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SKK/UtstK nr 4-2021
2021-09-14-15
§§ 82-108

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 14-15
september 2021 på Thoresta Herrgård.

Närvarande: Maritha Östlund-Holmsten (ordf), Birgitta Bernhed (vice ordf), Madeleine
Bäckman, Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Cindy Pettersson och Bo Wiberg
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli
Protokoll: Jenny Damgren

§ 82 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 83 Val av justerare
Viktoria Engström valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 84 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes efter några ändringar.

§ 85 Föregående protokoll
Protokoll från möte 3-2021 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 86 Övriga protokoll
a) Centralstyrelsen, CS
För kännedom fanns protokoll 4-2021 från den 15-16 juni, protokoll 5-2021 från den
11 augusti samt följande protokollsutdrag:
§ 88 a) Brev angående grand danois
§ 88 b) Önskan om att instifta ett nytt vandringspris
§ 121 a) Sydskånska Kennelklubben inställd utställning i mars 2020
UtstK noterade informationen.
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b) Domarkommittén, DK
För kännedom fanns protokoll 3-2021 från den 9 juni.
UtstK noterade informationen.
c) Nordisk Kennelunion, NKU
För kännedom fanns protokoll från digitalt möte med NKU den 2 juni.
UtstK noterade informationen.

§ 87 Resultatrapport
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med augusti 2021. Efter
genomgång och avstämning lades rapporten till handlingarna.

§ 88 Information från ordföranden, ledamöter och kansli
a) Ordföranden hade ingen information under denna punkt.
b) Ledamöterna
Birgitta Bernhed tog upp information som vore bra att ha med i nästa nyhetsbrev till
klubbar, bland annat att vanliga kritiklappar, officiella färger på rosetterna samt ck inte
får användas på inofficiella utställningar och att arrangörer ska betala skatt på arvodet
till funktionärer.
c) Tävlings- och utbildningschefen
Kjell Svensson informerade om det utskick som gjorts till alla klubbar om
administration av utställningar via Katalog för PC/SKKs Internetanmälan – lathund för
att samtliga bekräftelser ska skickas per epost till utställare.
Vidare informerade Kjell om att alla handlingar inför Kennelfullmäktige, FK, i oktober
nu finns på skk.se.
d) Sekreteraren
Sekreteraren Informerade om utskick som gjorts från kansliet till klubbar om Corona
den 29 juni samt om länsklubbarnas hemsidor.

§ 89 Bordlagda ärenden
Inga ärenden fanns.
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§ 90 Bestyrelserapporter
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter:
a) Västerås 17-18 juli, Wästmanlands Kennelklubb
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns.
UtstK påtalade att utställningen var bra organiserad och utmärkt genomförd i enlighet
med föreskrivna Coronaanpassningar.
b) Ljungskile 22 och 23 augusti, Västra Kennelklubben
UtstK uppmärksammade att bestyrelserapporterna är föredömligt skrivna.
De problem som uppstått med långa bilköer till området dag ett hade åtgärdats till
andra dagens utställning.
Bestyrelsen hade hanterat en inlämnad protest dag ett. På förekommen anledning vill
UtstK uppmärksamma ringsekreterare på att hund inte får byta klass.
c) Visby 28 och 29 juli, Gotlands Kennelklubb
UtstK konstaterar att bestyrelserapporten är bristfälligt ifylld. Enligt skrivelser till UtstK
fanns ingen kontroll av hur många människor som fanns på utställningsområdet. Sen
och ändrad information till utställare, domare, ringsekreterare och övriga funktionärer
skapade förvirring.
UtstK beslutade att kalla delar av styrelsen för Gotlands Kennelklubb till ett möte för
att föra dialog kring hur kvaliteten på klubbens utställningar kan säkras i framtiden.
Uppdrogs till UtstK ordförande och vice ordförande samt chefen för
Tävlingsavdelningen och sekreteraren att genomföra ett första via Zoom.
Skrivelse från hundägare till UtstK om tysk spets, klein, som ställts ut på lördagen och
mätts till 30 cm men inte flyttats till mittel. Hunden blev vid det tillfället slutligt inmätt.
Hunden tävlade på söndagen och mättes då till 29 cm och tävlade som klein.
UtstK konstaterar att det utifrån rasstandarden kan vara otydligt vilken rasvariant en
hund som mäts till 30 cm ska tävla som och att det därför är viktigt att läsa
inmätningsreglerna i utställnings- och championatreglerna. Det är också stor fördel att
använda mätbågar till aktuell ras.
UtstK beslutade att resultatet för tysk spets SE59888/2019 Jockums Hannah från
lördagen ska strykas eftersom hunden tävlat som fel rasvariant. Det innebär att
hunden registreras som slutligt inmätt på söndagens resultat.
d) Leksand 4-5 Dalarnas Kennelklubb
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns.
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§ 91 Utställningsresultat
a) Stämbandsopererad hund
Det hade kommit till UtstK kännedom att en hund som stämbandsopererats deltagit
vid flera utställningar. Hunden är importerad till Sverige i vuxen ålder.
Yttrande från hundägaren fanns.
Ur SKKs allmänna regler punkt 7. Doping och andra otillbörliga förhållanden:
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan
påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
Utdrag från protokoll från möte med Nationella Dopingkommissionen, NatDopK, möte
1 2008 § 16 Principiella ställningstagande avseende behandlingar e) Borttagande av
stämband: Principiellt ställningstagande till borttagande av stämband via operativt
ingrepp, ”debarking”. Uttalade NatDopK att åtgärden är en otillåten metod för vilken
dispensmöjlighet saknas.
UtstK beslutade att resultaten från utställningarna i Luleå 3 och 4 juli 2021 samt
Ljungskile 21, 22 och 23 augusti 2021 för russkiy toy SE36829/2021 Veronika Style
Sekretnyy Agent ska strykas. Eftersom det inte är möjligt att få dispens för operationen
får hunden inte delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning. UtstK ser allvarligt
på överträdelser av Nationellt Dopingreglemente för hund. Det är alltid hundägarens
ansvar att känna till de regler som gäller.
b) Mått tysk spets
Skrivelse från Svenska Spets och Urhundklubben, SSUK, om problem för tysk spets
klein och mittel efter att måtten för de respektive rasvarianterna ändrades av FCI i
rasstandarden i juli 2020. Ett antal hundar som före ändringen slutligt inmätts till över
29 cm registrerades då som mittel. Om de däremot är under 30 cm är de för små enligt
den nu gällande rasstandarden för mittel.
UtstK beslutade om nedan förfarande för hundar som blivit slutligt inmätta före 23 juli
2020 där ägarna anser att hunden felaktigt registrerats som mittel.
 Ägarna till de hundar vars mått från slutlig inmätning som enligt nu gällande
rasstandard ger en annan rasvariant kontaktar SKKs registreringsavdelning för att
registrera om hundens rasvariant.
 För de hundar vars mått från slutlig inmätning som enligt nu gällande rasstandard
inte ger en annan rasvariant ska specialklubben SSUK hantera ommätning. Den ska
då ske enligt gängse rutiner av två domare som är auktoriserade på rasen.
Resultaten från mätningen skickas av SSUK till SKKs registreringavdelning för att
registrera om hundens rasvariant.
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§ 92 Utställning
a) Hålltider i bedömningen
UtstK har tidigare diskuterat olika möjligheter att ha hålltider i bedömningarna, något
som nu olika varianter av har testats av klubbar under pandemin.
UtstK beslutade att en arbetsgrupp ska arbeta vidare med detta, samt att det ska
prövas av Viktoria Engström och Madeleine Bäckman när deras klubbars utställningar
kommer igång. Arbetsgruppen består av Birgitta Bernhed, Cindy Pettersson samt en
person utanför kommittén som ska tillfrågas.
b) Coronamall
Om restriktioner kring pandemin åter införs ska en arbetsgrupp vara redo att snabbt ta
fram information till klubbarna om vad de ska tänka på när det gäller arrangerande av
utställning. Gruppen består av Cindy Pettersson, Birgitta Bernhed samt en person
utanför kommittén som ska tillfrågas.
c) Nytt administrativt system för utställningar
Den grupp på kansliet som arbetar med det nya administrativa systemet för
utställningar hade några principfrågor till UtstK att ta ställning till inför det fortsatta
arbetet.
UtstK diskuterade och lämnade svar till gruppen, samt beslutade att frågorna ska
lämnas till kommande möte med länsklubbsordföranden för att få även deras klubbars
synpunkter.

§ 93 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
a) Ansökningar specialklubbar 2023
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar:
Svenska Bullmastiffklubben
1 st
b) Länsklubbar 2024
Ansökningar som kommit in i steg 2 av ansökningsprocessen samt status för alla
utställningarna gicks igenom. Efter ett fåtal ändringar beslutades
utställningsprogrammet till 2024 enligt nedan, vilket lämnas till Centralstyrelsen, CS,
för fastställande.
UtstK uttalade att i de fall en klubb har två utställningar samma år ska en av dem vara
nationell.
Ansökan om en andra utställning från Gotlands Kennelklubb bordläggs i avvaktan på
dialog med klubben om hur kvaliteten på klubbens utställningar ska kunna fastställas.
4 o 6 jan

Göteborg

Nat

Västra

5 o 7 jan

Göteborg

Int

Västra

27-28 apr

Västerås

Nat

Wästmanlands

4 maj

Nossebro

Nat

Västra
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5 maj

Nossebro

Int

Skaraborgs

18-19 maj

Gimo

Int

Uppsala Läns

24-26 maj

Piteå

Int

Södra Norrbottens

24 maj

Ronneby

Int

Sydskånska

25 maj

Ronneby

Nat

Nordskånska

26 maj

Ronneby

Nordic

Blekinge

8-9 jun

Vänersborg Nordic

Norra Älvsborgs

8-9 jun

Vännäs

Nordic

Västerbottens

15-16 jun

Alfta

Int

Hälsinglands

15-16 jun

Leksand

Nat

Dalarnas

28-30 jun

Gällivare

Int

Norra Norrbottens

29-30 jun

Borås

Nat

Södra Älvsborgs

5 jul

Tvååker

Nat

Hallands

6 jul

Tvååker

Int

Hallands, Svensk Vinnare

13-14 jul

Västerås

Int

Wästmanlands

19-20 jul

Märsta

Int

Stockholms

19-20 jul

Piteå

Nat

Södra Norrbottens

27-28 jul

Ransäter

Nordic

Värmlands

3-4 aug

Svenstavik

Nordic

Jämtland-Härjedalens

10-11 aug

Askersund

Nordic

Örebro Läns

17-18 aug

Norrköping Nordic

Östergötlands

17-18 aug

Eskilstuna

Int

Södermanlands

31 aug

Visby

Nordic

Gotlands

7-8 sep

Sandviken

Nordic

Gästriklands

7-8 sep

Löttorp

Nat

Småland-Ölands

14-15 sep

Gimo

Nat

Uppsala Läns

14-15 sep

Falsterbo

Nat

Sydskånska

5-6 okt

Sundsvall

Nordic

Västernorrlands

1-3 nov

Växjö

Int

Småland-Ölands

14-15 dec

Älvsjö

Nordic

SKK CS

c) Retroaktiv ansökan från Svenska Dvärghundklubben, SDHK, om utställning för
Pekingeselogen i Ljungskile den 21 augusti 2021.
Pekingeselogen anordnade utställning i Ljungskile tillsammans med ”Minigruppen” den
21 augusti. Efter genomförandet konstaterades att utställningen inte var godkänd av
UtstK. Rasansvaret för pekingese togs vid ett tidigare tillfälle tillbaka till SKK från
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rasklubben, vilket innebär att rasklubben inte haft möjlighet att anordna officiell
utställning. När rasansvaret senare återgick till först specialklubben och sedan
rasklubben har denna utställning fallit mellan stolarna.
UtstK godkände retroaktivt ansökan om att arrangera utställningen ovan, enbart för
att utställarna inte ska drabbas.
d) Ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben om ytterligare utställning för
Eurasierklubben den 15 maj 2022.
UtstK beslutade att avslå ansökan då den inkommit för sent för att göra tillägg nästa
år, men vill uppmuntra klubben att genomföra inofficiell utställning för att fira sitt
jubileum.

§ 94 Regelrevidering, championatregler och särbestämmelser
a) Revideringsförslag från Svenska Brukshundklubben angående deltagande i
bruksklass på utställning samt för erhållande av Svenskt utställningschampionat, SE
UCh, för vostotjnoevropejskaja ovtjarka, VEO, samt en mindre justering av krav på
provmerit för erhållande av SE UCh för rysk svart terrier samt codský pes hade
hanterats av SKK Prov- och Tävlingskommitté, PtK.
UtstK beslutade att bifalla PtKs tillstyrkan.
b) Förslag på omformulering av ett stycke i regler för bedömning fanns.
UtstK beslutade enligt förslaget.

§ 95 Policy/regelfrågor
a) Dispensförfarande utökat antal hundar per domare och dag
På förekommen anledning diskuterade UtstK tidigare kommittés beslut om hur förfara
då klubb önskar använda färre domare än de kontrakterade till en officiell utställning.
UtstK konstaterade att det endast undantagsvis kan ges dispens för högre antal
hundar än 80 för en domare om flera domare är anlitade till utställningen.
Om en klubb önskar annullera ett domaravtal ska alltid den domare man önskar
annullera avtal med kontaktas först, innan vidare kontakt med UtstK och eventuell
dispens om utökat antal hundar för domare ansöks om.
UtstK vill härmed påtala vikten av korrekt och tydligt information från klubbarna i
kontakten med såväl funktionärer som UtstK.
b) Fråga från utställningsadministratör
Kan en hund som är ensam i sin ras på utställning och kommer för sent till
bedömningen tilldelas alla priser?
UtstK konstaterade att det inte är ett stort problem. Det är inte en rättighet utifrån
utställningsreglerna att få annat än kvalitetsbedömning av hunden, men om
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förutsättningarna medger kan ringsekreterarna lösa situationen på smidigast möjliga
sätt. Hunden kan då erhålla alla priser den kan tilldelas.

§ 96 Inför kennelfullmäktige, KF
För kännedom fanns information om att alla SKKs kommittéer tjänstgör fram till den
28 februari 2022 som en följd av att KF skjutits fram till den 23-24 oktober 2021.

§ 97 Utbildningar
a) Deltagarlistor från brush-up för ringsekreterare
UtstK diskuterade frågan om klubbar som håller brush-up för ringsekreterare ska
skicka deltagarlistor till kansliet.
UtstK beslutade att klubbarna inte ska skicka in deltagarlistor. Varje deltagare får ett
deltagarbevis som ska kunna uppvisas på begäran.
b) Distansutbildning utställare
Arbetsgruppen informerade från senaste mötet med utbildningsavdelningen. Fler
kortfilmer är klara eller klara inom kort. Utbildningsavdelningen diskuterar publicering
och marknadsföringsplan för samtliga filmer med marknadsavdelningen inför vårens
utställningssäsong då de ska bli tillgängliga för medlemmarna.
Arbetsgruppen består av Madeleine Bäckman och Birgitta Bernhed.
UtstK tackade Utbildningsavdelningen för hjälpen.
c) Funktionärsutbildning
Arbetsgruppen för digitala utbildningar redovisade från sitt första möte med
utbildningsavdelningen, där de bland annat diskuterat utbildningsfilmer som ska tas
fram till olika funktionärsgrupper. Utbildningsavdelningen återkommer till
arbetsgruppen hur det fortsatta arbetet kan läggas upp.
Arbetsgruppen består av Viktoria Engström, Birgitta Bernhed och Madeleine Bäckman.
d) Utbildning av handledare för ringsekreterare, RIS-H
Utbildningen kommer genomföras på SKKs kansli i Rotebro den 27-28 november, nytt
datum mot det först bestämda!
UtstK beslutade att deltagarna ordnar boende och middag på lördagen själva,
förslagsvis på Scandic Infra City där kursledningen kommer bo. UtstK tipsar om att
boka i god till samt utnyttja den rabatt som medlemskapet i SKK innebär för bästa pris.
Anmälan till utbildningen görs via länk på skk.se.
Ansvariga för utbildningen är Madeleine Bäckman och Viktoria Engström.
e) Central brush-up för ringsekreterare
Två utbildningar har genomförts på distans med drygt 200 deltagare varje tillfälle. Det
har varit mycket uppskattat av deltagarna och UtstK beslutade att fortsätta med
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utbildningen i detta format som ett komplement till de brush-up som arrangeras av
länsklubbar.
UtstK framförde ett tack till Madeleine Bäckman, Birgitta Bernhed och Viktoria
Engström för väl genomförd utbildning.
UtstK beslutade att de som utbildat sig till ringsekreterare men inte haft möjlighet att
göra sina elev/aspiranttjänstgöringar ska bjudas in till nästa tillfälle som ska vara den
23 november klockan 18.00 -21.30. De klubbar som haft utbildningar uppmanas sprida
denna information till sina elever och aspiranter.

§ 98 Ringsekreterarärenden
Inga ärenden fanns.

§ 99 Junior handling
a) För kännedom fanns minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten 22 juni,
3 augusti och 31 augusti.
Handlingkommittén hade också bett om råd från UtstK angående EM i Junior Handling
i Budapest. UtstK tog del av informationen samt avråder från att skicka en
representant dit med hänvisning till det osäkra läget kring pandemin.
b) För kännedom fanns information om Nordic Championship for Junior Handling.
Uttagning till det Nordiska Mästerskapet som är i Herning, Danmark, görs i Högbo den
18-19 september. UtstK önskar deltagarna lycka till!

§ 100 Inkomna skrivelser
a) För kännedom fanns två skrivelser från Svenska Grand Danoisklubben, vilka
hanteras av CS.
UtstK noterade informationen.
b) För kännedom fanns fråga från Svenska Dreverklubben om hur de skulle hantera en
uppkommen situation.
Klubben hade fått råd från kansliet i ärendet.
UtstK noterade informationen.

§ 101 Ledamöternas uppdrag
Listan över ledamöternas uppdrag gicks igenom och uppdaterades.
Birgitta Bernhed har påbörjat samtal med ett antal specialklubbar om deras
utställningsprogram för att få inblick i klubbarnas arbete, och för att ta reda på hur
UtstK kan stötta klubbarna i det.
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Birgitta redovisade från det arbetet och UtstK beslutade att hon ska jobba vidare med
det med viss hjälp av sekreteraren.

§ 102 Redovisning av VU-beslut
a) Antal hundar per domare och dag
21 juni godkänt ansökan från Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel om att låta
Therese Johansson döma 85 hundar på deras utställning i Borås den 3 juli 2021. Tjänstgörande
ringsekreterare ska också vara informerade och acceptera antalet hundar.

21 juni godkänt ansökan från Gotlands Taxklubb om att låta Arvid Göransson döma 85
hundar på utställningen arrangerad av flera specialklubbar i Romakloster den 3 juli
2021.
8 juli godkänt ansökan från Jämtland Härjedalens Älghundklubb om dispens för
domare Anna Fors Ward att döma 83 hundar på deras utställning i Hede den 24 juli
2021.
3 augusti godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om dispens för domare
Liz-Beth C Liljeqvist att döma 91 hundar på gemensam utställning för coton de tulear,
king charles spaniel, phalène, japanese chin, pekingese, russkiy toy, malteser, prazsky
krysarik och russkaya tsvetnaya bolonka i Ljungskile den 21 augusti.
3 augusti godkänt ansökan från Dalarnas Stövarklubb om dispens för domare Göran
Fastén att döma 84 hundar vid deras utställning i Rättvik 14 augusti.
4 augusti godkänt ansökan från Svenska Wachtelhundklubben om dispens för domare
Hans Rosenberg att döma 84 hundar samt domare Lars Widén att döma 83 hundar på
deras utställning i Vårgårda den 29 augusti.
9 augusti godkänt ansökan från Övre Norra Terrierklubben om dispens för domare
Tina Grubbe att döma 81 hundar samt domare Ulla Lethenström att döma 84 hundar
på deras utställning i Skellefteå den 28 augusti.
9 augusti godkänt ansökan från Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel om
dispens för domare Joel Lantz att döma 81 hundar på deras utställning i Flen den 15
augusti 2021.
10 augusti godkänt ansökan från Västerbottens Beagleklubb om dispens för domare
Aina Lundmark att döma 82 hundar på deras utställning i Umeå den 14 augusti 2021.
16 augusti godkänt ansökan från Gotlands Kennelklubb om dispens för domare
Torbjörn Skaar att döma 81 hundar på deras utställning i Visby den 29 augusti 2021.
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27 juli godkänt ansökan från Västra Kennelklubben om att låta nedanstående domare
döma upp till 100 hundar per dag på sina utställningar i Ljungskile den 22 och 23
augusti, under förutsättning att det är uppdelat på två pass med paus mellan passen.
Söndag 22 augusti
Åke Cronander
Svein Helgesen
Jan Herngren
Börje Johansson
Carina Johansson
Ewa Nielsen
Bjarne Sörensen

94 hundar
93 hundar
98 hundar
99 hundar
98 hundar
97 hundar
99 hundar

Måndag 23 augusti
Åke Cronander
Markus Gisslen
Svein Helgesen
Petra Högberg
Nina Lönner
Bjarne Sörensen

98 hundar
88 hundar
91 hundar
81 hundar
84 hundar
100 hundar

19 augusti beslutat om en generell dispens för domare att döma upp till 100 hundar på
länsklubbsutställning. Förutsättningen är att dagen är uppdelad i två pass med tydlig
paus emellan, samt att aktuella domare och ringsekreterare är tillfrågade och har
accepterat upplägget. Den generella dispensen gäller under rådande smittläge tills
UtstK meddelar annat.
23 augusti godkänt ansökan från Labrador Retrieverklubben om dispens för domare
Anna Geschwindt Eriksson att döma 90 hundar på deras utställning i Skokloster den 11
september 2021.
b) Ändringar av plats och/eller datum
9 juni godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att flytta utställningen för
Svenska Podengo Portuguesklubben från Tvååker 11 juli till Vårgårda 19 september
2021.
9 juni godkänt ansökan från Svenska Molosser och Herdehundklubben att byta plats
från Backamo till Gränna den 21 augusti 2021.
14 juni godkänt ansökan från Södermanlands Kennelklubb om att ställa in sin
utställning i Eskilstuna den 14-15 augusti 2021.
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14 juni avslagit ansökan från Specialklubben för Shih-Tzu om att flytta sin utställning i
Överkalix den 21 augusti till Löttorp, Öland, den 4 september 2021.
17 juni godkänt ansökan från Sydskånska Kennelklubben att ställa in sin utställning i
Falsterbo den 11-12 september 2021.
17 juni godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att flytta sin utställning
den 17 juli 2021 från Västerås till Köping.
17 juni godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om att:
 Flytta utställning från Askersund den 8 augusti till Uppsala den 11 september 2021.
 Flytta utställning från Göteborg den 9 oktober till Vårgårda den 16 oktober 2021.

28 juni godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att byta plats och datum för
sin utställning i Södertälje den 6 november 2021 till Enköping den 5 september.
5 juli godkänt ansökan Specialklubben för Bearded Collie om att flytta sin utställning
den 4 juni i Norrköping till den 7 juli 2022 på Gålö, samt att lägga till en utställning den
9 juli 2022 på Gålö.
14 juli godkänt ansökan från Svenska Vorstehklubben om att flytta sin utställning den
14 augusti 2021 från Vårgårda till Alingsås.
22 juli godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att byta plats
och datum för sina utställningar från den 29 och 30 maj i Örnsköldsvik 2021 till den 9
och 10 oktober i Kramfors.
23 juli godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben att byta plats och datum för
Bichon Bolognese och Havanais Club från den 29 maj i Gimo till den 17 september
2021 i Sandviken.
10 augusti godkänt ansökan Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar om
ytterligare en utställning 2022 i Kiruna den 11 juni 2022.
17 augusti godkänt ansökan från Småland-Ölands Kennelklubb om att ställa in sin
utställning den 5-7 november 2021 i Växjö.
18 augusti godkänt ansökan från Svenska Beagleklubben om att byta datum för sin
utställning i Visby 2021 från den 20 november till den 13 november.
18 augusti godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att flytta
utställningarna i Östersund i år från den 21 och 22 november till den 2 och 3 oktober.
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19 augusti godkänt ansökan från Svenska Dreverklubben om att byta datum och plats för sin
utställning 2022 i Björklinge den 26 maj till Jumkil den 3 juli.

19 augusti godkänt ansökan från Svenska Stövarklubben om att flytta sin utställning
2022 från den 19 mars i Heby till den 28 maj i Skokloster.
19 augusti godkänt ansökan från Specialklubben för Shih-Tzu om att flytta sin
utställning den 2 oktober 2021 från Upplands Väsby till Eskilstuna.
23 augusti godkänt ansökan från Svenska Brukshundklubben om att byta ort och
datum för Svenska Rottweilerklubbens utställning 2022 från den 5 november i Växjö
till den 3 juli i Eskilstuna.
26 augusti beslutat att avslå ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att flytta
utställning för Chinese Crested Club från den 11 juli 2021 till den 6 mars 2022 i
Eskilstuna.
25 augusti beslutat att godkänna ansökan från Skaraborgs Kennelklubb om att byta
plats och datum för nedan utställningar. Berörda specialklubbar ska informeras.
2022: Från 30 april-1 maj Lidköping till 7-8 maj Skara
2023: Från 29-30 april Lidköping till 6-7 maj Skara
26 augusti godkänt ansökan från Svenska Dreverklubben om att ändra datum för sin
utställning i Visby 2021 från den 20 november till den 13 november.

10 september godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om att flytta
utställningarna för Bichon Frisé Ringen, Malteserringen och Coton de Tulear Klubb i
Eskilstuna från den 20 juni till den 26 september 2021. UtstK påtalar skarpt att klubben
behöver se över sina rutiner för att liknande situation inte ska uppstå i framtiden.
c) Ringsekreterare
18 augusti godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att endast ha en (1)
ringsekreterare i en ring med 27 anmälda hundar vid sin utställning i Tågarp den 12
september 2021. Dispensen ges under förutsättning att aktuell ringsekreterare
accepterat att tjänstgöra ensam.
d) Övrigt
11 juni godkänt ansökan från Wästmanlands Kennelklubb om att byta grupper enligt
nedan på sin utställning i Västerås den 17-18 juli 2021. Lördag 17 juli, grupp 2,5,7,8,10.
Söndag 18 juli, grupp 1,3,4,6,9.
25 juni godkänt ansökan från Sveriges Hundungdom, SHU, om att arrangera en dag
med handlingtävlingar i Österbybruk den 24 juli 2021.
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28 juni godkänt ansökan om att låta svanskuperad tysk jaktterrier Balu vom Hesselberg
SE35828/2020 bli exteriörbedömd vid ett tillfälle.
29 juni godkänt utställningsrätt för riesenschnauzer svart/silver som egen rasvariant
med BIR/cert/cacib från 1 juli 2021.
29 juni avslagit ansökan från Dalarnas Kennelklubb om att inte arrangera junior
handling på deras internationella utställning i Leksand den 4-5 september.
1 juli godkänt ansökan från Småland- Ölands Kennelklubb om att deras utställning i
Växjö den 5-7 november 2021 ska vara kvalificerande till Crufts.
För kännedom har beslut från Disciplinnämnden, DN, lämnats till UtstK. Beslut
29/2021, person som tilldelats varning samt två års registrerings-samt tävlingsförbud.
Personen är auktoriserad ringsekreterare. Verkställande utskott i SKKs
Utställningskommitté har den 5 juli beslutat att aktuell ringsekreterare stängs av från
tjänstgöring under motsvarande period.
12 juli avslagit ansökan från Uppsala Läns Kennelklubb om att inte arrangera
juniorhandling på deras utställning i Gimo den 11-12 september 2021.
23 augusti godkänt ansökan om dispens för att exteriörbedöma svanskuperad hund,
tysk jaktterrier Campino vom Freischütz-Ost SE17368/2021.
Hundägare kontaktade UtstK med uppgift om att hens hund deltagit på
hundutställning under gällande karens för medicinering samt otillåten metod
(behandling). Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har den 24 augusti
beslutat att stryka resultatet för korthårig vorsteh Sångbergets Dovre SE 15323/2014
på Svenska Vorstehklubbens utställning i Östersund den 14 augusti 2021. Det är alltid
hundägarens ansvar att känna till och följa Nationellt Dopingreglemente för hund.
27 augusti beslutat att stryka resultat från Svenska Taxklubbens exteriörbedömning
den 30 maj i Upplands Väsby för tax SE50043/2019 Friens Always Magnificent Milla på
grund av tekniskt fel. Hunden registrerades som slutligt inmätt efter aktuell
exteriörbedömning men mättes inte på plats. Resultat för ras med obligatorisk
mätning före 15 månaders ålder är inte komplett utan mätresultat.
30 augusti avslagit ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar att låta
hundar av raser som specialklubben inte har rasansvar för delta på utställningen den
24 september 2021 i Falköping.

§ 103 Nya raser/rasnamn
Ingen information fanns.
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§ 104 Information från FCI
a) För kännedom fanns:
- Beslut från FCI styrelsemöte den 25 maj, digitalt
- Beslut från FCI styrelsemöte den 27 juli, digitalt
- Information om kommande möten med Show Judges och Show Commission 5 och
6 februari 2022.
- Protokoll från möte med FCI Europé Section General Committe den 4 augusti
UtstK noterade informationen.
b) För kännedom fanns cirkulär:
- 32/2021 Uteslutning av medlem, uppfödare och utställare, Cypern
- 34/2021 Utesluten domare Colombia
- 43/2021 Avstängd domare, Slovenien
UtstK noterade informationen.
§ 105 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
§106 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
UtstK beslutade att § 93 b) Länsklubbar 2024 inte får spridas innan protokollet är
justerat.
§ 107 Kommande möten
Kommande möte beslutades byta datum från det först planerade till den 10
november.
§ 108 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.
Vid protokollet
Jenny Damgren
Justeras:

Justeras:

Maritha Östlund-Holmsten

Viktoria Engström

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

