga ärenden fanns. 
 
 
§ 81 Bestyrelserapporter och resultat från utställningar 
a) För kännedom och eventuell åtgärd fanns bestyrelserapport från nedanstående 

länsklubbsutställningar. 
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Malmö 16-17 april, Sydskånska Kennelklubben 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Piteå 27-29 juni, Södra Norrbottens Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Gimo 28-29 maj, Uppsala Läns Kennelklubb 
Notering om hund som lämnats i en blöt bur. UtstK beslutade bordlägga ärendet för 
att hämta in mer information. 
 
Vänersborg 11-12 juni, Norra Älvsborgs Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Leksand 18-19 juni, Dalarnas Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Vännäs 18-19 juni, Västerbottens Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Gällivare 1-2 juli, Norra Norrbottens Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Borås 1-3 juli, Södra Älvsborgs Kennelklubb 
Tjänstgörande veterinär hade skickat en skrivelse till UtstK om otrevligt bemötande 
från klubbens funktionär.  
Yttrande från funktionären samt styrelsen fanns. 
Situationen gällde olika syn på veterinärens uppdrag samt beslut. 
 
UtstK konstaterar att en tjänstgörande veterinärs uppdrag är att ansvara för 
smittskyddskontroll. Hur det ska genomföras är bra om klubben och veterinären kan 
bestämma i samråd, men det kan alltid uppkomma situationer under dagen då 
veterinären måste ta nya beslut. Det finns inga nya regler kring veterinärs ansvar på 
utställning.  
UtstK understryker vikten av att arrangerande klubb kommer överens med anlitad 
veterinär, samt vikten av att alla funktionärer uppträder på ett korrekt sätt. Ett 
personligt samtal har tagits med aktuell funktionär.  
 
Notering om hund som blivit rapporterad för oacceptabelt beteende fanns. 
Funktionären som rapporterat upplevde att delar av bestyrelsen ifrågasatt 
rapporteringen. 
UtstK påpekar att en bestyrelse ska stötta en funktionär som gör en rapport om 
oacceptabelt beteende. 
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Tvååker 8 och 9 juli, Hallands Kennelklubb 
Notering om att en förälder inkommit med klagomål över hanteringen av junior 
handling-tävlingen. En handler missade tävlingen på grund av att hunden skulle delta i 
rasbedömningen också. Handlern blev istället bedömd efteråt, utom tävlan. 
Skrivelse från föräldern till klubben, samt svar från klubben fanns. 
 
UtstK har tagit del av alla handlingar och anser att klubben har agerat på ett korrekt 
sätt i den uppkomna situationen. Arrangör ska i möjligaste mån vänta på tävlande men 
inte så det påverkar övriga tävlande på ett orimligt sätt, till exempel väldigt stor 
försening av tävlingen. 
 
Alfta 9-10 juli, Hälsinglands Kennelklubb 
Notering om meningsskiljaktigheter mellan klubb och en domare. UtstK har tagit del av 
skrivelser i ärendet och konstaterar att ärendet inte ska hanteras av kommittén utan 
klubben och domarens ska komma överens sinsemellan. 
 
Piteå 15-17 juli, Södra Norrbottens Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Märsta 23-24 juli, Stockholms Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Västerås 23-24 juli, Wästmanlands Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Ransäter 30-31 juli, Värmlands Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Svenstavik 6-7 augusti, Jämtland-Härjedalens Kennelklubb 
Inga noteringar som behövde hanteras av UtstK fanns. 
 
Ronneby 13-14 augusti, Blekinge Kennelklubb 
Notering om konflikt i en rasring.  
UtstK konstaterar att bestyrelsen hanterade situationen på ett bra sätt. 
 
Askersund 13-14 augusti, Örebro Läns Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Eskilstuna 20-21 augusti, Södermanlands Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Norrköping 20-21 augusti, Östergötlands Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
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Romakloster 27 och 28 augusti, Gotlands Kennelklubb 
Notering om inlämnad protest och erlagd protestavgift vid rapport om oacceptabelt 
beteende.  
UtstK uppmanar klubben att betala tillbaka protestavgiften då det inte är möjligt att 
protestera mot en sådan rapport. 
 
Noteringar om bland annat missförstånd i kommunikation kring var tält fick sättas upp, 
problem med tillgängligheten till handikapptoalett samt missförstånd med hanteringen 
av ringsekreterarnas material i ringen första dagen.  
UtstK konstaterar att klubben i stort har genomfört utställningen bra för utställarna 
men att det finns områden i planering och genomförande som fortfarande behöver 
förbättras. UtstK beslutade att ha ett uppföljande möte med klubben. 
 
Notering om oanmäld djurskyddskontroll av länsstyrelsen, med en anmälan om hund 
som förvarats i bil.  
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för att inhämta mer information till nästa möte. 
 
b) För kännedom och eventuell åtgärd fanns bestyrelserapport från nedanstående 

specialklubbsutställningar. 
 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Sundsvall 28-29 maj 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Specialklubben för Rhodesian Ridgeback Sverige, Tumba 11 juni 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Svenska Dvärghundklubben, Vänersborg 12 juni 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Svenska Shetland Sheepdogklubben, Piteå 15 juli 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Svenska Terrierklubben, Luleå 15 juli 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Svenska Stövarklubben, Olofström 31 juli 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
 
Borzoiringen, Västerås 31 juli 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns. 
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c) Övriga utställningar 
Specialklubben för Shih Tzu, Tånga Hed 2 juli 
Hundar som tilldelats Disqualified har haft väldigt korta kritiker. Klubben hade skrivit 
till UtstK och Domarkommittén, DK, med frågor kring det. 
UtstK konstaterade att ringsekreterare i första hand ska påminna domaren om att ge 
en fylligare kritik, och i andra hand kontakta bestyrelsen för att få hjälp i en sådan 
situation. 
 
 
§ 82 Exteriörbedömning vid ett (1) tillfälle 
Ansökan om dispens för exteriörbedömning vid ett tillfälle för importerad 
svanskuperad hund. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan för tysk jaktterrier Hulda Prnjavorska SE 
22075/2021 att göras på rasklubbens utställning i Östra Ryd, Skåne, den 24 september. 
 
 
§ 83 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Ansökningar specialklubbar 2024 
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar: 
Svenska Alpländische Dachsbrackeklubben 1 st 
Svenska Spets- och Urhundklubben  18 st 
 
b) Skaraborgs Kennelklubb 2024 
Ansökan från Skaraborgs Kennelklubb om att byta ort för sin utställning den 4-5 maj 
2024 från Nossebro till Skara, med följande gruppfördelning: 
Lördag: grupp 2, 4, 5, 6, 8, 10 
Söndag: grupp 1, 3, 7, 9 
UtstK godkände ansökan. 
 
c) Västra Kennelklubben 2024 
Ansökan från Västra Kennelklubben om att byta ort och datum för sin utställning från 
den 4 maj i Nossebro till den 24-25 augusti i Backamo, Ljungskile. 
UtstK godkände ansökan. 

 
d) Inställda utställningar Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, SKF 
SKF hade meddelat UtstK att de ställer in två utställningar i augusti på grund av för få 
anmälda hundar.  
UtstK påpekar att en klubb ska ansöka om att ställa in utställningar, att endast 
meddela räcker inte. UtstK beslutade att klubben ska lämna in en plan över 
kommande utställningar och deras genomförande. 
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e) Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, 2023 och 2024  
Ansökan om att byta datum för Avdelning Östras utställning i Ulriksdal från den 20 maj 
till den 28 maj 2023 
UtstK godkände ansökan. 
 
Ansökan om att byta ort och datum för Chesapeake Bay Retrieverklubben från Solna 
den 21 maj till Bjuv den 29 juli 2023 
UtstK godkände ansökan. 
 
Ansökan om att byta ort för Amerikansk Cocker Cirkels utställning den 12 augusti 2023  
från Askersund till Örebro. 
UtstK godkände ansökan. 
 
Ansökan om att byta ort för SSRK avdelning Västernorrlands utställningar den 25 och 
26 maj 2024 från Sundsvall till Örnsköldsvik 
UtstK godkände ansökan. 
 
f) Svenska Brukshundklubben, SBK, 2023 
Ansökan om att byta ort för Rasklubben för Belgiska Vallhundars dubbelutställning den 
18-19 maj 2023 från Eskilstuna till Gävle.  
UtstK godkände ansökan. 
 
Ansökan om att ändra datum för Svenska Collieklubbens utställning i Piteå från den 16 
juni till den 14 juli 2023. 
UtstK godkände ansökan men uppmanar SBK att framöver ha framförhållning och 
planera med samarbeten i åtanke. UtstK uppmuntrar samarbeten mellan klubbar och 
det är viktigt att detta tas med i specialklubbens helhetsbild av 
utställningsprogrammet. 
 
g) Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF, 2023 
Ansökan från SSF om att ändra datum för deras utställning i Vemdalen från den 11 
november till den 4 november 2023. 
UtstK godkände ansökan. 
 
h) Svenska Stövarklubben 2023 
Ansökan om att ändra ort och datum för deras utställning från Ockelbo den 29 april till 
Åmot den 6 maj.  
UtstK godkände ansökan. 
 
i) Svenska Vinthundklubben 2023 
Ansökan om byte av ort och datum för deras utställning från Upplands Väsby den 18 
mars till Enköping den 2 april. 
UtstK godkände ansökan. 
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j) Svenska Terrierklubben 2023 
Ansökan om att ändra ort och datum för American Staffordshire Terrierklubbens 
utställning från Vårgårda den 15 juli till Eskilstuna den 16 juli 2023. 
UtstK godkände ansökan men uppmanar Terrierklubben att framöver ha 
framförhållning och planera med samarbeten i åtanke. UtstK uppmuntrar samarbeten 
mellan klubbar och det är viktigt att detta tas med i specialklubbens helhetsbild av 
utställningsprogrammet. 
 
 
§ 84 Policy/regelfrågor 
a) Nya internationella championat 
Den 25 juli meddelade FCI att två nya championattitlar införs från den 1 augusti, 
Internationell Juniorchampion, CIB-J och Internationell Veteranchampion, CIB-V. Dessa 
nya internationella championat skiljer sig från de befintliga genom att ansvaret för 
hanteringen av att bekräfta inteckningarna i championatet (de internationella 
certifikaten) läggs på de nationella kennelklubbarna istället för på FCI. 
För att erhålla ett CIB-J eller CIB-V ska en hund placeras 1:a i junior- alternativt 
veterankonkurrensklass med priset Excellent i tre olika länder under tre olika domare. 
Ett kort som bekräftar detta ska lämnas till hundägaren på utställningen och korten ska 
sedan bifogas när hundägaren ansöker om titeln CIB-J /CIB-V. Dessutom ska kopia på 
registreringsbevisets fram – och baksida bifogas ansökan av hundägaren. Svenska 
hundägare ansöker till SKK, som sedan ansöker till FCI som bekräftar titeln. 
Fullständiga regler kring championaten är ännu inte publicerade hos FCI.  
 
För kännedom fanns korrespondens mellan SKK och FCI där SKK reagerat på den 
väldigt korta framförhållningen kring detta. 
 
UtstK diskuterade ingående informationen samt hur hanteringen kring championat och 
ansökningar ska hanteras på bästa sätt.  
UtstK beslutade att uppdra till kansliet att så snabbt det är möjligt formge kort för 
internationellt juniorcertifikat samt internationellt veterancertifikat.  
UtstK beslutade att hund som placerats 1:a i junior- alternativt veterankonkurrensklass 
med priset Excellent och ck erhåller internationellt junior- alternativt veterancertifikat. 
Punkten beslutades omedelbart justerad. 
 
b) Regelverk exteriörbedömning 
Förslag till regelverk för exteriörbedömning fanns. UtstK gick igenom förslaget och ett 
antal ändringar och kompletteringar föreslogs. 
UtstK uppdrog till sekreteraren att sammanställa ändringarna till nästa möte. 
 
c) Antal hundar per domare och dag 
På förekommen anledning diskuterades om det är svårt för klubbarna att hitta 
informationen om vad som gäller vid dispensansökan för utökat antal hundar i en ring. 
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Innan dispens söks ska valpar vara flyttade och domaren ha sagt ja till att döma fler än 
80 hundar. Hundar får inte flyttas till en domare som då får fler än 80 stycken. 
Om det är fler än 25 hundar av raserna bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk 
bulldogg, mops eller pekingese får det inte vara fler än 60 hundar totalt i ringen. 
Möjlighet att söka dispens finns. 
UtstK beslutade att fortsätta se över relevant information inom detta område, samt 
att informationen ska göras mer tillgänglig. 
 
d) Konsekvens av att ställa in utställning 
Kennelfullmäktige, KF, beslutade att tillstyrka motionen från SBK angående 
differentierade sanktionsnivåer i händelse av inställda arrangemang (KF 2021 § 66). 
Där efterlystes en större tydlighet kring vilka konsekvenser en sent inställd utställning 
kan få för klubben. 
UtstK diskuterade hur dessa ansökningar har hanterats tidigare och hur de ska 
hanteras framöver. UtstK konstaterade att det även fortsättningsvis ska tas hänsyn till 
varje klubbs förutsättningar och orsak till att ställa in utställningen, men att UtstK ska 
vara tydligare med motiveringen för klubb om konsekvensen blir att ställa in även 
kommande års utställningar. Vidare konstaterar UtstK att formuleringen i Lathund – 
ansökan om utställningsprogram är rimlig och ska stå kvar oförändrad, se nedan. 
Lathunden skickas varje år till alla special- och avtalsanslutna klubbar inför ansökningar 
om utställningar. 
Ställa in 
Om en klubb ansöker om att ställa in en utställning kan konsekvensen bli att 
motsvarande utställning ställs in även de kommande två åren. 
 
e) Årets uppfödargrupp 
Ur CS protokoll 4-2022 § 98 c) 
Länsklubbsfullmäktige beslutade genom sin verksamhetsplan för verksamhetsperioden att 
tävlingarna årets utställningshund och årets uppfödargrupp ska ses över. Uppdraget gavs 
till UtstK och Avelskommittén, AK. 
UtstK och AK föreslår att båda tävlingarna ska vara kvar. Dock önskas en ny skrivning i 
Utställningsreglerna gällande uppfödargrupperna. Förslaget till ny skrivning ska diskuteras 
vid det kommande gemensamma mötet mellan Utställnings- och Domarkommittén. 
 
Förslaget gäller att ändra text i utställnings- och championatreglerna under punkt 41 
Uppfödarklass från ”Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp” till ”Grupper 
med rastypiska hundar av utmärkt kvalitet tilldelas Hp”. UtstK konstaterade att om 
ändringen görs ska formuleringen även gälla grupper i avelsklass. 
 
UtstK beslutade att ta med frågan till nästa möte i Nordisk Kennelunion, NKU, för 
möjlighet till enhetlig formulering inom NKU. 
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f) Domarbyte i domarlistor 
UtstK diskuterade länsklubbarnas domarlistor. Om domarbyte sker senast 14 dagar 
före sista anmälningsdag ska ändringen skickas till SKKs kansli för kontroll och 
uppdatering av domarlistan. Kansliet uppdaterar SKKs länsklubbssida på webben och 
klubben lägger den kontrollerade domarlistan på sin webbsida. Det är viktigt att det är 
samma version på båda ställena.  
 
g) Ramp till mätraser 
Önskemål från domareom att det för de raser som ska mätas, men inte mäts på bord, 
ska finnas ramp att gå upp på.  
UtstK förstår intentionen men ser det tyvärr inte möjligt att genomföra i praktiken, 
bland annat för de arrangerande klubbarna. 
 
 
§ 85 Utställningsadministrativt system 
Sekreteraren rapporterade från Västra Kennelklubbens utställning i Backamo, 
Ljungskile, där det nya utställningsadministrativa systemet testades igen. 
Ringsekreterarna arbetade digitalt, och denna gång var även alla kritiker digitala. I stort 
fungerade det bra, men några avbrott i nätverket på lördagen påverkade arbetet. Det 
var åtgärdat på söndagen då det inte var några problem med nätåtkomst för ringarna. 
Tyvärr försvann ett antal kritiker från lördagen, något som självklart är tråkigt för de 
drabbade.  
Synpunkter från utställare och ringsekreterare har samlats in och tas med i det 
fortsatta arbetet framåt. 
 
 
§ 86 Utbildningar 
Kommande utbildningar 

 
- Utbildning av Certifierad Utställningsarrangör, CUA, 8-9 oktober 2022 

Utbildningen genomförs på SKKs kansli i Rotebro. Ansvariga är Birgitta Bernhed 
och Eva Löwenstein. 

 
- Seminarium för domar- ringsekreterar- och utställningsansvariga i länsklubbar 

den 22-23 oktober 
Utbildningen genomförs på SKK kansli i Rotebro. Seminariet riktar sig denna 
gång även till ringsekreteraransvariga i klubbarna. Ansvariga är Birgitta Bernhed 
och Viktoria Engström, ytterligare personer utses senare. 
 

- Brush-up för Certifierad utställningsarrangör, CUA, den 27 oktober 
Utbildningen genomförs digitalt på distans. 
 

- Brush-up för ringsekreterare 29 november 
Utbildningen genomförs digitalt på distans. 
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- Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare, RIS-H, den 11-12 
februari 2023 
Mer information om utbildningen kommer senare. 
 
 

§ 87 Ringsekreterarärenden 
a) Förlängd utbildningstid 
Dispensansökan om att förlänga utbildningstiden alternativt endast göra  
aspiranttjänstgöringar på specialklubbsutställningar från Caroline Dådring. 
UtstK godkände dispens att slutföra utbildningen senast den 3 juli 2023, då ska minst 
två tjänstgöringar ha gjorts på länsklubbsutställning. 
 
b) Motläsning 
På förekommen anledning påminner UtstK ringsekreterare om att man vid 
motläsningen efter bedömningens slut ska läsa den andres resultat och inte det man 
själv skrivit under dagen. 
 
 
§ 88 Junior handling 
a) För kännedom fanns minnesanteckningar från Handlingkommitténs möte den 21 

juni. 
UtstK noterade informationen. 
 
b) Regler och genomförande 
UtstK diskuterade frågor kring JH som kommit till deras kännedom, och förtydligade 
utefter det reglerna kring JH enligt nedan. 
- Om en klubb som arrangerar Junior Handling inte har en auktoriserad domare för det,  
ska dispens sökas hos UtstK. 
- I den ring som Junior Handling-tävlingarna hålls ska de deltagande hundarna räknas in 
i det totala antalet hundar i ringen den dagen. Det får alltså inte överstiga 80 hundar 
för samma domare och ringsekreterare. 
- Om en hund som ska delta i Junior Handlingtävlingen också ställs ut i 
rasbedömningen kan det hända att de båda bedömningarna krockar. Om det händer 
ska arrangör vänta på Juniorhandlern, men inte så det påverkar att övriga tävlande får 
vänta orimligt länge. 
 
c) Ringträning på utställning 
Madeleine Bäck och Linnéa Sandberg presenterade förslag på hur man skulle kunna 
genomföra en typ av ringträning på utställningar, både för unga och vuxna, för att 
locka fler att komma på utställning samt att börja med Junior Handling. 
UtstK diskuterade förslaget och beslutade att Madeleine och Linnéa tar kontakt med 
Handlingkommittén om detta och flera förslag som kom upp för att hitta en möjlighet 
till samarbete kring genomförande.  
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§ 89 Inkomna skrivelser 
a) Hantering av mätresultat tax 
Skrivelse från Svenska Taxklubben om problematik kring resultaten för de hundar där 
ägaren inte är nöjd med mätresultatet och därför inte går in i ringen för bedömning 
efteråt. Klubben hade förslag på ny rutin för att hantera de hundarnas resultat. 
UtstK tyckte förslaget såg bra ut och beslutade att uppdra sekreteraren att undersöka 
om det i gällande regelverk finns något som motsäger förslaget. 
 
b) Domarbyte Svenstavik 
Skrivelser från tre utställare angående sent domarbyte på utställningen i Svenstavik 
den 7 augusti. Skrivelserna var ställda till Jämtland-Härjedalens Kennelklubb med kopia 
till UtstK. Domaren Tina Angrell som skulle döma golden retriever hade med kort 
varsel avbokats och bytts ut till annan domare. I PM för utställningen är 41 golden 
retriever anmälda, i resultaten i Hunddata syns att 19 st deltog. Tidigare år har det 
varit ca 20-30 st deltagande golden retriever på den utställningen. 
UtstK konstaterar att det var tydligt att många ville ställa ut för just den domaren och 
påpekar att det inte är att se till utställarnas perspektiv att avboka en domare med så 
många anmälda. 
 
c) Påverkat domare 
Skrivelse från utställare som upplevt att ringsekreterare påverkat domare under 
bedömningen. 
Yttrande från ringsekreterarna fanns. 
UtstK har tagit del av alla underlag och anser att ringsekreterarna har lämnat rimliga 
redogörelser. Därmed läggs ärendet till handlingarna. 
 
 

§ 90   UtstK handlingsplan/Ledamöternas uppdrag 
Listan med uppdrag gicks igenom och uppdaterades. 
Madeleine Bäck redovisade statistik över antalet visningar av SKKs filmer om 
hundutställning på sociala medier. 
 
 
§ 91   Redovisning av VU-beslut 
a) Antal hundar per domare och dag 

 
8 juni godkänt ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, Svenska 
Vorstehklubben Malmfälten och Övre Norra Fågelhundsklubben om att låta domare 
Emma Pirila  döma 87 hundar på deras utställning i Kiruna den 18 juni. 
 
15 juni godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om att låta domare Carole 
Garhoefer döma 85 hundar på deras utställning i Eskilstuna 2 juli. 
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21 juni godkänt ansökan från Hallands Kennelklubb om att låta nedanstående domare 
döma utökat antal hundar på sina utställningar i Tvååker den 8 och 9 juli. 
8 juli Wieslava Misterkas Kluska  82 
9 juli Ninas Lönner Andersson     83 
 
27 juni avslagit ansökan från Södra Älvsborgs Kennelklubb att låta domare Benny Blidh 
von Schedvin döma 83 hundar på sin utställning i Borås den 2 juli eftersom valpar inte 
var flyttade. 
 
30 juni godkänt ansökan från Stockholms Kennelklubb om att låta domare Saija 
Juutalainen döma 81 hundar på deras utställning i Märsta den 24 juli, samt avslagit 
ansökan om att låta domare Moa Persson döma 63 hundar (avser fokusraser där 
högsta antal är 60 st). Avslag på grund av att valpar inte var flyttade. 
 
1 juli godkänt ansökan från Wästmanlands Kennelklubb om att låta domare Anna-Lena 
Angeria döma 64 hundar på deras utställning i Västerås den 24 juli. (Avser fokusraser 
där högsta antal är 60 st.) 
 
5 juli godkänt ansökan från Svenska Schnauzer Pinscherklubben  om att låta domare 
Susanne Swedjebrink döma 86 hundar på deras utställning i Piteå den 18 juli. 
 
17 juli godkänt ansökan från Franska Bulldoggklubben om att låta domare Patrick 
Dewaele döma 69 hundar på deras utställning i Degeberga den 8 augusti. (Avser 
fokusraser där högsta antal är 60 st.) 
 
18 juli godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att låta domare Rudi P 
Brandt döma 82 hundar på Grains, Gemensam rasklubb för numerärt små raser inom 
SvVK, utställning den 31 juli i Västerås. 
 
26 juli godkänt ansökan från Svenska Lundehundsällskapet om att låta domare Nils-
Arne Törnlöv döma 85 hundar på deras utställning den 31 juli i Morokulien. 
 
30 juli godkänt ansökan från Östergötlands Kennelklubb om att låta domare döma 
utökat antal hundar på deras utställning den 21 augusti i Norrköping. 
Eva Eriksson  84 hundar 
Svein Bjornaes 83 hundar 
 
1 augusti godkänt ansökan från Gävleborgs Taxklubb om att låta domare Cindy 
Pettersson döma 84 hundar på deras utställning den 7 augusti i Gävle. 
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2 augusti godkänt ansökan från Blekinge Kennelklubb om att låta domare döma utökat 
antal hundar på deras utställning den 13-14 augusti i Ronneby. 
Lördag 
Bas Bosch  82 hundar 
Brigita Kremser 81 hundar 
Söndag 
Dirk Spruyt       82 hundar 
Brigita Kremser 81 hundar 
Liz-Beth Liljeqvist    81 hundar  
Jos de Cuyper 63 hundar. (Avser fokusraser där högsta antal är 60 st.) 
 
4 augusti godkänt ansökan från Södermanlands Kennelklubb om att låta domare Hedi 
Kumm döma 81 hundar på deras utställning i Eskilstuna den 20 augusti. 
 
4 augusti godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben/ Minigruppen, om att låta 
domare Eva Liljekvist Borg att döma 89 hundar på deras utställning i Ljungskile den 27 
augusti. 
 
11 augusti godkänt ansökan från Svenska Bassetklubben/Väst om att låta domare 
Rudy Smits döma 87 hundar på deras utställning i Vårgårda den 21 augusti. 
 
11 augusti godkänt ansökan från Örebro Läns Kennelklubb om att låta Svein Helgesen 
döma 82 hundar på deras utställning i Askersund den 14 augusti. 
 
11 augusti godkänt ansökan från Norra Norrbottens Kennelklubb att låta 
nedanstående domare döma utökat antal hundar på deras utställning i Överkalix den 
13 augusti: 
Hans Almgren 83 st 
Siv Sandö 85 st 
Eva Liljekvist Borg 83 st 
Sonia Kelveri Philippou 84 
 
11 augusti godkänt ansökan från Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, 
lokalavdelning Södra, om att låta domare Marielle Trésoor döma 89 hundar vid deras 
utställning i Röstånga den 11 september. 
 
15 augusti godkänt ansökan från Småland-Ölands Kennelklubb om att låta 
nedanstående domare döma utökat antal hundar på deras utställning i Löttorp den 3 
september. 
Michael Ganzer 83 
Marianne Holmli 81 
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26 augusti godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben Västra om att 
låta domare Jan-Roger Sauge döma 89 hundar på deras utställning i Karlsborg den 4 
september. UtstK uppmanar klubben att tillsätta erfarna ringsekreterare samt att inte 
ha domarelev- eller aspirant i ringen. 
 
29 augusti godkänt ansökan från Sydskånska Kennelklubben om att låta nedanstående 
domare döma utökat antal hundar på deras utställning i Falsterbo den 10 september. 
Åsa Fröding Andersson 62 (Avser fokusraser där högsta antal är 60 st) 
Marie Gadolin 83 st 
 
b) Ändring av plats och/eller datum 
 
13 juni godkänt ansökan från Svenska Taxklubben om att byta plats för sin utställning 
den 14 augusti från Solna till Stockholm. 
 
15 juli godkänt ansökan från Svenska Brukshundklubben om att ställa in Södertälje 
Brukshundklubbs utställning i Södertälje den 7 augusti. 
 
9 augusti godkänt ansökan från Svenska Dreverklubben om att byta datum för sin 
utställning i Bälinge, Uppsala, från den 18 maj till den 2 juli 2023. 
 
9 augusti avslagit ansökan från Svenska Älghundklubben om att byta plats och datum 
för Västerbottens Älghundklubbs utställning 2023 från den 24 mars i Åsele till den 20 
augusti i Norsjö. Avslag på grund av att det är byte av både plats och datum som då blir 
en dubbelutställning.  
 
11 augusti godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om att flytta Bichon Frisé 
Ringens utställning från den 5 maj i Eskilstuna till den 6 maj i Skara 2023. 
 
12 augusti godkänt ansökan från Svenska Spets och Urhundklubben om att byta plats 
för Japansk Spets Klubben samt Shiba-No-Kais utställningar den 15 juli 2023 från 
Morokulien till Degerfors. 
 
29 augusti godkänt ansökan från Ras- och avelsföreningen för Cane Corso om att ställa 
in sin utställning Gimo den 11 september. 
 
c) Ringsekreterarärenden 
 
10 juni godkänt ansökan från Svenska Beagelklubben om att endast ha en (1) 
ringsekreterare för 31 hundar på sin utställning i Falköping den 11 juni. UtstK 
poängterar att detta är ett undantag för så många hundar på grund väldigt kort 
framförhållning, och uppmanar klubben att i fortsättningen ha bättre framförhållning. 
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16 juni godkänt ansökan från Västerbottens Kennelklubb om att endast ha en (1) 
ringsekreterare i en ring med 28 hundar, varav 6 valpar, på sin utställning i Vännäs den 
19 juni. 
 
23 juni avslagit ansökan från SSRK Norrbotten om att låta ringsekreterare under 
utbildning tjänstgöra på deras utställning den 15 juli då UtstK anser att det är för 
mycket kvar av utbildningen. 
 
28 juni godkänt ansökan från Svenska Hovawartklubben om att endast ha en (1) 
ringsekreterare på sin utställning i Hässleholm den 10 juli i en ring med 26 anmälda 
hundar. 
 
6 juli godkänt ansökan från Svenska Riesenschnauzerklubben om att endast ha en (1) 
tjänstgörande ringsekreterare för 27 anmälda hundar på sin utställning den 17 juli i 
Smedjebacken. 
 
6 juli godkänt ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundklubben om att endast ha en 
(1) tjänstgörande ringsekreterare för 29 anmälda hundar på Old English Sheepdog 
Sällskapets utställning den 30 juli i Ransäter. 
 
2 augusti godkänt dispens för Niki Wahlström att gå aspirant för ringsekreterare som 
har jobbat aktivt enligt reglernas krav fram till pandemin. Dvs de behöver inte ha 
jobbat 5 ggr de senaste två åren, men ska ha jobbat aktivt fram till pandemins början 
och då ha uppfyllt kraven om 5 ggr inom två år, samt avslagit ansökan om att gå 
aspirant för samma ringsekreterare två gånger. 
 
11 augusti godkänt ansökan från Västsvenska Taxklubben om att endast ha en (1) 
ringsekreterare för 27 hundar på deras utställning i Vårgårda den 21 augusti. 
 
30 augusti godkänt ansökan från Svenska Riesenschnauzerklubben om att endast ha 
en (1) ringsekreterare på sin utställning med 26 anmälda hundar den 17 september i 
Grödinge. Detta under förutsättning att ringsekreteraren har accepterat att tjänstgöra 
ensam. 
 
d) Övrigt 
8 augusti godkänt ansökan från Södermanlands Kennelklubb om att låta Sara Cansund 
döma Junior Handling på deras utställning i Eskilstuna den 20-21 augusti trots att hon 
inte är auktoriserad JH-domare. 
 
 
§ 92    Nya raser/rasnamn/klubbar 
a) Polski spaniel myśliwski 
En svensk översättning av rasstandarden håller på att arbetas fram. UtstK beslutade 
att jaktklass ska finnas för rasen på utställning.  
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b) Continental bulldog 
SKKs Föreningskommitté beslutade den 25 juli att rasansvaret för continental bulldog 
delegerades till Svenska Molosser- och Herdehundklubben, SMHK, från och med den 
15 augusti 2022. Det innebär att rasen nu får delta på specialklubbens utställningar. 
 
c) Erdélyi kopó 
Ny ras registrerad i SKK, erdélyi kopó (transsylvansk stövare), tillhör grupp 6. Rasen är 
erkänd av FCI och tävlar om CACIB. För det internationella championatet har rasen 
krav på provmerit. 
 
d) Thai bankaew dog 
Rasen thai bankaew dog är nu fullt erkänd av FCI och fick från den 21 juni tävla om 
CACIB på internationell utställning.  
 
 
§ 93 Information från FCI 
a) För kännedom fanns 
- Protokoll från Europe Section General Committee den 9 juni 
- Beslut från General Committee Madrid den 19 och 21 juni 
- Beslut från General Assembly Madrid den 20-21 juni 
- In Memoriam Rafael de Santiago, tidigare ordförande i FCI 
- Överenskommelse om samarbete mellan FCI och World Cat Federation för 
internationellt arbete med djurhälsa 
 
b) För kännedom fanns cirkulär: 
- Cirkulär 22-2022 Sanktioner mot ryska representater på FCI-möten 
- Cirkulär 23-2022 Ny ras thai bangkaew dog 
- Cirkulär 23-2022 Rasstandard thai bangkaew dog 
- Cirkulär 25-2022 CIB-J och CIB-V ansökningsblankett 
- Cirkulär 25-2022 CIB-J och CIB-V 
- Cirkulär 29-2022 Avstängda polska domare 
- Cirkulär 30-2022 Uteslutna polska domare 
 
 
§ 94 Övriga frågor 
För kännedom fanns information om en avstängd medlems engagemang i en 
specialklubbsutställning. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 95 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
UtstK beslutade att ett antal punkter under § 81 a) inte får offentliggöras innan 
protokollet är justerat. 
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§ 96 Kommande möte 
Nästa möte för kommittén är den 15 november. 
 
 
§ 97 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
 
 
Justeras:     Justeras: 
 
Birgitta Bernhed    Madeleine Bäck 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


