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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté  
11 september 2019 på Thoresta Herrgård 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Birgitta Bernhed, Madeleine Bäckman, Kerstin 
Eklund, Viktoria Engström, Cindy Pettersson, Thommy Sundell, Bo Wiberg   
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
§ 78 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 79 Val av justerare  
Madeleine Bäckman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
 
§ 80 Föregående protokoll 
Protokoll 3-2019 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
 
§ 81 Bordlagda ärenden 
 
a)  UtstK 3-2019 § 59 Information från ledamöterna 
Madeleine Bäckman tog upp att avtalet för bestyrelse och kommissarie behöver 
omarbetas. 
UtstK gav Madeleine i uppdrag att ta fram ett förslag. 
 
UtstK beslutade att vidare bordlägga punkten. 
 
b) UtstK 3-2019 §65 Policyfrågor/regelfrågor a) Lathund för specialklubbsutställningar 
Förslag till lathund för specialklubbarnas utställningar fanns. 
UtstK beslutade att bordlägga punkten. 
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I lathunden har information om vad som gäller för specialklubbarnas utställningar 
samlats, till exempel när ansökningarna ska skickas in och vad som gäller vid 
samarrangemang mellan flera klubbar. 
 
UtstK diskuterade innehållet i lathunden ingående och beslutade att den ska gälla för 
ansökningar av specialklubbsutställningar för 2022 och framåt. UtstK uppdrog till 
sekreteraren att informera special-, avtalsanslutna- och verksamhetsklubbar om 
lathunden i samband med att information om ansökningarna för 2022 års utställningar 
skickas ut. 
 
Thommy Sundell reserverade sig mot beslutet om avstånd på minst 30 mil mellan 
utställningar för samma ras. 
 
c) § 62 Bestyrelserapporter a) Länsklubbar 
Gimo 25-26 maj, Uppsala Läns Kennelklubb 
Notering om hundar som förvarats olämpligt. 
UtstK diskuterade omständigheterna kring händelsen och beslutade bordlägga ärendet 
i väntan på mer underlag. 
 
Yttrande från hundägaren hade inkommit. 
UtstK konstaterar att det är viktigt av bestyrelsen att följa upp uppgifter som de får del 
av samt att ta in relevanta underlag. Vidare påpekar UtstK vikten av att hundar 
förvaras på rätt sätt så att de inte far illa, samt vikten av att det inte heller uppfattas 
som att de far illa. Det är viktigt även i ett större sammanhang hur 
utställningsverksamheten uppfattas.  
Om hund förvaras i hage ska gällande regler från Jordbruksverket följas. 
 
 
§ 82 Ledamöternas uppdrag 
a) Arbetsgruppen för framtidens länsklubbsutställningar 
Birgitta Bernhed redovisade gruppens arbete och förslag på möjliga förändringar. 
Förslaget ska presenteras på Länsklubbsfullmäktige den 27 september.  
Gruppen består av Bo Skalin, Madeleine Bäckman, Viktoria Engström, Birgitta Bernhed 
och Thomas Uneholt. 
 
b) Ny formulering i internetanmälan till utställning 
Birgitta Bernhed presenterade ny formulering i internetanmälan som förtydligar att ett 
medlemskap i en (1) länsklubb räcker för att delta på utställning hos alla länsklubbar. 
 
 
§ 83 Inför Kennelfullmäktige, KF, 2019 
UtstK diskuterade information från kommittén som ska framföras på 
Länsklubbsfullmäktige om miljö och om tillgänglighet i samband med SKKs  
utställningar. 
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§ 84 Information från ordföranden 
Bo Skalin informerade från mötet med NKU Show Group i Oslo den 5 september. 
 
 
§ 85 Information från ledamöterna 
Birgitta Bernhed påminde om att ringsekreterare ska hjälpa domare med uppgifter för 
att kunna fylla i delar av SRD-blanketten korrekt; antal hundar som deltagit samt antal 
utdelade ck. Mer information om detta har arrangörer fått från arbetsgruppen för att 
främja exteriör sundhet , AG-ES, tidigare. 
 
Vidare tog Birgitta upp behovet av att det finns fler personer som kan programmet 
Katalog för PC tillgängliga för klubbarna, men att det i dagsläget inte finns utbildningar 
i programmet. 
Då det nya digitala IT-systemet för administration av utställningar dröjer ser UtstK 
behovet av en sådan utbildning. UtstK beslutade att en utbildning i Katalog för PC ska 
hållas i början av nästa år. 
 
Thommy Sundell berättade att han under sommaren har besökt flertalet utställningar 
arrangerade av både läns- och specialklubbar, och glädjande sett flera bra åtgärder 
gällande arrangemangens tillgänglighet. Något som däremot ofta är ett problem är 
möjligheten för rullstolsburna att ta sig fram till ringarna.  
UtstK konstaterar att detta är en återkommande synpunkt, vilket diskuterades mer 
under § 91 a) Inkomna skrivelser. 
 
 
§ 86 Information från tävlings- och utbildningschefen 
Kjell informerade om den information som gått ut till klubbar angående beskattning av 
utländska domare som dömer i Sverige i enlighet med regelverket för SINK-
beskattning. 
 
 
§ 87 Information från sekreteraren 
Sekreteraren delgav den information som till dags dato gått ut från SKK om situationen 
i Norge. 
 
 
§ 88 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll 3-2019 från den 11-12 juni. 
För kännedom fanns protokoll 4-2019 från den 13 augusti. 
UtstK noterade informationen. 
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b) Domarkommittén, DK 
För kännedom fanns protokoll 3-2019 från den 14 maj. 
UtstK noterade informationen. 
 
c) Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet, AG-ES 
För kännedom fanns minnesanteckningar 3-2019 från den 21 maj. 
UtstK noterade informationen. 
 
d) Disciplinnämnden, DN 
För kännedom fanns beslut 47/2019 gällande person som tilldelats varning och som är 
ringsekreterare och CUA. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 89 Bestyrelserapporter Länsklubbar 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a) Gimo, Uppsala Läns kennelklubb 25-26 maj 2019 
Rapporten behandlad på möte 3-2019. 
Skrivelse inkommen gällande hjärt-lungräddning på SKK-arrangemang. 
 
UtstK tackar för skrivelsen och tipsar utställningsarrangörer om att inom klubbarna 
kommunicera vilka personer som är HLR-utbildade samt i aktuella fall var närmaste 
hjärtstartare finns. UtstK beslutade att lägga in information om detta i Handbok för 
utställningsansvariga som finns på skk.se. 
 
b) Norrköping, Östergötlands Kennelklubb 1-2 juni 2019  
Rapporten behandlad på möte 3-2019.  
Inkommen överklagan av avslagen protest, se § 91 b). 
 
c) Piteå, Södra Norrbottens Kennelklubb 25-26 maj 
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
d) Vänersborg, Norra Älvsborgs Kennelklubb 8-9 juni  
Notering om hundägare som kontaktat arrangören i efterhand för att hen missat sin 
hunds bedömning i ringen. Händelsen hade hanterats av arrangören.  
 
UtstK noterade informationen och föreslår arrangörer möjligheten att använda sig av 
hålltider i ringarna där det kan informeras till utställarna en tidigaste tid för bedömning 
av ett visst katalognummer. Till exempel att en viss ras inte kommer bedömas i ringen 
före en viss tid. UtstK beslutade att ta fram ett förslag på hur det skulle kunna 
hanteras. 
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e) Märsta, Stockholms Kennelklubb 8-9 juni  
Notering om olämplig förvaring. Till ärendet fanns rapport om olämplig förvaring med 
behandlande veterinärs beskrivning av hunden, domarens notering på BSI-rapporten, 
yttrande från ansvarig för hunden,  samt flera vittnesmål.  
 
UtstK ser mycket allvarligt på det inträffade och diskuterade ärendet ingående. UtstK 
anser att den ansvariga för hunden har handlat försumligt och beslutade med 
hänvisning till SKKs grundregel 1:1 samt Allmänna regler för utställningar, prov, 
tävlingar och beskrivningar inledande stycket: Hundens välfärd har alltid högsta 
prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen samt punkt 3 Ansvar: 
Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana 
förhållanden att hunden kan ta skada att anmäla denna till SKKs Disciplinnämnd.  
 
f) Vännäs, Västerbottens Kennelklubb 15-16 juni 
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
g) Leksand, Dalarnas Kennelklubb 15-16 juni 
Notering om flera utställare som valde att lämna utställningen före bedömning på 
grund av att de tyckte bedömningen i ringen tog för lång tid. Skrivelse från utställarna 
inkommen till UtstK.  
 
Ärendet bordlades i väntan på hantering i DK. 
 
h) Gällivare, Norra Norrbottens Kennelklubb 28-29 juni  
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
i) Borås, Södra Älvsborgs Kennelklubb 29-30 juni 
Notering om att rasen breton blivit felmätt, troligtvis på grund av felaktigt ihopsatt 
mätsticka. 
 
UtstK beslutade att mätresultaten ska strykas. UtstK påminner bestyrelsen om att de 
kan ta ett sådant beslut direkt och stryka mätresultaten på grund av tekniskt fel innan 
resultaten registreras. 
 
Notering om en ringsekreterare som uppträtt otrevligt.  
Yttrande från ringsekreteraren fanns. 
 
UtstK påpekade att båda parter ska vara hövliga och tänka på hur de bemöter andra. 
Ofta går det att lösa en situation på plats och sedan reda ut detaljerna i efterhand.  
 
j) Alfta, Hälsinglands Kennelklubb 6-7 juli   
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjM2MDVhYTBjZGU2MDhiYmU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjM2MDVhYTBjZGU2MDhiYmU
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k) Tvååker, Hallands Kennelklubb 12 juli 
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
l) Tvååker, Hallands Kennelklubb 13 juli 
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
m) Piteå, Södra Norrbottens Kennelklubb 13-14 juli 
Notering om hund som felaktigt inte tilldelats cert. 
 
UtstK beslutade att utdela cert till aktuell hund/cavalier king charles spaniel Gillespie 
Diamond Dust FI49270/13. 
 
n) Västerås, Wästmanlands Kennelklubb 20-21 juli 
Inga noteringar fanns i rapporten. 
 
o) Ransäter, Värmlands Kennelklubb 27-28 juli 
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
p) Svenstavik, Jämtland-Härjedalens Kennelklubb 3-4 augusti 
Inga noteringar fanns i rapporten. 
 
q) Ronneby, Blekinge Kennelklubb 10-11 augusti 
Notering om utställare som uppträtt otrevligt.  
 
UtstK beslutade att ha ett samtal med utställaren. 
 
r) Askersund, Örebro Läns Kennelklubb 10-11 augusti 
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
s) Eskilstuna, Södermanlands Kennelklubb 17-18 augusti 
Inga noteringar fanns i rapporten. 
 
t) Överkalix, Norra Norrbottens Kennelklubb 17-18 augusti 
Notering om ringsekreterare som istället för domaren har mätt hundar.  
Yttrande från ringsekreteraren fanns. 
 
UtstK uttryckte stor förvåning att ringsekreteraren hade mätt hundar då det aldrig kan 
vara en ringsekreterares uppgift. UtstK beslutade att tilldela aktuell ringsekreterare en 
erinran. 
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u) Norrköping, Östergötlands Kennelklubb 17-18 augusti 
Notering om en förälder till en deltagare i Junior Handling som dagen före tävlingen 
umgåtts med domaren som skulle döma. 
 
UtstK påpekar det olämpliga i detta.  
Viktoria Engström deltog inte i diskussionen. 
 
Skrivelse inkommen om en hund som inte tilldelats cert.  
Enligt ringsekreteraren hade utställaren svarat nej på frågan om hunden fick tävla om 
svenskt cert. 
 
Med hänvisning till SKKs Utställnings och championatregler punkt 38: Det åligger 
utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att tävla 
om certifikat beslutade UtstK att resultatet kvarstår oförändrat. 
Bo Skalin deltog inte i beslutet. 
 
v) Ljungskile, Västra Kennelklubben 24-25 augusti 
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
w) Märsta, Stockholms Kennelklubb 25 augusti 
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
x) Visby, Gotlands Kennelklubb 31 augusti 
Notering om tekniskt fel kring några hundars anmälan. Detta medförde att det blev för 
högt antal hundar i en ring. 
 
UtstK påpekar att arrangören måste ansöka om dispens då antalet hundar i ringen 
överstiger 80. I detta fall skulle det ha gjorts retroaktivt.  UtstK uppmanar Gotlands 
Kennelklubb att se över sina rutiner både inför, under och efter arrangemanget.  
 
y) Visby, Gotlands Kennelklubb 1 september 
Notering om tekniskt fel kring några hundars anmälan. Detta medförde att det blev för 
högt antal hundar i två ringar. 
 
UtstK påpekar att arrangören måste ansöka om dispens då antalet hundar i ringen 
överstiger 80, samt att det kan få andra konsekvenser med ”efteranmälda” hundar då 
detta var en internationell utställning. UtstK uppmanar Gotlands Kennelklubb att se 
över sina rutiner både inför, under och efter arrangemanget.  
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§ 90 Bestyrelserapporter specialklubbar  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter med 
noteringar: 
 
a) Specialklubb för Tibetanska raser, Tånga Hed 1 juni 
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
b) Japansk Spetsklubb, Stenungssund 27 juli 
På grund av värmen hade arrangören kontaktat UtstK som genom ett VU-beslut 
godkänt att bedömningsordningen ändrades så att veteranklass bedömdes tidigare på 
dagen. 
 
c) Svenska Boxerklubben, Södertälje 31 augusti 
Ingen notering som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
 
§ 91 Inkomna skrivelser  
a) Skrivelser inkomna efter att UtstK nyhetsbrev skickats ut 
En skrivelse om hur ringsekreterarna skulle kunna informera om vilken klass som 
bedöms i ringen samt två skrivelser som berör att det kan vara svårt att komma fram 
till ringen på grund av tält.  
 
UtstK tackade för synpunkterna. UtstK diskuterade situationen med tält kring ringen 
och var överens om att tältfria zoner respekteras på utställningar. Vidare diskuterades 
möjligheten att till exempel göra tältfria gångar till ringen så tävlande hundar lättare 
ska kunna komma fram. Det skulle samtidigt göra tillgängligheten bättre för alla som 
har svårt att ta sig fram mellan tält som står tätt.  
När det gäller framkomlighet för utryckningspersonal som ambulans och brandkår har 
flera arrangörer fått samstämmiga uppgifter från dem att de är nöjda med 
arrangemang där det finns en tältfri framkomlig väg för deras fordon in på området. 
Därifrån kan de till fots nå alla delar av ett utställningsområde.  
 
b) Överklagan av avslagen protest  
På utställningen i Norrköping den 2 juni tilldelades en hund Disqualified på grund av 
bettet. Utställaren lämnade in en protest på plats, som avslogs av bestyrelsen. 
Utställaren hade nu lämnat in en överklagan mot bestyrelsens avslag till UtstK. 
 
UtstK gick igenom ärendet och fann inte något nytt i överklagan som förändrar det 
bestyrelsen kommit fram till. Bestyrelsen hade på plats talat med domaren, som var 
tydlig med varför hunden tilldelades Disqualified. UtstK konstaterar att domarens 
ålder inte är relevant i ärendet.  
UtstK beslutade att avslå överklagan, vilket innebär att resultatet kvarstår.  
UtstK påpekar dock att det hade varit önskvärt att anledningen till prissättningen hade 
varit tydligare i hundens kritik. 
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§ 92 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Ansökningar specialklubbar 2021 
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet för följande klubbar: 
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund  1 st 
Svenska Kromfohrländerklubben 1 st 
Svenska Lankashire Heeler Klubben 2 st 
Svenska Lapphundklubben  4 st 
Svenska Stövarklubben  37 st 
Svenska Vinthundklubben  30 st 
 
b) Nordic Border Show 
I samband med Nordic Border Show 17-18 juli 2021 finns önskemål om att kunna 
arrangera svenska ras- och specialklubbsutställningar dagarna innan 
länsklubbsutställningarna på samma område på den finska sidan gränsen.  
 
UtstK ser detta som ett undantag, men beslutade att bevilja detta under förutsättning 
att det ryms inom den dispens som FCI har beviljat för länsklubbsarrangemanget. För 
ringsekreterare gäller samma krav som tidigare beslutats för länsklubbsutställningarna; 
att, i det fall det blir problem att få tag på ringsekreterare till evenemanget, efter 
anpassad utbildning ge finska ringsekreterare tillfällig dispens att tjänstgöra på den 
svenska utställningen. Ett krav vid en sådan lösning är att det finns en svensk 
ringsekreterare som tjänstgör i varje ring. 
 
c) Ansökan om ändring av datum 2022, Wästmanlands Kennelklubb 
Wästmanlands Kennelklubb ansökte om att flytta sin utställning i Västerås från 23-24 
juli 2022 till 16-17 juli 2022. 
 
UtstK beslutade att avslå ansökan och står därmed fast vid det tidigare beslutet att 
Wästmanlands och Stockholms kennelklubbar ska ha sina utställningar samma helg. 
Beslutet är fattat bland annat med tanke på miljö och resor genom att ge utställare 
möjlighet till två utställningar inom rimligt avstånd från varandra. 
Madeleine Bäckman deltog inte i beslutet. 
 
d) Ansökan om att ställa in 2020, Svenska Schnauzer Pincherklubben 
Svenska Schnauzer Pincherklubben ansökte om att ställa in sin utställning i Höganäs 
den 12 september 2020 på grund av svikande anmälningssiffror. Klubben avser att 
minska antalet utställningar framöver. 
 
UtstK beslutade att godkänna ansökan.  
Bo Skalin deltog inte i beslutet. 
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e) Ansökan om ändring av datum, Svenska Taxklubben 
Svenska Taxklubben ansökte om att flytta två av sina utställningar en dag, Uddevalla 
25 april till 26 april och Högsäter 29 augusti till 30 augusti 2020. 
 
UtstK beslutade att godkänna ansökan.  

 
f) Ansökan om ändring av plats och datum 2020, Svenska Spets- och Urhundklubben 
Svenska Spets- och Urhundklubben ansökte om att flytta Svenska Pomeranian 
Klubbens utställning från Hallstahammar den 21 maj till Hässleholm 21-22 maj 2020. 
Detta för att kunna dela domare, som har särskild kunskap om hälsoproblem som finns 
i rasen, med länsklubben. 
 
UtstK beslutade att godkänna ändringen utifrån de särskilda omständigheter som 
förelåg.  
 
g) Ansökan om tillägg i utställningsprogrammet Specialklubben för Cavalier King 

Charles Spaniel 2020 
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel ansökte om att utöka sitt 
utställningsprogram 2020 med en utställning den 25 juli i Ransäter.  
 
UtstK beslutade att godkänna denna utställning under förutsättning att klubben i så 
fall stryker en redan godkänd utställning 2020 och alltså inte ökar antalet utställningar. 
Klubben ska meddela UtstK snarast hur de väljer att göra. 
 
 
§ 93 Policyfrågor/regelfrågor 
a) Bedömningsordning på rasspecialutställningar 
Skrivelse inkommen till UtstK om det är tillåtet att ha inofficiella klasser mellan de 
officiella klasserna, till exempel Bästa junior före Bäst i rasen, BIR, samt om BIR får 
kallas Best in Show, BIS, på officiella utställningar med endast en ras.  
 
UtstK ser inte att det skulle störa bedömningen av de officiella klasserna om en 
rasklubb väljer att ha inofficiella klasser insprängt i bedömningsordningen av de 
officiella klasserna likt exemplet ovan. UtstK konstaterar att det är praxis att ha 
bedömningen om BIR som sista händelse i ringen före bedömning av eventuella avels- 
och uppfödargrupper. På en utställning med endast en ras är bedömningen av BIR i 
praktiken bedömning av BIS, vilket UtstK inte heller ser skulle vara något problem om 
klubben väljer att kalla det. 
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b) Mätning av tysk spets 
Skrivelse från Svenska Spets- och Urhundklubben med följande: 

- Ansökan om att införa obligatorisk inmätning av pomeranian och grosspitz före 15 
månaders ålder enligt samma principer som gäller för klein- och mittelspitz 

- Ansökan om tidsbegränsad obligatorisk mätning av keesond (tysk spets/wolfspitz) 
under 2 år från och med 1 januari 2020  

- Förslag på förtydligande av regeltexten hur mätning av de olika storlekarna 
pomeranian, mittelspitz och grosspitz ska hanteras 

Detta med anledning av ändrade registreringsregler gällande parning mellan 
närliggande storleksvarianter av tysk spets. 
 
Förslag på text i utställnings- och championatreglerna under stycket om obligatorisk 
mätning för rasen nedan, ny text i kursiv stil. 
Pomeranian (tysk spets/zwergspitz) 

18 cm och över men under 23 cm 

Tysk spets/kleinspitz: 

23 cm och över men under 30 cm 

Tysk spets/mittelspitz: 

30 cm och över, till och med 38 cm 

Tysk spets/grosspitz: 

42 cm och över, till och med 50 cm 

Hund som är registrerad som mittelspitz eller grosspitz och som mäts in i spannet 39 till 

41,5 cm ska inte byta storleksvariant utan tävla som den variant som den är registrerad 

som. 

 
UtstK beslutade att godkänna ansökan om att införa obligatorisk inmätning av 
pomeranian och grosspitz före 15 månaders ålder. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan om tidsbegränsad obligatorisk mätning av 
keesond (tysk spets/wolfspitz) på officiella utställningar under 2 år, från 1 januari 2020 
till och med 31 december 2021. Efter periodens slut ska Svenska Spets- och 
Urhundklubben inkomma med en utvärdering av resultaten från mätningen. 
UtstK beslutade att uppdatera texten enligt förslaget. 
 
c) Tysk spets som efter mätning flyttats till felaktig storlek 
På Norra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Gällivare den 28 juni 2019 mättes en 
tysk spets/mittelspitz till 41,5 cm av domaren och bedömdes vara en tysk 
spets/grosspitz. 
UtstK påpekar att hunden aldrig skulle ha flyttats eftersom den inte uppnådde 
storleken för grosspitz, 42 cm, och beslutade att stryka resultatet för Zizzally Bruce 
SE43754/2018 från aktuell utställning. UtstK uppmanar arrangören att återbetala 
hundens anmälningsavgift, samt påminner ringsekreterare om att alltid kontakta 
bestyrelsen om det uppstår oklarheter, till exempel kring mätning av raser med olika 
storleksvarianter.  
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d) Ärende från UtstK 2-2019 § 39 angående schipperke som av Svenska Gårds och 

vallhundsklubben/Svenska Schipperkeringen misstänks vara svanskuperad 
Till UtstK möte 1-2019 inkom en skrivelse från Svenska Gårds och 
vallhundsklubben/Svenska Schipperkeringen angående en schipperke som ställts ut 
men misstänktes vara svanskuperad. Hunden är importerad och född i Australien där 
svanskupering är förbjuden. UtstK beslutade att begära in kompletterande uppgifter 
från hundägaren genom ett genetiskt test som visar på om hunden har T-boxmutation, 
vilken ger naturligt kort svans. Hundägaren inkom inom begärd tid med det genetiska 
testet, som visade att hunden inte har T-boxmutationen.  
 
Ur protokoll 2-2019:  
UtstK diskuterade ärendet ingående och konstaterade att enligt den forskning som 
finns att tillgå visar avsaknad av T-boxmutationen att hunden är född med hellång 
svans. Möjligheten att det skulle vara en annan mutation som orsakat naturlig 
stubbsvans finns i dagsläget inte verifierat. Veterinärintyget från hundens hemland 
saknar identifikation av hunden och kan därför inte ligga till grund för beslutet. 
UtstK beslutade att det därmed åligger hundägaren att senast den 31 augusti 
2019 inkomma med dokumentation som visar att hunden har en annan 
mutation som orsakat naturlig stubbsvans. Aktuell hund åläggs förbud att delta 
på utställning, prov, tävling och beskrivning från den 8 april till dess att ärendet 
är färdigbehandlat av UtstK. 
 
Dokumentation som påvisar annan mutation som orsakar naturlig stubbsvans än T-box 
hade den 31 augusti inte inkommit. 
 
Skrivelse från advokat som företräder hundägaren i hundens födelseland Australien, 
hade inkommit.  
UtstK konstaterar att skrivelsen inte tillför något nytt i sakfrågan.  
 
Efter noggrann utredning med omfattande underlag konstaterar UtstK att det inte 
med säkerhet går att fastställa om aktuell hund är född med naturlig stubbsvans eller 
är kuperad. Med det ansåg UtstK att ärendet var färdigbehandlat och häver förbudet 
för aktuell hund att delta på utställning, prov, tävling och beskrivning. I övrigt vidtas 
inga ytterligare åtgärder. 
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§  94 Registreringsärenden 
a) Hundar utställda mindre än sex månader sedan de varit i ägo av person som har 

förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller 
beskrivning, så kallat tävlingsförbud. 

Personen meddelades om tävlingsförbudet den 20 maj, förbudet gäller 20 juni 2019 
och tre år framåt. 
 
Pudel, toy Famous Moviestar’s Kathy Ireland SE16864/19 deltog på Svenska 
Pudelklubbens utställning den 20 juli 2019. Ny ägare registrerad 11 juni. 
 
Pudel, stor Famous Moviestar’s Tom Hardy SE17695/2019 deltog på Svenska 
Pudelklubbens utställning den 20 juli 2019. Ägare registrerades 12 juni. 
 
Pudel, stor Famous Moviestar’s Alice Evans SE17379/2018 deltog på nedan 
utställningar efter den 20 juni 2019: 
Alfta 6 juli SKK 
Västerås 20 juli SPK 
Västerås 21 juli SKK 
Ransäter 27 juli SKK 
Askersund 11 augusti SKK 
Eskilstuna 17 augusti SKK 
Norrköping 18 augusti SKK 
Ny ägare registrerad 11 juni. 
 
I ärendet fanns kataloguppgifter, utdrag från SKKs ägarregister samt personens 
yttrande. 
 
I SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar inledande 
text står följande: Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före 
aktuellt utställnings-, prov-, tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av 
SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra 
hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. 
 
UtstK konstaterar att utställare har skyldighet att ta reda på de regler som gäller. 
Personen som tilldelats tävlingsförbud har, genom att föra över hundarna på en annan 
ägare för att kunna ställa ut dem, avsiktligt kringgått de disciplinära åtgärder hen 
tilldelats. Utifrån det beslutade UtstK att anmäla denne till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs Allmänna regler samt Grundregler 1:3. Vidare beslutade UtstK att 
ovan resultat ska strykas.  
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b) Hundar utställda mindre än sex månader sedan de varit i ägo av person som har av 

SKKs Disciplinnämnd beslutat förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid 
utställning, prov, tävling eller beskrivning, så kallat tävlingsförbud. 

Tävlingsförbudet gäller från den 5 februari 2017 och tre år framåt. Nedanstående 
hundar anmäldes till Stockholm Hundmässa i december 2018 med aktuell person 
angiven som ägare. 19 april 2019 ställdes båda hundarna ut i Sundsvall med annan 
ägare angiven i katalogen.  
Rysk svart terrier Furmanov Iz Doliny Vetrov RKF4547382 
Rysk svart terrier Gaz Volga Iz Doliny Vetrov RKF5235816 
 
I SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar inledande 
text står följande: Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före 
aktuellt utställnings-, prov-, tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av 
SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra 
hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. 
 
UtstK konstaterar att utställare har skyldighet att ta reda på de regler som gäller. 
Personen som tilldelats tävlingsförbud har, genom att föra över hundarna på en annan 
ägare för att kunna ställa ut dem, avsiktligt kringgått de disciplinära åtgärder hen 
tilldelats. Utifrån det beslutade UtstK att anmäla denne till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs Allmänna regler samt Grundregler 1:3. Vidare beslutade UtstK att 
resultaten från Sundsvall den 19 april 2019 för ovan angivna hundar ska strykas.  
 
c) Otillåten behandling av päls 

På Svenska Dvärghundsklubben/Griffonsektionens officiella utställning i Borås den 28 
juni erhöll griffon bruxellois Manticorns Enrico SE23399/2016 priset Disqualified med 
kommentar i kritiken om att pälsen innehöll främmande substans. Yttranden från 
berörd domare och båda ringsekreterarna, samt yttrande från hundens ägare fanns i 
underlaget till UtstK. Domarens och ringsekreterarnas yttranden är helt samstämmiga 
och hundens ägare har medgivit att främmande substans fanns i pälsen vid 
utställningstillfället. Nationella Dopingkommissionen för hund har uttalat att vad som 
uppdagats utgör otillbörlig påverkan utifrån Nationellt dopingreglemente för hund. 
  
UtstK ser mycket allvarligt på händelsen. Med hänvisning till SKKs grundregel 1:3 att 
följa SKKs stadgar och regelverk, SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävling och 
beskrivning punkt 7 doping och andra otillbörliga förhållanden samt Särskilda regler för 
utställning punkt 13 behandling av nos, päls och hud beslutade UtstK att anmäla den i 
katalogen angivna hundägaren till SKKs Disciplinnämnd. 
 
Vidare påpekar UtstK vikten av att ringsekreterare ska kontakta bestyrelsen omgående 
när något utöver det vanliga inträffar, samt att bestyrelsen i relevanta fall ska fylla i del 
III övriga händelser värda att notera i bestyrelserapporten.  
  
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
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d) Hund som felaktigt tagit emot certifikat 
Australian shepherd Fraytal’ ZZ Top RKF 4602749 är rysk utställningschampion och 
tilldelades cert på utställningen i Malmö den 31 mars 2019 då den var tre år gammal. 
Därefter har ytterligare cert utdelats på utställningarna i Västerås 27 april, Hässleholm 
19 maj och Ransäter 27 juli. 
För rasen gäller: SKKs Utställnings och championatregler, Se UCh, tilläggskrav för 
utländsk utställningschampion;  
Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i 
utomnordiskt land tilldelas titeln svensk utställningschampion:  
• då hunden erhållit ett certifikat i Sverige tidigast när hunden uppnått åldern 24 
månader och en dag  
• för raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh 
 
Det innebär att hund som redan har ett nationellt utställningschampionat blir 
”fullcertad” med ett (1) svenskt cert efter 24 månaders ålder, och därefter inte ska ta 
emot fler. 
UtstK beslutade att de cert utdelade på utställningarna ovan ska flyttas till de hundar 
som på respektive utställning tilldelats reserv-cert. 
 
e) Svanskuperad hund tilldelad Disqualified 
Strävhårig vorsteh Östervangen’s Gonzo SE19589/2017 deltog på Norra Norrbottens 
Kennelklubbs utställning i Överkalix den 18 augusti 2019 där den tilldelades priset 
Disqualified. Hunden är född i Danmark där den är svanskuperad, vilket är tillåtet. 
 
UtstK beslutade att resultatet ovan ska strykas. 
Punkten beslutades omedelbart justerad, och lämnades vidare till DK för kännedom 
och eventuell åtgärd. 
 
f) Tax utställd efter operation 
Skrivelse från Svenska Taxklubben om att tax Peppersaint’s Ärke-Bus SE25965/2017 
deltagit på Smålands Taxklubbs utställning i Skillingaryd den 4 augusti. Inför 
utställningen hade arrangören kontaktat hundägaren med anledning av att hunden 
opererats för patellaluxation vintern 2018/våren 2019, vilket ägaren varit öppen med.  
Dispensansökan för utställning inkom till SKKs kansli den 6 augusti, och dispens för 
deltagande i utställning utfärdades den 14 augusti. 
Yttrande från hundägaren fanns. 
 
UtstK beslutade att resultatet från utställningen ovan ska strykas, samt påpekar med 
skärpa att det inte är godtagbart att ställa ut hunden med hänvisning till att 
handläggningen av dispensen tagit lång tid, när ansökan uppenbarligen ansökts om för 
nära inpå utställningen.  
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g) Hund med falskt Working Class Certificate, WCC 
Tysk schäferhund Pine River Jersey SE35435/2012 har deltagit på utställning i 
bruksklass samt erhållit certifikat på flertalet utställningar (redovisade nedan) med 
hänvisning till WCC utfärdat i Serbien 2015-06-23. Hunden har skickats till Serbien för 
meritering kring maj 2015. Efter kontakt med serbiska kennelklubben kunde 
konstateras att aktuellt WCC inte är giltigt.  
Yttrande från hundägaren fanns. 
 
Växjö 1 november 2015 
Åstorp 14 november 2015 
Ronneby 13 augusti 2016 
Löttorp 4 september 2016 
Tranås 17 september 2016 
Kalmar 11 juni 2017 
Tollarp 15 juni 2017 
Färjestaden 9 juni 2018 
Tollarp 15 juli 2018 
Bjuv 4 augusti 2018 
Visby 24 augusti 2018 
Visby 25 augusti 2018 
Visby 26 augusti 2018 
Åstorp 17 november 2018 – SE UCh 
 
UtstK beslutade att hundens resultat från ovanstående utställningar samt titeln SE UCh 
ska strykas, och konstaterar att hundägaren har handlat i god tro. 
 
h) Svanskuperad hund 
Welsh corgi pembroke som är svanskuperad har deltagit på utställningar.  
UtstK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på ägarens yttrande. 
 
i) Hund utställd för tidigt efter valpning 
Labrador retriever Do Day’s Nicelle FI47591/15 deltog på Norra Norrbottens 
Kennelklubbs utställning i Gällivare den 29 juni 2019. Hunden fick valpar den 25 april, 
vilket innebär att den ställdes ut mindre än 75 dagar efter valpningen. 
Yttrande från ägaren fanns. 
 
UtstK beslutade att stryka hundens resultat från aktuell utställning. 
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j) Hund utställd för nära stundande valpning 
Leonberger Leodal’s Exclusive Eclipse SE48100/2014 ställdes ut i Hässleholm den 19 
maj 2019. Enligt valpregistrering har angetts att hunden parades den 15 april, vilket 
gör att hunden ställdes ut mindre än 30 dagar före valpning beräknat från 63 dagar 
efter parningen. 
Hundägarens yttrande fanns. 
 
UtstK beslutade att hundens resultat från aktuell utställning ska strykas. 
 
k) Tax som inte erhållit certifikat på utställning 
Tax Canearisto Diana SE31421/2015 deltog i jaktklass på utställning i Tvååker den 12 
juli och placerades bästa tik 1. I resultatlistan har hunden inte erhållit cert. 
Yttrande från hundägaren samt ringsekreterare fanns. Ringsekreteraren hade frågat 
utställaren om hunden ska ta emot cert och fått ett nekande svar. 
 
Med hänvisning till SKKs Utställnings och championatregler punkt 38: Det åligger 
utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att tävla 
om certifikat beslutade UtstK att resultatet kvarstår oförändrat. 
 
l) Ansökan om tidsbegränsad obligatorisk mätning av cairnterrier 
Ansökan inkommen från Cairnterrierklubben om tidsbegränsad obligatorisk mätning av 
cairnterrier under 2 år. 
 
UtstK beslutade att avvakta kommentar från Svenska Terrierklubben och därefter 
lämna till UtstK VU att besluta i frågan. 
 
m) Ansökan om tidsbegränsad obligatorisk mätning av afghanhund 
Ansökan inkommen från Svenska Vinthundklubben om tidsbegränsad obligatorisk 
mätning av afghanhund under 2 år. 
 
UtstK beslutade att godkänna ansökan om tidsbegränsad obligatorisk mätning av 
afghanhund på officiella utställningar under 2 år, från 1 januari 2020 till och med 31 
december 2021. Efter periodens slut ska Svenska Vinthundklubben inkomma med en 
utvärdering av resultaten från mätningen. 
 
n) Dräktig hund utställd 
Skrivelse från ägaren till russkiy toy Classica Stilya Vysshaya Probaen SE32011/2014  
som blivit tjuvparad. En månad efter parningen utförde veterinär en 
ultraljudsundersökning på hunden där veterinären konstaterade att hunden inte var 
dräktig. Efter det ställdes hunden ut i Gällivare den 29 juni 2019. Den 21 juli föddes en 
valp.  
Journalutskrift från veterinären fanns. 
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UtstK påpekade vikten av att reglerna följs. SKKs allmänna regler för utställningar, 
prov, tävlingar och beskrivningar punkt 6 Hinder för deltagande i utställningar, prov, 
tävlingar och beskrivningar:  
Dräktig tik och valptik  
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före 
valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 
75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen. 
UtstK beslutade att resultatet från ovan utställning ska strykas. 
 
 
§ 95 Utbildningsärenden 
a) Medel för distansutbildningar  
UtstK ansökan om medel ur SKKs investeringsbudget för utveckling av 
distansutbildning har blivit beviljad av Utbildningskommittén, UK. 25 tkr ur UKs 
utvecklingsbudget för distansutbildning för 2019 fördelas till UtstK. Medlen ska gå till 
att producera distansutbildning/introduktionsfilm som beskriver hela 
utställningsprocessen till en målgrupp som inte är så insatt i utställningsverksamheten. 
UtstK noterade informationen. 

 
b) Distansutbildning för utställare 
Arbetsgruppen redovisade för arbetet med distansutbildningen. Introduktionsfilmen 
nämnd i § 95 a) har börjat produceras, bland annat har material spelats in. 
Arbetsgruppen, som består av Madeleine Bäckman och Birgitta Bernhed tillsammans 
med SKKs utbildningsavdelning, arbetar vidare. 

  
c) Seminarium för domar- och utställningsansvariga i specialklubbar höst 2019 
Seminarierna genomförs i Jönköping 19 oktober, Stockholm 9 november och Umeå 23 
november.  
För kännedom fanns deltagarlista från de som anmält sig hittills.  
 
d) Brush-up för certifierad utställningsarrangör (CUA) höst 2019 
Brush-up-kurserna genomförs i Jönköping 20 oktober, Stockholm 10 november och 
Umeå 24 november.  
För kännedom fanns deltagarlista med de som anmält sig hittills.  
 
Önskemål om att utbildningen ska kunna hållas via videolänk hade inkommit.  
UtstK svarar att det inte är ett lämpligt upplägg för denna typ av utbildning eftersom 
en viktig del i utbildningen är dialogen mellan deltagarna och handledarna, samt 
diskussionerna mellan deltagarna. 
 
e) Kommande utbildningar som UtstK ansvarar för 
o Brush-up för handledare för CUA-utbildning, CUA-H, 22-23 februari 2020 
o Utbildning av handledare för ringsekreterarutbildning, RIS-H, 4-5 april 2020  
o Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar, 24-25 oktober 2020 
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§ 96 Junior Handling 
a) Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möte 20 augusti fanns för 

kännedom 
UtstK noterade informationen. 
 
b) Regler översättas till engelska 
Handlingkommittén har uppmärksammat behovet av att göra reglerna för Junior 
Handling tillgängliga för fler genom att ta fram dem även på engelska. De ber därför 
UtstK om hjälp med det.  
UtstK uppdrog till sekreteraren att undersöka saken vidare.   
 
c) Sveriges landslag i Junior Handling 
Vid utställningen i Högbo har landslaget i Junior Handling tagits ut. 
UtstK önskar dem lycka till i Nordiska Mästerskapen i december på Stockholm 
Hundmässa! 
 
 
§ 97 Ringsekreterarärenden 
a) Ansökningar om avauktorisering 
Ringsekreterare Ann-Charlotte Petré och Elin Liljegren ansökte om att bli 
avauktoriserade. 
UtstK biföll ansökningarna och tackade dem för deras arbete. 
 
 
§ 98 Nya raser/rasnamn 
För kännedom fanns information från Svenska Brukshundklubben om att Svenska 
Bouvuier des Flandersklubben 2015 även fått rasansvar för rasen Bouvier des 
Ardennes och nu har bytt namn på rasklubben till Svenska Bouvierklubben. Även 
Svenska Birardklubben har bytt namn efter att i flera år också ha haft rasansvar för 
berger picard, och heter nu Svenska Briard- och Picardklubben.  
UtstK noterade informationen.  
 
 
§ 99 Redovisning av VU-beslut 
a) Dispenser antal hundar/domare och dag, beviljade 

5 juni 
Södra Älvsborgs Kennelklubb Borås 29-30 juni 2019 
Lördag  
Johan Sandström 85 hundar 
Söndag  
Michael Ganzer 84 hundar 
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Fransk Bulldogg Klubb Borås den 28 juni 2019 
Under förutsättning att tjänstgörande ringsekreterare är informerade 
Ann Wildman 88 hundar 
Sonia Davis  89 hundar 
 
10 juni 
Södra Älvsborgs Kennelklubb Borås 29 juni 2019 
Esa Routsalainen 83 hundar 
 

11 juni 
Svenska Vorstehklubben, Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och 
Fågelhundarnas Arbetsutskott Kiruna den 15 juni 2019 
Svante Frisk  81 hundar 
 

Norra Norrbottens Kennelklubb Gällivare den 29 juni 2019 
Anna-Lena Angeria 81 hundar 
 
17 juni 
Svenska Dvärghundsklubben Borås 28 juni 2019 
John Constantine Amodei 81 hundar 
 
24 juni 
Hallands Kennelklubb Tvååker 12 juli 2019 
Arnaldo Cotugno 82 hundar 
Wim Wiersma 81 hundar 
 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben 14 juli 2019 
Under förutsättning att domaren sagt ja 
Elisabeth Rhodin 82 hundar 
 
26 juni 
Svenska Schnauzer Pincherklubben Borås 29 juni 2019 
J. Constantine-Amodie 81 hundar 
 
1 juli 
Wästmanlands Kennelklubb Västerås 20-21 juli 2019 
Marge Calltharpe 83 hundar 
Jose Doval Sanchez 81 hundar 
Camilla Bäckman 83 hundar 
 
8 juli 
Svenska Dvärghundsklubben Västerås den 20 juli 2019 
Soley Ragna Ragnarsdottir 81 hundar 
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11 juli 
Svenska Afghanhundklubben Strömsholm den 27 juli 2019 
Michael Canalizo 85 hundar 
 
Japansk Spetsklubb Stenungsund den 27 juli 2019 
Marianne Baden 83 hundar 
 
12 juli 
Värmland-Dals Terrierklubb Torsby den 28 juli 2019 
Robert Hutton 84 hundar 
Mats Lindborg 81 hundar 
 
25 juli 
Svenska Vinthundklubben Norra Svenstavik den 3 augusti 2019 
Elisabet Janzon 81 hundar 
 
Blekinge Kennelklubb Ronneby 10-11 augusti 2019 
Lördag 
Christian Jouanchicot 81 hundar 
Tom Hehir  83 hundar 
Söndag 
Christian Jouanchicot 82 hundar 
Tom Hehir  83 hundar 
Åke Cronander 82 hundar 
 
29 juli 
Östergötlands Kennelklubb Norrköping den 17-18 augusti 2019 
Lördag 
Toni Dennis 87 hundar 
Jeff Horswell 84 hundar 
Söndag 
John Palmer 86 hundar 
 
30 juli 
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben Örebro den 4 augusti 2019 
UtstK tycker att det är roligt att det har kommit in så många anmälningar och 
poängterar att det, nu när det är så mycket hundar i ringen, är viktigt med erfarna 
ringsekreterare samt att tänka på att ha större beredskap inför nästa års utställning. 
Birgitte Schjöth 90 hundar 
 
2 augusti 
Stockholms Kennelklubb Märsta den 25 augusti 2019 
Alexandra Drott Staedler 83 hundar  
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6 augusti 
Västra Kennelklubben Ljungskile den 24 augusti 2019 
Bertil Lundgren 82 hundar 
 
21 augusti 
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben Backamo den 23 augusti 2019 
Liz-Beth Liljeqvist 83 hundar 
  
15 augusti 

Svenska Vinthundklubben avdelning södra Munka-Ljungby den 31 augusti 
Under förutsättning att domaren är informerad och har sagt ja 

Jerry Klein  81 hundar 
 

21 augusti 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige/södra Röstånga den 21 september 2019 
Dennis Boyd  82 hundar 
 

29 augusti 

Sydskånska Kennelklubben Eslöv den 22 september 2019 
Anna Lena Angaria 82 hundar 
Colm Hastings 81 hundar 
 

3 september 
Gästriklands kennelklubb Sandviken den 8 september 2019 
Bo Skalin  81 hundar 
Beata Petkevica 81 hundar 
 
b) Ändring av plats och/eller datum, samt nya utställningar 

10 juni 
Beviljat SBK/ Svenska Briardklubben dispens att flytta sin utställning den 23 maj 2020 
från Eskilstuna till Västerås. 
 

19 augusti 
Beviljat Svenska Terrierklubben/Jack Russel Klubben att byta datum för sin utställning i 
Vårgårda, Tånga Hed, från 19 september 2020 till 4 oktober 2020. 
 

20 augusti 
Beviljat Svenska Spets- och Urhundklubben att göra ett tillägg i 
utställningsprogrammet 2020 med en utställning för Svenska Lundehundsällskapet den 
23 maj 2020 i Malmköping. 
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20 augusti 
Avslagit ansökan från Svenska Perro De Agua Español Klubben om att byta datum och 
plats för sin utställning från 11 juli 2021 i Tvååker till 5 juni 2021 i Leksand, då detta i 
praktiken blir en helt ny utställning. 
 

27 augusti 
Godkänt ansökan från Svenska Bergs- och Herdehundsklubben att byta plats och 
datum för deras utställning från Åstorp 2 maj 2020 till Lidköping 1 maj 2020 som följd 
av ändrad länsklubbsutställning. 
 

23 augusti 
Avslagit ansökan från Svenska Brukshundklubben att byta datum för utställningen i 
Höganäs från  13 juni 2020 till 27 juni 2020 då det är närmare än 30 mil till 
länsklubbsutställning i Borås där grupp 1 går samma datum. 
 

22 augusti 
Beviljat Svenska Spaniel och Retrieverklubben att flytta sina utställningar den 16 och 
17 november 2019 från Åre till Frösön på grund av att bokad lokal inte längre är 
tillgänglig. 
 
3 september 
Avslagit ansökan från Svenska Schweisshundklubben att byta datum för deras 
utställning i Arboga från 2020-04-26 till 2020-04-25. 
6 september 
Beviljat ansökan från Specialklubben för Skällande Fågelhundar att byta datum för sin 
utställning i Lycksele från 2020-05-23 till 2020-05-31. 
 
c) Övrigt 

10 juni 
Beviljat ansökan om att retroaktivt godkänna inmönstringarna av nedanstående 
hälleforshundar: 
Zorro, född 2015-03-13, ID-nr 752098100711311 
Inmönstrad vid Bergslagens Älghundklubbs utställning i Sunne den 6 augusti 2016 av 
domare Arild Berget och Ted Karlsson. 
Ägare Jan-Erik Olsson 
Aiko, född 2014-06-04, ID-nr 968000005731789 
Inmönstrad vid Jämtland-Härjedalens Älghundklubbs utställning i Hammarstrand den 
24 november 2018 av domare Arvid Göransson och Petra Högberg. 
Ägare Jonas Persson 
 
18 juni 
Beslutat att utdela cert till finsk lapphund NO38997/16 Hilbesguovza av Vintervidda 
vid utställningen i Vänersborg den 9 juni 2019, då hunden felaktigt inte fick det. 
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19 juni 
Efter kontakt med de båda domarna som genomfört ommätning av tysk spets Holy 
Divers Johnny B Goode i Västerås den 27 april, beslutat att mätresultatet ska kvarstå 
och hunden inte får mätas om igen. 
 
23 augusti 
Beslutat att annullera resultaten för welsh springer spaniel SE41897/2018 Sällebäcks 
Pont De Millegrand från utställningarna i Sunne 2019-07-06 och i Alfta 2019-07-07 då 
hunden ställts ut under rådande karens efter sedering i samband med HD-röntgen. 
UtstK påpekar att det är viktigt att vara väl insatt i gällande regelverk och att 
upprepade förseelser kan ge andra konsekvenser. 
 
6 september 
Ansökan från Svenska taxklubben om att ställa in utställning på grund av 
sjukdomsutbrottet i Norge.  
Under förutsättning att arvoden till domare och ringsekreterare utbetalas enligt avtal 
samt att anmälningsavgifterna för de anmälda hundarna återbetalas, beviljat ansökan 
från Svenska Taxklubben att ställa in deras utställning i Söderköping 2019-09-07. 
SKK har inte gått ut med något generellt råd till arrangörer att ställa in utställningar 
prov eller tävlingar. 
 

 
§ 100 Ekonomiska rapporter 
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med juli 2019. 
Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
 
§ 101 Information från FCI 
a) För kännedom fanns cirkulär:  
- 40/2019    Bulgariska kennelklubben informerar om att Mr Kostadin Shankov är 

avstängd som show judge från 2019-05-17 till 2021-05-16 
- 42/2019    Luxemburgs kennelklubb informerar om 5 personer från olika 

länder  som inte får visa hund i Luxemburg 
- 49/2019    Tyska kennelklubben, VDH, informerar om att Mr Wilfried Peper sedan 

2019-06-10 inte längre är avstängd 
- 50/2019    Albanska kennelklubben FKSH är från 2019-06-20 FCIs enda partner i 

Albaninen 
- 59/2019    Slovenska kennelklubben informerar att Mrs Maja Korosec sedan 2019-

05-28 inte längre är avstängd 
- 60/2019    Ryska kennelklubben informerar att Mr Alexey Belkin sedan 2019-07-17 

inte längre är avstängd 
- 61/2019    Slovenska kennelklubben informerar att Mrs Lidija Oklescen sedan 2019-

07-09 inte längre är avstängd 
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- 62/2019    Makedoniens kennelklubb informerar om att MR Slobodan Milosevski är 

avstängd i 10 år från 2019-07-15 till 2029-07-15 
- 63/2019    Mr Igor Vyguzovs domarlicens är flyttad från Montenegros till 

Rysslands kennelklubb 
 
UtstK noterade informationen. 
 
b) För kännedom fanns: 
- Uppdaterade Regulations for Dog Shows och Regulations for Show Judges  
- Protokoll från FCI Europé Section General Committee 15 maj 2019 
- Information angående ansökningsprocessen för FCI world and section shows 
 
UtstK noterade informationen. 

 
 

§ 102 Övriga frågor 
a) Funktionärsstipendiet 
UtstK uppdrog till sekreteraren att påminna klubbarna om att nominera någon 
engagerad funktionär till UtstK funktionärsstipendium 2019. 
 
b) Kommitténs möteskostnader 
UtstK diskuterade kommitténs kostnader kring det möte som hålls på annan ort än 
SKKs kansli. UtstK var överens om att det är värdefullt att ha ett gemensamt möte med 
DK, och att kostnaderna för detta samtidigt ska hållas inom rimliga gränser.  
 
 
§ 103 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
UtstK beslutade att § 89 e), § 93 d) samt § 94 a), b) och c) inte får offentliggöras innan 
protokollet är justerat. 
 
 
§ 104 Kommande möte 
UtstK nästa möte är den 6 november. 
 
 
§ 105 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
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Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
 
 
Justeras:     Justeras: 
 
 
 
Bo Skalin     Madeleine Bäckman 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


