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SKK/UtstK nr 1/2013
2013-01-23
§§ 1 - 28

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté 23 januari 2013 på SKKs kansli i Spånga.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Marie Nylander (ordf), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne
Hansén, Bengt Pettersson, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg
Adjungerade: Kjell Svensson, Malin Zetterberg, SKKs kansli, Mia Sandgren, journalistisk
bevakning, Nina Berggren, SKKs kansli (§ 19)
Protokoll
Ann-Sofi Flygare
§1

Sammanträdet öppnas

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till årets första ordinarie möte. Hälsades
Malin Zetterberg från Tävlingsavdelningen på SKKs kansli särskilt välkommen som
åhörare under dagens möte för att få en inblick i kommitténs arbete. Malin Zetterberg
är handläggare och sköter vissa uppgifter som har anknytning till UtstK; exempelvis
registrering av utställningar, ringsekreterare och certifierade utställningsarrangörer
(CUA). Hälsades även Mia Sandgren särskilt välkommen till dagens möte. Mia Sandgren
kommer under året att delta i UtstK möten för journalistisk bevakning. Förklarades
mötet därefter öppnat.
§2

Val av justerare

Utsågs Bo Wiberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§3

Föregående protokoll

SKK UtstK protokoll 6/2012, 2012-10-19
Gick UtstK igenom protokollet.
Lades protokollet efter genomgång till handlingarna.

§4

Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag

UtstK 6/2012, § 113 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
SKK UtstK protokoll 5/2012,
§ 95, Inkomna skrivelser, g b)Gotlands Kennelklubb Visby 26 augusti 2012 – anmälan
mot utställare från domare och ringsekreterare
I samband med bestyrelserapport från Gotlands Kennelklubb inkom en skrivelse från
domare och ringsekreterare på ovan nämnda utställning med anledning av händelse
gällande utställares uppträdande i ringen, efter bedömning av dennes hund.
Förelåg ytterligare kommentar till händelsen i mejl 2012-10-16, från domaren.
Förelåg yttrande med redogörelse för händelseförloppet från ovan nämnda utställare
inkommet 2012-11-09.
Fann UtstK efter genomgång av underlagen att utställarens uppträdande och sätt att
uttrycka sitt missnöje mot domaren inte varit ett lämpligt beteende, som heller inte i
något avseende hör hemma inom utställningsverksamheten eller gynnar hundsporten i
stort.
Beslöt UtstK att tillskriva ovan berörd utställare med påpekande om det klart
olämpliga i ett beteende, ovan nämnt.
UtstK 6/2012, § 113, UtstK 5/2012, § 104, Ringsekreterarfrågor c) Uppdraget som
handledare i ringen för ringsekreteraraspiranter
Angående skrivelse från en ringsekreteraraspirant som först fått sin
aspiranttjänstgöring godkänd och undertecknad av handledande ringsekreterare och
domaren, men efter diskussion mellan de båda tjänstgörande ringsekreterarna fått
avslag på sin aspiranttjänstgöring. Ringsekreteraraspiranten har skrivit till UtstK med
anledning av att hon inte tycker att hon fått en tydlig förklaring i samband med ovan
nämnda händelse. Ringsekreteraraspiranten begär ett förtydligande gällande regler
och rutiner för handledning samt har hon efterlyst förtydligande från handledaren i
vilket avseende hon har brustit i sin aspiranttjänstgöring.
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Berörd handledare har till dagens möte ännu inte, trots ett antal påminnelser per mejl
och post samt påringningar inte kommit in med ett skriftligt yttrande över händelsen i
samband med aktuell aspiranttjänstgöring.
Fann UtstK det ytterst anmärkningsvärt att i ärendet aktuell handledare inte hört av sig
med ett yttrande trots ett antal påminnelser.
Beslöt UtstK vidare att tillskriva såväl handledande ringsekreteraren samt skrivande
ringsekreterarkollegan med påpekande om att meningen är att de auktoriserade
ringsekreterarna ska vara förebilder och under hela dagen kommunicera och förmedla
goda rutiner och råd som den tjänstgörande aspiranten kan ha nytta av i sin utbildning
och senare tjänstgöringar som auktoriserad ringsekreterare.
Beslöt UtstK att till ringsekreteraraspiranten snarast återkoppla UtstK diskussion med
synpunkter på ovan nämnda bristande handledarskap samt förslag på hur
ringsekreteraraspiranten ska komma vidare i sin utbildning.
UtstK 6/2012, § 113, UtstK 5/2012, § 98 UtstK – policyfrågor – bestämmelser
b)Reglemente för certifierade utställningsarrangörer (CUA)
Angående uppdraget till arbetsgrupp i UtstK att se över behov av reglemente för
rubricerade funktionärsgrupp.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet då arbetsgruppen ännu inte haft möjlighet att se
över ovan nämnda.
§5

Information från ordföranden

Förelåg för UtstK kännedom ekonomisk resultatrapport.
Fann UtstK att rapporten ligger väl mot budget. Lades rapporten till handlingarna.
§6

Information från Tävlings- och utbildningschefen

Informerade Kjell Svensson om status gällande projektet ”Arrangera utställning”, vilket
glädjande nog nu är nästan i hamn och kommer att kunna presenteras på
specialklubbskonferensen 26 - 27 januari, där även länsklubbsordförandena deltar
under lördagen. Länsklubbarna kommer att kunna ansöka om utställningar direkt via
webben, första gången för utställningar år 2016. Release är beräknat till 19 februari
2013. I samband därmed kommer länsklubbarna att få ett brev med skriftlig
information om inloggning etc.
För information fanns ett utdrag från en publikenkät gällande utställning, gjord på
Stockholm Hundmässa av SKKs Marknadsavdelning. På frågan, ”Vad är mest avgörande
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när du väljer att anmäla till en viss utställning?”, svarade en övervägande del att
reseavståndet var viktigast därefter domarlistan. Utställningsplats kom som nummer
tre, övriga skäl som nummer fyra och anmälningsavgiften kom som nummer fem av
alternativ.
Med anledning av Mia Sandgrens närvaro, informerade Kjell Svensson om att UtstK
kommer att ha journalistisk bevakning under år 2013. Därefter kommer en utvärdering
att göras. Mia Sandgren kommer att i de Nyhetsbrev som ges ut några gånger per år
från SKK att ta upp ämnen som behandlats av UtstK och som rör
utställningsverksamheten. Nyhetsbreven kan även handla om pågående diskussioner,
om policyfrågor och frågor av allmänt intresse.
Tanken är att information snabbare ska nå ut till klubbarna och berörda
funktionärsgrupper; exempelvis utställningsansvariga, Certifierade
utställningsarrangörer, CUA och handledare, CUA-H och ringsekreterare.
§7

Information från sekreteraren

För UtstK kännedom fanns en skrivelse som skickats till SKKs länsklubbar med
påminnelse om några viktiga punkter inför år 2013, bland annat:
Från 1 januari 2013 gäller följande
 Bestyrelserapport – obligatoriskt för länsklubbarna
 Certifierad utställningsarrangör (CUA) – obligatoriskt att ange i katalogen på
alla officiella utställningar (i likhet med bestyrelse och kommissarie)
 Sammanslagning av grupp 4 och 6 i gruppfinalerna
 Rasen löwchen ska mätas i alla officiella klasser på alla officiella utställningar
 Domarersättningar kan arrangören avtala om antingen enligt SKKs nationella
regler eller FCIs reglemente; d v s antingen SKKs arvode 950 kr/arbetsdag och
milersättning 18:50 (nu gällande belopp) eller FCIs som ger ett lägre arvode
(arvode rese- och utställningsdag 35 euro per dag) men en något högre
milersättning (3.50 euro per mil). All reseersättning som överstiger 18:50 milen
ska redovisas som skattepliktig inkomst. En mix av nationella och FCIs avtal är
inte tillåtna.
För specialklubbarna gäller att bestyrelserapport är frivilligt under år 2013 men
kommer att bli obligatoriskt från och med 1 januari 2014.

4

SKK/UtstK nr 1/2013
2013-01-23
Sida 5/29

Rapporterade sekreteraren om de punkter som tagits upp på SKKs
kommittésekreterarmöte 16 januari 2013, som berör ledamöter i kommittéerna.
Noterade UtstK informationen.
§8

Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse (CS)

Utdrag ur protokoll från CS möte 2012-11-08-09
§ 127 Protokollsutdrag SKK/UtstK nr 5/2012
§ 98 a)”Klossträning” – förenligt med djurskyddslagen
Angående CS uttalande att man tar starkt avstånd från den form av ”träning” som
lanseras av olika företag som innebär en typ av ”klossträning” som tvingar en
hund/valp att stå på klossarna i en fixerad ställning i avsikt att lära hunden/valpen att
visa upp sig i samband med utställning. CS uttalar vidare att man anser att det skadar
utställningarnas renommé och lägger ett löjets skimmer över verksamheten.
c) Utdrag från SKK UtstK möte 19 oktober 2012
Utdrag ur protokoll från SKK/CS 3/2011, 2011-06-15, § 89 SKK/StandK 2/2011,2011-0417, § 39 Översättningar av standarder för raser som inte är erkända av FCI
Angående CS beslut att godkänna SKK UtstK förslag om att riva upp det tidigare
beslutet som innebar att för icke FCI-erkända raser, får den engelskspråkiga
standarden från rasens hemland gälla, när beslut om utställningsrätt tas för rasen i
Sverige.
UtstK har vidare föreslagit CS att uppdra till Arbetsgruppen för Standard att se till att
en svensk översättning finns.
b) Länsklubbarnas utställningsprogram för 2015
CS fastställande av rubricerade utställningsprogram.

Utdrag ur protokoll från CS möte 2012-11-08-09
§ 122 Föregående protokoll 4/2012
§116 Kynologisk kvalitetsgaranti av SKKs utställningsverksamhet
Angående CS beslut om att möta intentionerna i Göran Bodegårds skrivelse till CS
avseende rubricerade, genom att skapa en grupp som under 2013 ser över möjligheten
att skapa ett verktyg för klubbarna att ytterligare förbättra kvalitetssäkringen vid
domarinbjudningar.
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Beslöt UtstK att utse Cindy Pettersson som representant i arbetsgruppen från UtstK
Noterade UtstK informationen i ovan nämnda protokollsutdrag.
§9

Protokollsutdrag från SKK/Avelskommitté (AK)

Utdrag ur protokoll från AK möte 2012-11-21
§ 121 Förfrågan från SKKs Utställningskommitté (UtstK) angående färgvarianter hos
pudel
UtstK har med anledning av att Svenska Pudelklubben, (SPK) i skrivelse 2012-09-12,
efter att ha tagit del av cirkulär 49/2012 avseende FCIs uttalande angående
handläggning av ”tvåfärgade” pudlar, begärt förtydligande kring detta, vidarebefordrat
frågan till SKK AK för yttrande. I skrivelsen har SPK ställt frågan om hur SKK ser på
frågan om hur felfärgade pudlar bör administreras. SPK tycker att det är viktigt att
valpar efter felfärgade pudlar kan registreras eftersom det medför att föräldradjuren
följer det hälsoprogram som gäller för rasen. SPK tar däremot avstånd från att avla på
hundar med dessa avvikande färger i avsikt att producera fler felfärgade hundar. När
det gäller utställning kan en felfärgad pudel aldrig tilldelas något annat än Disqualified.
Noterade UtstK, SKK AKs yttrande, protkoll möte 2012-11-21 --- att tvåfärgade pudlar
har inte standardenlig färg och registreras därför av SKK med särskild färgbeteckning
(X) i registreringsbeviset tillsammans med kommentar ej standardenlig färg.
Därigenom informeras valpköpare samtidigt som bokstavsbeteckningen återfinns i en
eventuell framtida härstamning såväl på registreringsbevis som i stamtavla på
Avelsdata, om hunden används i avel.
Konstaterade AK att FCI uppmaning inte kan åtföljas av SKK, då den står i strid med
SKKs avelspolicy.--Noterade UtstK vidare AKs uttalande --- att när en recessiv genvariant av en
färg/teckning hos t e x pudel dubbleras och därmed kommer till uttryck hos en
avkomma så innebär detta inte att avkomman är blandras.--Noterade UtstK informationen.
Beslöt UtstK att vidarebefordra AKs utdrag ur protokoll till Svenska Pudelklubben för
kännedom.
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§9

Protokollsutdrag från SKK Kommitté för hundars mentalitet (KHM)

Utdrag ur protokoll från KHM möte 2012-11-28
§ 105 SKKs policy – relationen människa – hund – att ersätta nuvarande dressyrpolicy
KHM har ställt sig positiv till rubricerade policy och föreslår att nuvarande
dressyrpolicy ersätts med SKKs policy för relationen människa – hund samt att KHMs
förslag tillställs alla kommittéer för yttrande.
Uttalade UtstK att man stödjer förslaget i enlighet med ovan nämnda.
§ 10

Övriga protokoll

För UtstK kännedom:
 SKK CS nr 5/2012, 2012-11-08-09
 SKK DK nr 5/2012, 2012-11-07
 NKU/AU 2012-09-26
Noterade UtstK informationen. Lades protokollen till handlingarna.
För UtstK kännedom:
Förelåg fem anmälningar till SKK Disciplinnämnd rörande ärenden handlagda i SKKs
Utställningskommitté 5/2012 samt 6/2012.
Noterade UtstK informationen.
§11

Inför Kennelfullmäktige 2013

Förelåg för UtstK information och viktiga datum för planering inför Kennelfullmäktige
2013.
1 mars, senaste datum för material till verksamhetsberättelsen
1 april, kommitténs redovisning kring prioriterade områden i delegeringsordning
31 maj, förslag på kommitténs motionssvar till CS
1 november, kommitténs förslag till revidering av delegeringsordning för år 2014 –
2015
Gick UtstK igenom de olika punkterna och samt noterades datum enligt ovan nämnda.
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§ 12

Utbildningsplan

Förelåg den utbildningsplan gällande periodicitet för de utbildningar som UtstK har
fastslagit vid ett tidigare möte.
Gick UtstK igenom planeringen för kommande utbildningar enligt planen.
Följande datum fastställdes:
Vt 2013

utbildning av CUA-handledare (CUA-H) för utbildning av CUA (vart 7:e år)
datum 23 – 24 februari.

Ht 2013

seminarium - ringsekreteraransvariga

( vart 4:e år)

datum 19 oktober. Kursledare: Ulla Rylander, Yvonne Hansén och
Madeleine Bäckman
Ht 2013

utbildning av speaker
datum 20 oktober. Kursledare: Patricia Rätsäp

Vt 2014

utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare (vart 3:e år)
datum 22 – 23 februari.

Ht 2014

seminarium för utställningsansvariga i läns- och specialklubbar
datum 25 – 26 oktober

För Utbildningen av CUA-H 23 – 24 februari fanns för UtstK kännedom en
deltagarförteckning samt diskuterades planeringen av programmet. Utbildningen
arrangeras på Scandic i Upplands Väsby.
Språkutbildningar för ringsekreterare
Diskuterade UtstK ett av de uppdrag som UtstK har i delegeringsordning över
prioriterade områden 2012 - 2013; ”Ta fram material för språkträning av
ringsekreterare och arbeta för att öka språkkunskaperna hos berörda funktionärer”.
Beslöt UtstK att bordlägga frågan till nästa möte och uppdra åt sekreteraren att
undersöka vilket material som finns idag.
§ 13

UtstK funktionärsstipendium

Stipendiet har tillkommit med ändamål att uppmärksamma enskilda funktionärer och
att ge tillfälle till att fortbilda sig inom hundsporten i eller utanför Sverige. UtstK har av
SKK Centralstyrelse tilldelats ett belopp att fördela såsom funktionärsstipendium.
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Beloppets storlek fastställs av UtstK i samband med att inkomna ansökningar
behandlas.
Då år 2012 är första året som stipendiet delas ut har ansökningstiden blivit något kort.
UtstK har informerat genom utskick till SKKs läns- och specialklubbar samt gjordes
samtidigt kriterierna för att ansöka tillgängligt på SKKs hemsida under funktionärsinfo.
UtstK har vid dagens möte behandlat de två ansökningar som trots den korta
ansökningstiden inkommit till kommittén. Båda personerna har på olika sätt enligt
UtstK beskrivit ett stort engagemang för utställningsverksamheten och hundsporten,
som de genom egen fortbildning önskar förmedla vidare.
Beslöt UtstK efter genomgång av ovan nämnda handlingar att bifalla ansökan om UtstK
funtionärsstipendium från Jonas Ekeroth samt Gerty Steffenburg-Nordenström, med
ett belopp om vardera 7 500 kr.
Vidare uttalade UtstK i enlighet med reglemente för utbetalning av stipendiet att
”Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaten
avlämna en rapport och/eller reseberättelse, varefter utbetalning av tilldelat
stipendiebelopp sker.”
Uppdrog UtstK till sekreteraren att snarast skicka ut information samt regler för 2013
års funktionärsstipendium till SKKs läns- och specialklubbar.

§ 14

Inkomna skrivelser

a)Angående svanskupering stor pudel
Förelåg uppgifter inkomna till SKKs UtstK angående att en stor pudel, född efter 200801-01, deltagit i ett antal utställningar i Sverige, svanskuperad.
b)Angående svanskupering lakelandterrier
Förelåg uppgifter inkomna till SKKs UtstK angående att en lakelandterrier, född efter
2008-01-01, deltagit på utställningar i Sverige, svanskuperad.
Beslöt UtstK efter genomgång av inkomna handlingar i ovan nämnda ärenden a) och b)
att med hänvisning till SKKs Utställnings- och championatregler, Allmänna regler för
utställningar, prov och tävlingar, inledningen, stycke 6, --- Samtliga hundar ska ställas
till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av
kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden---, att kräva in röntgenbilder på
ovan nämnda hundars svansar tagna i Sverige, där hundarna är identifierade enligt
praxis för officiell avläsning av röntgenbilder.
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Beslöt UtstK att bordlägga ärendena a) och b) i avvaktan på komplettering och
utredning enligt ovan nämnda.
Beslöt UtstK att omgående informera SKK CS om ovan nämnda.
c)Bedömningsregler – portugisisk vattenhund Södermanlands Kennelklubb 19
augusti 2012
Förelåg skrivelse plus bilder på i ärendet aktuell hund från Södermanlands
Kennelklubbs utställning i Eskilstuna 19 augusti 2012. Ett antal utställare har enligt
skrivelsen uppmärksammat att domaren i bedömningsringen för portugisisk
vattenhund i samband med kvalitetsbedömning visat ut en hund ur ringen på grund av
att hunden ”gör utfall” mot domaren när domaren ska titta på hundens tänder. I
resultatlista noteras hunden därefter som ”deltager ej”.
Förelåg yttranden dels från skrivande ringsekreterare, dels från inkallande
ringsekreterare.
Förelåg även yttrande inkommet 2013-01-20, från arrangerande länsklubb.
Uttalade UtstK efter genomgång av inkomna handlingar att då hunden bevisligen varit
inne i bedömningsringen för en kvalitetsbedömning ska med hänvisning till
Utställnings- och championatregler hunden av domaren tilldelas ett kvalitetspris. I
ovan nämnda fall hade, enligt beskrivningen i skrivelsen av händelseförloppet, det
riktiga varit följande: att domaren tilldelat hunden ett kvalitetspris, eventuellt
Disqualified på grund av mentalitet. Om inte skulle ringsekreterarna när det visat sig
att domaren vägrat att prissätta hunden tillkallat bestyrelsen, bestyrelsen skulle ha
informerat domaren om vilka regler som gäller, med hänvisning till Utställnings- och
championatregler, Regler för bedömning punkt 22.
Fann UtstK vid genomgång av underlagen att bestyrelsen först någon dag efter
utställningen blivit kontaktad om händelsen via den ena ringsekreteraren, att
bestyrelsen i samband därmed inte kontaktat domaren och utrett frågan. Vidare att
ringsekreterarna ”släppt igenom” och godtagit domarens felaktiga hantering, ”absent”,
trots att man haft insikt om att detta strider mot ovan nämnda utställningsregler.
Beslöt UtstK att tillskriva samtliga berörda funktionärer med ett starkt påpekande om
att ovan nämnda hantering av händelsen är helt oacceptabel och strider mot
bedömningsordning enligt SKKs utställningsregler.
Uttalade UtstK att ärendet även vidarebefordrats till SKKs Domarkommitté.
d) Överklagan på avslag på protest - Stockholm Hundmässa 2012
Överklagan inkommen 2013-01-11 avseende avslag på protest inlämnad på Stockholm
Hundmässa 2012-12-18.
Utställaren har i sin överklagan konstaterat att ”dömt är dömt” men säger sig samtidigt
protestera mot att domarens prissättning Disqualfied kommer att stå på Hunddata.
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Utställaren har vidare i sin överklagan framfört att hon inte själv haft kunskap om
Utställnings- och championatreglerna punkt 21, protestparagrafen. Vid kontakt med
bestyrelsen på plats, har utställaren informerats om att bestyrelsen inte tar ställning
till domarens bedömning, då bestyrelsen inte ansett att det handlar om ett ”fel av
teknisk art”, men att utställaren givetvis får lämna in en protest på plats.
Utställaren vidhåller i sin skrivelse att hon anser att det gäller ett ”fel av teknisk art”,
samt har utställaren synpunkter på att man inte borde ges möjlighet att betala
protestavgift om man inte kan protestera och hänsyftar då på att avslag på protesten
är grundat på ovan nämnda regler punkt 21, med hänvisning till ”domarens bedömning
och fria skön”.
Uttalade UtstK efter att ha tagit del av underlagen att domaren har ansett att i ärendet
aktuell hund har ett diskvalificerande fel och att bestyrelsen på Stockholm Hundmässa
avslagit protesten med hänvisning till punkt 21 i Utställnings- och championatreglerna
då man funnit att ärendet inte gäller ett ”fel av teknisk art” utan hänvisat till
”domarens bedömning och fria skön”.
Konstaterade UtstK med hänvisning till att inget nytt i ärendet framkommit, att
bestyrelsens beslut om avslag på protesten ska kvarstå.
§ 15

Policyfrågor – inkomna skrivelser

a) och b)Plats och tidpunkt samt gruppfördelning – UtstK beslutar utifrån
arrangörens önskemål
Förelåg två skrivelser till UtstK från medlem som lämnat synpunkter avseende tidpunkt
på året och plats för Västra Kennelklubbens utställningar i januari samt att
gruppfördelningen på länsklubbsutställningar borde vara lika, generellt.
Beslöt UtstK att uppdra till sekreteraren att lämna ett skriftligt svar till medlemmen
och tacka för synpunkterna, men att förslagen inte är realistiskt genomförbara samt
informera om att UtstK beslutar om länsklubbsutställningarnas
utställningsarrangemang utifrån önskemål från länsklubbarna. Lades skrivelserna till
handlingarna.
c)Utställare efterlyser ordningsregler och större föräldraansvar på utställningar
Förelåg skrivelse från utställare som lämnat synpunkter på ordningen på en
hundutställning, förlagd till ett ridhus. Utställaren menar att hennes hund blivit störd i
samband med bedömningen på grund av att barn sprungit runt på läktaren och fört
oväsen. Utställaren uttrycker vidare att det finns regler om att hundar ska vara
kopplade och inte springa lösa och förstöra för andra utställare och efterlyser att
11

SKK/UtstK nr 1/2013
2013-01-23
Sida 12/29

föräldrar på samma sätt tar ett större ansvar för att inte medföljande barn stör
bedömningen.
Uttalade UtstK att man stödjer utställaren i dennes synpunkter om att bedömningen
inte ska störas vare sig av andra hundar, utställare eller medföljande barn på
utställningen samt rekommenderar UtstK att i förekommande fall utställare tar
kontakt med arrangören på plats om störningar uppstår i samband med bedömningen.
d)Förfrågan om händelse i samband med domares bedömning och ålderskrav för att
ställa ut hund
Skrivelse från utställare där sonen i familjen visat sin hund av ras shiba på Västra
Kennelklubbens utställning i Göteborg i januari 2013. Sonen har tidigare visat sin hund
på ett antal utställningar bland annat i Tvååker, Ransäter och Växjö med bra resultat
och trevligt bemötande från domaren så skedde även på lördagen i Göteborg. Av
domaren vid söndagens bedömning blev sonen ifrågasatt om det var han som skulle
visa hunden samt om han inte hade någon vuxen med sig som kunde visa hunden
eftersom det enligt denna domare är vuxna som ska visa hund. Sonen fyller 12 år i år.
Enligt skriftställaren lyfter sonen upp hunden på bordet när det blir hans tur. Domaren
samt två domaraspiranter går fram för att undersöka hunden varpå hunden blir rädd
och försöker backa av bordet, men eftersom hunden hindras lägger han sig ner.
Domaren ”tar då tag i skinnet på sidan av huvudet på hunden och lyfter upp hunden
varpå hunden morrar men ställer sig upp”. Därefter fortsätter bedömningen och
hunden bedöms klart på bordet och får sedan springa i ringen för att slutligen ställa
upp sig igen för bedömning. Domaren bestämmer sig därefter för att diskvalificera
hunden.
Utställaren ifrågasätter dels domarens hantering av hunden på bordet, dels att tre
personer samtidigt går fram till hunden (en junior) för att bedöma hunden. Vidare
ifrågasätter utställaren att hunden skulle ha priset Disqualified då den trots allt gick att
bedöma klart. Vidare ställer sig utställaren frågande till om det finns någon åldersgräns
för att visa hund, för i sådant fall menar utställaren har de begått ett fel som låtit
sonen visa sin hund.
Uttalade UtstK att man beklagar det sätt på vilket domaren hanterat det hela i
samband med bedömningen. Uttalade UtstK att det inte finns någon åldersgräns för
att visa hund på utställningen samt önskar UtstK sonen lycka till med att visa sin hund
i fortsättningen.
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§ 16

Bestyrelserapporter

Småland-Ölands Kennelklubb (SmÖKK) – Växjö 2 – 4 november 2012
Förelåg bestyrelserapport från SmÖKKs utställning i Växjö 2 – 4 november 2012. I
samband därmed har en rapport inlämnats om två svenska lapphundar som förvarats i
bur och som när ägaren inte var på plats börjat slåss i buren.
Förelåg yttrande över händelsen från hundägaren, inkommet 2013-01-14. Enligt
hundägaren är de två hundarna kullsyskon som aldrig visat agg mot varandra tidigare.
Tog UtstK del av inkomna handlingar.
Fann UtstK att det i ovan nämnda fall slutat väl i mening att enligt hundägaren inga
skador uppkommit på någon av hundarna.
Dock beslöt UtstK att tillskriva hundägaren och påtala hundägaransvaret med
hänvisning till Utställnings- och championatregler, Allmänna regler, punkt 3. Ansvar;
som innebär att ---Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning,
prov eller tävling under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och
katter. Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant
sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller
dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta
skada.--Lades ärendet utan ytterligare åtgärd därmed till handlingarna

SKK Centralstyrelse – Stockholm Hundmässa 15 – 16 december 2012
Förelåg bestyrelserapport från Stockholm Hundmässa 2012. Två händelser noterade,
handlagda på plats.
Noterade UtstK två händelser som handlagts på plats. Lades bestyrelserapporten till
handlingarna.
Bestyrelserapport obligatoriskt för länsklubb från 1 januari 2013
Från och med 1 januari 2013 är det obligatoriskt för länsklubbarna att till SKK lämna en
bestyrelserapport senast 14 dagar efter varje utställningsarrangemang.
Västra Kennelklubben – My Dog 3 – 6 januari
Förelåg bestyrelserapport från Västra Kennelklubbens två internationella utställningar
My Dogs 3 och 5 januari samt 4 och 6 januari 2013
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Tog UtstK del av bestyrelserapporten.
Noterade UtstK att en rapport om hund som visat oacceptabelt beteende har bilagts
bestyrelserapporten.
Påpekade UtstK att det är viktigt att arrangör inte väntar med att skicka rapport om
hund som visat oacceptabelt beteende tills bestyrelserapporten är sammanställd.
En notering under Del III i bestyrelserapporten ovan nämn görs, men själva rapporten
om hund som visat oacceptabelt beteende ska skickas omgående efter utställningen
till SKKs kansli, handläggare Brith Andersson. Detta är viktigt för att inte
handläggningen ska bli fördröjd.
Beslöt UtstK vidare att med anledning av ovan nämnda förtydliga skrivningen i
bestyrelserapporten under Del III gällande så att handläggningsrutinerna klart framgår
för den som ska fylla i bestyrelserapporten
I samband med påminnelse om ovan nämnda inrapportering om hund som visat
oacceptabelt beteende har UtstK från handläggaren på SKK även uppmanats att vädja
till arrangör som fyller i rapporten att tänka på att lämna utförliga ägaruppgifter.
§ 17

Registreringsärenden

a)Överklagan av beslut från UtstK möte protokoll 12 september 2012.
Överklagande angående en borderterrier som anmälts i öppen klass till Svenska
Terrierklubbens utställning i Tånga Hed 6 maj 2012.
Därefter har hundägaren på utställningsdagen enligt ringsekreterarna bett att få byta
klass från öppen till championklass. När det gäller byte av klass på utställning hänvisas
till Utställnings- och championatregler, punkt 25. Skyldighet att delta i anmäld klass,
där det klart framgår i vilka undantagsfall en hund får byta till annan klass än den är
anmäld till;
Bland annat står följande: Hund är skyldig att delta i den klass den är anmäld. Då
anmälan är bindande är det efter att anmälan gjorts inte tillåtet att flytta en hund till
annan klass, såvida inte orsaken är under b) att hunden efter anmälan blivit svensk
utställningschampion.
I detta fall har det i efterhand framkommit att hunden inte var svensk
utställningschampion (som i ett sådant fall måste byte klass till championklass) utan
var norsk utställningschampion, vilket innebär att den är berättigad tävla i öppen klass,
vilket också innebär att den inte får byta klass efter anmälan. Det är på hundägarens
ansvar att känna till utställningsreglerna, vilka numera är harmoniserade inom Norden.
Konstaterade UtstK att inget nytt framkommit i ärendet, varför tidigare beslut om att
annullera resultat för i ärendet aktuell hund på ovan nämnd utställning, kvarstår.
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Beslöt UtstK vidare att tillskriva i ärendet berörda ringsekreterare, samt särskilt
uppmana arrangören att påminna ringsekreterarna att ställa följdfrågan till utställaren,
om hunden är svensk utställningschampion efter anmälan är gjord, om en utställare
begär att få byta klass till championklass.
b)Felaktigt byte av klass – Norra Älvsborgs Kennelklubb – Vänersborg 9 - 10 juni 2012
Förelåg skrivelse från utställare på rubricerade utställning som påtalat att chihuahua
SE39318/2010 Shanana’s Mysterious Lady, anmäld i öppen klass, därefter tävlat i
championklass och fått cert. Skriftställaren som anmält sin chihuahua SE24389/2011
Siripiri Tähdenlento i öppen klass har erhållit reserv-certet.
Förelåg yttrande inkommet från den förstnämnda hundägaren som bytt klass på
utställningsdagen från öppen klass till championklass.
Fann UtstK av underlagen att SE39318/2010 Shanana’s Mysterious Lady vid anmälan
var norsk utställningschampion, vilket innebär att den var berättigad att tävla i öppen
klass, vilket innebär att den inte får flyttas till annan klass efter anmälan är gjord.
Uttalade UtstK att det är på hundägarens ansvar att sätta sig in i utställningsreglerna,
som numera är harmoniserade inom Norden.
Beslöt UtstK med hänvisning till ovan nämnda att erhållet pris på utställningen i
Vänersborg 10 juni 2012, för chihuahua SE39318/2010 Shanana’s Mysterious Lady, ska
annulleras samt att konsekvensändring ska göras gällande hunden som erhållit
reservcert till cert.
Beslöt UtstK med anledning av ovan nämnda händelse, med hänvisning till
Utställnings- och championatregler, punkt 25. b), att uppmana ringsekreterare att vara
noga med att ställa följdfrågan om hunden är svensk utställningschampion.
Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva i ärendet berörda ringsekreterare och arrangör
angående ovan nämnda.
c)Registreringsärende – tolkning av domares prissättning
I samband med handläggning på SKKs Tävlingsavdelning av inkomna resultatlistor från
Gotlands Kennelklubb gällande utställningen i Visby 2012-08-26, har frågan ställts kring
tolkning av prissättningen Disqualified, då domaren på prislistorna inte har signerat
Disqualified på grund av mentalitet och inte heller på aktuella kritiker tydligt angivit
anledning till Disqualified av annan orsak, enligt Utställnings- och championatregler,
punkt 22. Kvalitetsbedömning/Disqualified a – d.
Beslöt UtstK efter genomgång av underlagen att vidarebefordra ärendet till SKK
Domarkommitté för inhämtande av synpunkter på innebörden och hantering av
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domarens prissättning Disqualified för de tre hundarna av ras chihuahua,
katalognummer 269, 272 samt 273.
Beslöt UtstK att tillskriva arrangör och ringsekreterare och påtala vikten av att se till att
det tydligt framgår i resultatlistor och på kritiker, domarens intentioner med priset
Disqualified. I förlängningen kan ett otydligt Disqualified bli avgörande för utställarens
möjligheter att fortsätta att ställa ut sin hund beroende på om priset Disqualified
utdelas på grund av mentalitet med rapporteringskod A, eller av annat skäl angivet i
Utställnings- och championatreglerna, punkt 22.
Förklarades paragrafen omedelbart justerad.
d)Felaktigt anmäld dvärgpudel – utländskt registreringsnummer med svensk ägare
Förelåg underlag gällande en dvärgpudel VDHDPZ170581 Vantastico Von Der
Hutzelschweiz, som deltagit i länsklubbsutställningar 2012-07-15 i Piteå respektive
2012-08-05 i Överkalix med svensk ägare utan att vara omregistrerad med svenskt
registreringsnummer.
Vidare fanns en skrivelse från Svenska Pudelklubben/norra avdelningen gällande ovan
nämnda dvärgpudel som tävlat och erhållit priser på klubbens utställningar, vilka
bestyrelsen efter att det framkommit att hunden tävlat felaktigt anmäld, beslutat att
annullera.
Beslöt UtstK att priser erhållna för ovan nämnd dvärgpudeln, på i ärendet aktuella
länsklubbsutställningar där hunden deltagit i strid mot Utställnings- och
championatreglerna, ska annulleras.
e) Nya regler från årsskiftet 2012 – bracco italiano, gammel dansk hönsehund samt
spinone
Förelåg en skrivelse angående rubricerade raser där en utställare uppmärksammat att
på några länsklubbsutställningar under 2012 har ringsekreterarna missat att dela ut
cert i bästa hane-/bästa tikklass.
Gick UtstK igenom underlagen. Konstaterade UtstK att ett antal hundar av rubricerade
raser inte erhållit cert i enlighet med de nya reglerna som började gälla från och med
2012, som innebär att vissa raser ur grupp 7 kan tilldelas cert utan att vara
jaktprovsmeriterade.
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De i ärendet aktuella hundarna är följande:
Bracco italiano
SE52459/2011,Nuits Rocca Di Montemassi – Östergötlands Kennelklubb, Norrköping
2012-06-03
S66575/2007 Nuits Crema Di Caramella – Stockholms Kennelklubb, Vallentuna 201205-27
Spinone
SE15919/2011 Naprox Carlo Ponti – Nordskånska Kennelklubben, Hässleholm 2012-0519
DK11766/2009 Finnone Amarcord – Sydskånska Kennelklubben, Sofiero 2012-09-08
SE56860/2010 Epithelium Zaira – Blekinge Kennelklubb, Ronneby 2012-08-11
Gammel dansk hönsehund
S12306/2007 Nei’s Järpe af Lyngbak, Södermanlands Kennelklubb, Alfta 2012-07-08
Weimaraner
S48757/2009 Mimmtrix Susan har påförts ett cert som hunden inte är berättigad till då
en inte var jaktmeriterad vid tillfället.
SE42042/2011 Carnmellis Polly Flinders har påförts ett reserv-cert som hunden inte är
berättigad till då en inte var jaktmeriterad vid tillfället.
Båda ovan nämnda weimaraner deltog i Hallands Kennelklubbs utställning 2012-07-07
i Tvååker.
Uppdrog UtstK till sekreteraren att se till att ovan nämnda hundar påförs cert i
enlighet med gällande regler samt att de två weimaranernas cert respektive reservcert annulleras.
f) Gordon setter – WCC
Förelåg underlag till ett ärende gällande en gordon setter som tävlat i Sverige med ett
WCC, som enligt olika källor ansetts vara utfärdat på felaktigt uppgivna provmeriter.
Fann UtstK att det nu finns tillräckligt dokumenterat att WCC som åberopats för i
ärendet aktuell hund på utställning i Sverige, är ogiltigt.
Beslöt UtstK att svenskt utställningschampionat samt resultat från WDS 2008 ska
annulleras för i ärendet aktuell gordon setter RKF1683631 Sangerfild Clan Curator.
Lades ärendet därmed till handlingarna.
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§ 18

Exteriörbeskrivningar

Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben med förslag om att kunna få
unghundsbeskrivningen som kan göras från 12 månader, officiellt registrerad. I dag är
unghundsbeskrivningen inofficiell. Unghundsbeskrivningen har samma
exteriörbeskrivningsprotokoll som exteriör för korning.
Redovisningen till SKK skulle i så fall vara detsamma som exteriörbeskrivning för
korning.
Motiveringen till SBKs begäran om att få registrera resultatet officiellt i Hunddata för
nuvarande unghundsbeskrivning är bland annat att det skulle höja statusen på
beskrivningen.
Officiellt registreras idag exteriörbeskrivning för korning för hundar från 18 månader.
Godkänd exteriör och godkänd mentaltest blir titeln ”Korad”. Exteriördelen registreras
i Hunddata.
Beslöt UtstK efter att ha tagit del av skrivelsen att avslå begäran från SBK om att få
stambokföra unghundsbeskrivningen för hundar från 12 månader, på samma sätt som
exteriörbeskrivning för korning för hundar från 18 månader.
Uttalade UtstK att man ser en stor risk för sammanblandning av de två varianterna om
båda stambokförs.
Beslöt UtstK att rekommendera SBK att föra egna stambokföringar över de inofficiella
unghundsbeskrivningarna.
§ 19

Utställningsprogram

Deltog Nina Berggren under denna punkt för att för UtstK presentera det nya
webbaserade programmet ”Arrangera utställning”
Tackade UtstK för en mycket informativ presentation.
a)Större arrangemang för länsklubbar
Förelåg en skrivelse från en av länsklubbarna gällande ansökan om att få arrangera ett
större arrangemang år 2016.
Beslöt UtstK att meddela i ärendet aktuell länsklubb att nästa gång som det för
länsklubbar är öppet att ansöka om ett så kallat större arrangemang är till år 2017
samt att ansökan för detta ska vara inkommen till SKK UtstK senast 31 december 2013.
Beklagade UtstK otydligheten i informationen kring datum för ovan nämnda.
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Större Arrangemang och Svensk Vinnarutställning
Då det har kommit frågor till UtstK angående vilket år som länsklubb nästa gång får
ansöka om att arrangera svensk vinnarutställning och när det är möjligt att ansöka om
att arrangera ett så kallat större arrangemang tog UtstK upp denna fråga.
Beslöt UtstK att förtydliga följande: CS har i protokoll 6/2011 beslutat att ”större
arrangemang” till exempel tredagarsutställning endast kan arrangeras vart fjärde (4:e)
år med början år 2017. Ansökan ska vara UtstK tillhanda senast 31 december 2013.
Det år Svensk Vinnarutställning arrangeras av länsklubb beviljas inget annat ”större
arrangemang”. Nästa tillfälle när länsklubb kan ansöka om Svensk vinnarutställning är
år 2019. (År 2015 arrangeras Svensk Vinnarutställning av Stockholms Kennelklubb).
b)Ansökan från specialklubbar år 2015
Förelåg för UtstK sammanställning av specialklubbarnas utställningar för år 2015.
Uppdrogs till ledamöterna att granska inkomna ansökningar och återkoppla till
sekreteraren så att de ansökningar där det inte föreligger fortsatta oklarheter
avseende specialklubbarnas utställningsprogram för år 2015, kan fastställas vid
kommande möte i april.
c)Ansökan om ändringar i beviljade utställningsprogram
Svenska Newfoundlandshundklubben – år 2014
Ansökan 23 januari 2013 om tillägg av utställning i Morokulien 6 alternativt 9 juni
2014.
Beslöt UtstK att avslå ovan nämnda ansökan. Motiveringen till avslag är att ansökan
om tillägg till tidigare program är ansökt alldeles för sent med hänseende till senaste
datum för utställningsprogram för år 2014. Vidare har Svenska
Newfoundlandshundklubben trots påstötningar inte lämnat besked om oklarheter
kring de tidigare ansökta utställningarna för år 2014 förrän i samband med ovan
nämnda ansökan om tillägg. Dock har UtstK noterat att man inom klubben nu försöker
bringa ordning och upprätta rutiner för administrering av utställningarna.
Svenska Brukshundklubben – år 2013
Vit Herdehundklubb har till SBK ansökt om att få arrangera utställning 2013-06-30 i
Morokulien för samarbete med Vit Herdehund i Norge. Vit Herdehundklubb har med
hänseende till senaste ansökningsdatum ansökt till SBK innan man fått svar från
klubben i Norge, vilken därefter har meddelat att man inte har möjlighet till
samarbete.
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Ändringsansökan till SBK från Vit Herdehundklubb har aldrig kommit specialklubben
tillhanda, där av den sena ändringsansökan till SKK UtstK. SBK ser det som
förmildrande att Vit Herdehundklubb är relativt ny och inte har rutiner på att
kontrollera listor, vilket man kommer att göra fortsättningsvis.
SBK/Vit Herdehundklubb har med anledning av ovan nämnda, 17 januari 2013
inkommit med ansökan om att få ändra datum och plats från 2013-06-30 Morokulien
till 2013-07-20 Köping.
Svenska Rottweilerklubbens utställningsansvarige har upptäckt att klubbens
utställning är registrerad 2013-05-27 som är en måndag. SBK/Svenska
Rottweilerklubben har inkommit med en skrivelse 21 januari 2013 om att få
omregistrera ovan nämnd utställning till lördag den 25 maj 2013 (rasen går på
länsklubbens utställning i Österbybruk söndag 26 maj).
Beslöt UtstK efter genomgång av ovan nämnda två ansökningar från SBK att bifalla
dessa.
Diskussion angående utställningsansvarigas uppgift och ansvar gällande
utställningsprogram
Fördes därefter en längre diskussion i UtstK om vilket ansvar som ligger på
utställningsansvariga i specialklubbarna när det gäller att granska inkomna ansökningar
från de rasklubbar, distrikt, avdelningar och lokalklubbar som en specialklubb har
delegerat ansvar för. Inför varje nytt ansökningsår (ca 2,5 till 3 år före genomförandet)
ska utställningsansvarig i respektive specialklubb noggrant granska de inkomna
ansökningarna från underavdelningarna och rasklubbarna. Finns nya
utställningsansvariga i rasklubbar eller nya klubbar så måste dessa självklart informeras
extra om vilka rutiner som gäller samt hållas tätare kontakt med. Kollisioner och
felaktiga veckodagar borde genom större noggrannhet vid granskning och med
uppdaterade kalendrar inte förekomma i den utsträckning som sker idag. Att
specialklubb kommer in med ansökan långt efter ansökningstidens utgång på grund av
att man glömt någon avdelning eller klubb borde lätt kunna avhjälpas med att
utställningsansvarige har en lista över de klubbar man är ansvarig för och som prickas
av allt eftersom. När slutdatum för ansökan närmar sig ”är goda råd dyra”, komma in
med ansökan eller avstå från utställning. Större krav på återkoppling måste ställas av
den utställningsansvarige vid utskick av listor över vilka utställningar man kommit
överens om och som är fastställda eller som ska fastställas.
1.)Det är den utställningsansvarige i specialklubben centralt som har ansvaret för att
ansökningarna till SKK UtstK är riktiga och rättade innan de kommer till SKK UtstK.
2.)Det är den utställningsansvarige i specialklubben centralt som har ansvar för att se
till att fastställda ansökningstider och deadlines hålls.
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3.)Vad som sker mellan rasklubb/avdelningar/lokalklubbar och specialklubben centralt
är något som SKK UtstK ser som utställningsansvariges uppgift att sköta så att det
fungerar gentemot SKK UtstK.
Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att uppmana specialklubbarna att ta del av
ovan nämnda samt att utställningsansvariga ser till att berörda lokal- och rasklubbar
informeras om att de måste följa de handläggningsrutiner som är överenskomna för
att registrering av deras utställningar ska kunna administreras och fastställas av SKKs
UtstK.
§ 20

Redovisning av UtstK VU-beslut

Dispenser domare/dag antal hundar
Gotlands Kennelklubb, Visby 2012-08-25
UtstK har gjort en förfrågan till Gotlands Kennelklubb kring akut domarbyte på grund
av försening av kommunikationer till Gotland gällande en domare.
Förelåg redovisning från Gotlands Kennelklubb om följande dispens:
Bengt-Åke Bogren som hade 67 hundar dömde även 15 basset fauve de bretagne,
vilket innebar att han dömde totalt 82 hundar.
UtstK VU har i efterhand godkänt dispensen på grund av den akut uppkomna
situationen.
Stockholm Hundmässa, Älvsjö 2012-12-15 – 16
Lördag
Hjort, Leif Ragnar

84

Horswell, Jeff

87 (2 raser, börja bedömningen tidigare, erfarna ringsekr)

Kappers, Agneta

83

Söndag,
Matacovic, Bojan

89 (1 ras, börja bedömningen tidigare, erfarna ringsekr)

Bosch, Bas

86 (2 raser)

Vanaken, J-F

85 (2 varianter, pudel)

Stafberg, C-G

84 (2 raser)

Lang, Christer

83

Horswell, Jeff

82

Nielsen, Ewa

83
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Savolainen, Tuula

82

Dan Pålsson, Helle

81

Peterson, Ernie

81

Mount, Alison

81

Västra Kennelklubben, Göteborg 2013-01-04 och 2013-01-05
Fredag
Blid von Schedvin, Benny 86
Frisk, Svante

81

Di Lorenzo, Antonio

81

Lördag
Valdez, Gabriel

85

Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser, Eskilstuna 2013-01-26
Cannon, Yvonne

82

Beslöt UtstK att bifalla ovan av VU i UtstK givna dispenser.
Ändringar i tidigare beviljade utställningsprogram
VU-beslut angående ansökan om ändring av Svenska Welsh Corgi Klubbens (SWCK)
tidigare beviljade utställning i Morokulien i samarbete med Norsk Welsh Corgiklubb
(NWCK) 3:e respektive 4:e augusti 2013, till ny plats Eda Folkets park.
UtstK VU har 15 november 2012 med hänvisning dels till uppgifter i ansökan från
SWCK samt information per telefon med ansvarig i klubben, dels omständigheter
redovisade i skrivelse från NWCK och Norsk Kennel Klub ansett att särskilda skäl
föreligger, varför ansökan om dispens har beviljats i enlighet med ansökan vid detta
engångstillfälle.
Beslöt UtstK att bifalla av VU i UtstK given dispens enligt ovan nämnda.
Samarbete Svenska Grand Danois Klubben och Svenska Bergs- och
Herdehundklubben
VU-beslut angående ansökan från Svenska Grand Danois Klubben (SGDK) om att få
ställa in utställningen tidigare beviljad 2013-12-26 i Moheda på grund av att det inte
finns funktionärer som är villiga att jobba i december.
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Då information från Svenska Bergs- och Herdehundklubben (SBHK) gällande ansökan
om att ställa in utställningen saknades har förfrågan gått tillbaka till Svenska Grand
Danois Klubben (SGDK) då man i ansökan angivit att det är ett samarrangemang mellan
klubbarna.
VU i UtstK har efter ett antal förfrågningar, vilket ska vara klart vid ansökan, fått svar
att ovan nämnda klubbar är informerade i ärendet, varmed VU i UtstK beslutat bevilja
SGDK att avsäga sig samarrangemanget med SBHK och ställa in utställningen i Moheda
2013-12-26.
Svenska Dreverklubben – utställningar 2013
VU i UtstK har 2012-11-08 tillskrivit Svenska Dreverklubben (SDK) med anledning av ett
antal ändringsansökningar. VU i UtstK har i samband därmed påtalat för SDK att man
måste vara mer noggrann redan när man granskar och sammanställer ansökningar från
lokalavdelningarna. Görs förarbetet grundligt från specialklubben ska endast i
undantagsfall ytterligare justeringar behöva göras av SKK UtstK.
Tog UtstK del av de svar som skickats till SDK den 8 november 2012 avseende ett antal
justeringar som har gjorts gällande SDKs utställningsprogram 2013.
Beslöt UtstK att bifalla de av VU i UtstK tagna beslut gällande SDK utställningsprogram
2013.
SDK 2012 – inställd utställning - annullerad utställning i Säffle 2013
Förelåg av VU i UtstK taget beslut gällande av SDK fredag kväll 2 november 2012
inskickat mejl angående att utställningen i Säffle 4 november 2012 ställts in på grund
av för få anmälningar.
VU i UtstK har 6 november 2012 med anledning av ovan nämnda beslutat att
återkalla/annullera beviljad utställning avseende SDK/Värmlands dreverklubb i Säffle
för kommande år 2013
Beslöt UtstK att bifalla av VU i UtstK taget beslut gällande ovan nämnda.
Svenska Spaniel och Retrieverklubben utställningar 2013
VU i UtstK har behandlat ett antal sent inkomna ändringsansökningar från Svenska
Spaniel och Retrieverklubben (SSRK).
VU i UtstK har avslagit SSRK/Springerklubbens ansökan om att byta plats från
Herrfallet/Arboga till Ånnaboda/Örebro för tidigare beviljad utställning 2013-08-03 på
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grund av att man inte fått tydligt besked om anledningen till den sent inkomna
ansökan.
(Not. VU i UtstK har efter mötet 23 januari fått kompletterande underlag från SSRK och har tillstyrkt
ändring av plats enligt SSRKs begäran.)

VU i UtstK har tillstyrkt SSRK att flytta utställningen i Visby från söndag 12 maj till
fredag 10 maj 2013, med hänseende till transporter till och från Gotland.
VU i UtstK har tillstyrkt SSRKs ansökan om att byta plats för tidigare beviljad utställning
i Sätila till Kungsbacka med bibehållet datum 2013-04-06/07, dock med påpekande om
att ansökan är inkommen sent.
Beslöt UtstK att bifalla av VU i UtstK tagna beslut i ovan nämnda ärenden.
Ringsekreterarärenden
VU i UtstK har beviljat ansökan från Catharina Goos om förlängd tid utöver den
stipulerade om ett år, till och med 31 mars 2013 för att kunna fullgöra de praktiska
tjänstgöringarna för utbildning till ringsekreterare.
VU i UtstK har beviljat ansökan från Marie-Anne E Kristensson, Dingle om förlängd tid
utöver den stipulerade om ett år, till och med 31 mars 2013 för att kunna fullgöra de
praktiska tjänstgöringarna för utbildning till ringsekreterare.
VU i UtstK har beviljat ansökan från Emma Almquist om förlängd tid utöver den
stipulerade om ett år, till och med 30 juni 2013, för att kunna fullgöra de praktiska
tjänstgöringarna för utbildning till ringsekreterare.
VU i UtstK har på förekommen anledning påpekat att det inte är lämpligt att
handledare vid teoretisk utbildning även är handledare för samma elev vid såväl elevsom aspiranttjänstgöring. Det finns inte uttryckt som ett förbud i Regler och
anvisningar för ringsekreterare, men VU i UtstK uttalar att det är viktigt att man som
elev och aspirant gör sin praktik för olika handledare såväl som domare för att
kunskaperna från utbildningen ska kunna bedömas och tillämpas på bästa sätt.
VU i UtstK har beviljat ansökan från Shakaela Persson Ward om förlängd tid utöver den
stipulerade ett år, till och med 31 mars 2013, för att kunna fullgöra de praktiska
tjänstgöringarna för utbildning till ringsekreterare.
Beslöt UtstK att bifalla de fyra ovan nämnda dispenserna, givna av VU i UtstK.
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Beslöt UtstK vidare att bifalla VU i UtstK uttalande ovan nämnt angående det
olämpliga i att utbildare/handledare för det teoretiska avsnittet av
ringsekreterarutbildningen även är handledare för samma elev vid praktiska
tjänstgöringar.
§ 21

Juniorhandlingfrågor

Regler för handling
Förelåg förslag till reviderade Regler för handling för UtstK fastställande.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet till UtstK kommande möte 3 - 4 april 2013.
Beslöt UtstK att de gamla reglerna vid tävling i juniorhandling ska gälla till och med 31
december 2013.
Förklarades ovan i paragrafen för omedelbart justerad.
Rapporterade Cindy Pettersson från Juniorhandlingmöte 10 januari 2013.
Tackade UtstK, för rapporten.

§ 22

Ringsekreterarfrågor

Två aspiranttjänstgöringar på samma dag räknas som en.
Förelåg för UtstK ett Tjänstgöringsintyg - ringsekreterarutbildning där aspiranten
önskar tillgodoräkna sig två genomförda aspiranttjänstgöringar på samma dag för olika
domare som två tjänstgöringar.
Uttalade UtstK att man inte kan tillgodoräkna sig två (2) aspiranttjänstgöringar gjorda
på samma dag i enlighet med ovan nämnda intyg för ringsekreterarauktorisation.
Det vill säga att de två aspiranttjänstgöringarna som gjorts på Östergötlands
Kennelklubb i Norrköping 18 augusti 2012, kan endast räknas som en (1)
aspiranttjänstgöring.
Beslöt UtstK att uppdra till sekreteraren att informera ringsekreteraraspiranten samt
arrangerande klubb om ovan nämnda.
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Händelse i samband med uppdrag som ringsekreterare på Stockholm Hundmässa
2012
Skrivelse avseende anmälan från ringsekreteraransvariga på Stockholm Hundmässa
gällande en ringsekreterares uppträdande i samband med tjänstgöring. Enligt
ringsekreteraransvariga har en av de anlitade ringsekreterarna på morgonen innan
tjänstgöringen slängt sitt ringsekreterarpasserkort på disken och hotat med att inte
tjänstgöra på grund av att frukosten inte varit tillfyllest. Hans attityd var enligt
ringsekreteraransvarig aggressiv och otrevlig. Ringsekreteraren har i nedsättande
ordalag om SKK därefter beskrivit händelsen på facebook.
Förelåg yttrande från ringsekreteraren daterat 15 januari 2013.
Beslöt UtstK att tillskriva berörd person och påpeka det mycket olämpliga i hans
uppträdande samt påminna om vad som gäller i samband med funktionärsuppdrag
inom organisationen med hänvisning till etiska regler och Regler och anvisningar för
ringsekreterare: --- Ringsekreterare kan, i likhet med andra av SKK auktoriserade
funktionärer, i förekommande fall tilldelas erinran, varning, tidsbegränsad avstängning
eller avauktorisation.--- Beslöt UtstK med hänvisning till att ringsekreteraren är
relativt ny som ringsekreterare, samt att ringsekreteraren i slutändan genomförde sin
tjänstgöring på Stockholm Hundmässa, att låta händelsen passera utan vidare åtgärd.
Lades ärendet därmed till handlingarna.

Påminnelse till ringsekreterarna att skriva läsligt på kritikerna
En begäran till UtstK, från utställare.
Följande är ett citat ur utställarens skrivelse: ”Vissa kritiker är helt eller delvis oläsliga
och de rasklubbar som ger ut samlade kritikerhäften till sina medlemmar har ingen
möjlighet att publicera korrekta kritiker. Detta är ju nödvändigt för att inte domarens
uppfattning om hunden ska förvanskas.”
Uttalade UtstK att man till fullo stödjer skriftställaren i ovanstående synpunkter.
Avauktorisation
Skrivelse från Yvonne Larsdotter som på egen begäran, då hon inte har varit aktiv som
ringsekreterare under de senaste åren, önskar bli avauktoriserad som ringsekreterare.
Yvonne Larsdotter tackar samtidigt för den mycket trevliga period i hennes liv där hon
uppskattat både tjänstgöringarna och livet omkring utställningsverksamheten.
Tackade UtstK Yvonne Larsdotter för hennes tid som uppskattad ringsekreterare i
utställningsringarna.
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§ 23

Nya raser

Nihon teria finns registrerad i SKKs stambok. Rasen tillhör grupp 3 och hemlandet är
Japan. Rasen är erkänd av FCI och tävlar om CACIB. Rasen har inga krav på provmerit
för internationellt championat.
Thai bangkaew dog finns registrerad i SKKs stambok. Rasen tillhör grupp 5 och
hemlandet är Thailand. Rasen är interimistiskt erkänd av FCI och får ställas ut och får
tävla i gruppfinalerna, men tävlar inte om CACIB.
Noterade UtstK informationen.
§ 24

Information från FCI

Angående möte i FCI Show Commission och Show Judges Commission i Cartagena 2
februari 2013. Varken Marie Nylander eller Carl-Gunnar Stafberg från Sverige kommer
att delta i mötet. Övriga deltagande länder från Norden är Danmark och Norge.
Uppdaterad lista daterad 4 december 2012 från FCI över internationella utställningar
2013.
Cirkulär 62/2012: The Kennel Club of Pakistan (KCP), 4 Church Road, Old Anarkali,
Lahore, Pakistan informerar om att en organisation ”Kennel Club of Pakistan” som
antagit ett identiskt namn inte är en erkänd klubb inom FCI.
Cirkulär 56/2012: The Société Cynologique Suisse (SCS) informerar om att Mr. Peter
Ammann är definitivt avstängd från att döma (grupp 4) sedan 4 oktober 2012.
Cirkulär 57/2012: FCI General Committee beslöt vid sitt möte 8 oktober 2012 i
Bukarest att annullera cirkulär 53/2012 från 17 september 2012 med hänseende till ny
information i cirkulär 51/2012 från 31 augusti 2012. I konsekvens med detta är Mr.
Stefan Stefik definitivt avstängd från att döma på någon av till FCI hörande
arrangemang. Beslutet från datum för cirkulär 57/2012, från 29 oktober 2012. Mr.
Stefan Stefik har även accepterat att avgå från sitt uppdrag som FCI kassör, med
omedelbar verkan.
Cirkulär 65/2012: Malta Kennel Club informerar om med hänvisning till tidigare cirkulär
23/2011 från 3 mars 2011 att Mr. Stephen Youngs från och med 1 januari 2013 åter får
döma.
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Cirkulär 3/2013: Finska Kennelklubben informerar om att Mrs. Kirsi Sainio är avstängd
som domare från och med 13 januari 2013 till och med 31 december 2014.
§25

Övrigt

Svarsbrev i ärendet UtstK protokoll nr 6/2012, § 119 Inkomna skrivelser a) Gästriklands
Kennelklubb – utställning i Högbo 1 september 2012, vidarebefordrat till berörd
länsklubb för kännedom.
UtstK har lagt ärendet till handlingarna och har inte funnit anledning att ta upp
ärendet på nytt.
För UtstK kännedom:
Skrivelse från en utställare som deltagit i Östergötlands Kennelklubbs utställning i
Norrköping 18 - 19 augusti 2012 samt Västra Kennelklubbens utställning i Ljungskile 25
– 26 augusti 2012. Utställaren har i sin skrivelse, med anledning av att gruppdomarna
uttryckt okunskap om hennes ras; irländsk vattenspaniel, lämnat synpunkter på att
större krav måste ställas på kvalitetssäkring av domare. Skrivelsen är vidarebefordrad
till SKKs Domarkommitté.
Noterade UtstK ovan nämnda synpunkter.
§ 26

Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs
webbplats.

Beslöt UtstK att följande paragrafen inte får offentliggöras enligt ovan nämnda:
§ 14 a)och b).
§ 27

Nästa sammanträde

Fastställde UtstK att nästa datum för möte är den 3 och 4 april 2013, på annan ort.
Mötet är ett gemensamt möte med SKK Domarkommitté den 3 april samt ordinarie
möte i UtstK 4 april.
UtstK övriga mötesdatum under år 2013 är: 30 maj, 12 september samt 7 november.
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§ 28

Sammanträdets avslutande

Tackade ordföranden för ett kreativt möte samt avslutades sammanträdet.
Vid protokollet
Ann-Sofi Flygare
Justeras:

Justeras:

Marie Nylander (ordf.)

Bo Wiberg

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.
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