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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Utställningskommitté 28 januari 2015, på SKKs kansli. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf), Birgitta Bernhed, 
Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo 
Wiberg. 

Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli, Katarina Sundberg journalistisk bevakning, 
Nina Berggren deltog under § 16.  

 

Protokoll: Ann-Sofi Flygare 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till årets första möte och därefter 
förklarades mötet öppnat.  

 

§ 2 Val av justerare  

Ulla Rylander utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

UtstK protokoll 5/2014 gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  

 

§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

a)UtstK 5/2014 § 102 bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag, UtstK 2/2014, § 42 
Inkomna skrivelser, UtstK 3/2014, § 56 och 4/2014, § 78 bordlagda 
ärenden/ledamöternas uppdrag 

Rysk svart terrier 

UtstK beslöt vid föregående möte 24 oktober 2014 att tillstyrka Svenska 
Brukshundklubbens begäran om att obligatorisk mätning för rasen ska upphöra. 
Beslutet fastställdes att gälla från 1 januari 2015. UtstK begärde samtidigt 
komplettering med rapport och sammanställning av mätresultat till UtstK och 
domarkommittén, i enlighet med fastställd policy.  
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Fanns 30 oktober 2014 inkommen rapport av mätresultat för rasen, från Svenska 
Brukshundklubben. 

 

Fann UtstK det anmärkningsvärt att mätning inte utförts vid så pass stor andel av 
bedömningstillfällena på rasen som 40 %.  

Beslöt UtstK uppmana utställningsarrangörer att se till att mätning och registrering av 
mätresultat sker av de raser där det finns beslut på att obligatorisk mätning ska utföras 
i alla officiella klasser på alla officiella utställningar i samband med 
kvalitetsbedömningen.   

 

b)UtstK 4/2014, § 88 Inkomna skrivelser e) 

 

Återkoppling från CUA där UtstK begärt kompletterande redogörelse av åtgärder som 
vidtagits för att förbättra kvaliteten i samband med klubbens utställningsarrangemang.  

Fanns 14 november 2014 från CUA en vidarebefordrad skriftlig redogörelse från berörd 
rasklubb. 

Fann UtstK att berörd rasklubb i vissa delar, exempelvis gällande skyldighet för 
kommissarien att vara på plats på utställningen, misstolkat Utställnings- och 
championatreglerna, punkt 8 Kommissarie och bestyrelse, då man i sin redogörelse tar 
upp att det inte uttryckligen står i reglerna som ett krav. 

Beslöt UtstK att med hänvisning till ovan nämnda regler förtydliga att ”vid utställning 
ska kommissarie och bestyrelse finnas, utsedda av arrangör” samt att ”kommissarien 
ansvarar för de tekniska arrangemangen och ordningens upprätthållande”.  

Beslöt UtstK vidare att uppmana rasklubben att se över sina rutiner för anmälan till 
utställning då det enligt redovisningen vid det aktuella utställningstillfället inte 
fungerat på ett acceptabelt sätt.  

Med anledning av ovan nämnda beslöt UtstK som en ytterligare åtgärd för att säkra 
upp att kvaliteten förbättras och att utställningen genomförs enligt reglerna, att 
uppdra åt utställningssekreteraren i specialklubben centralt att ställa krav på 
rasklubben att de i samband med utställningen fortlöpande återkopplar vilka åtgärder 
som vidtagits och hur genomförandet avlöpt. 

 

§ 5 Information från ordföranden 

Fanns för UtstK en ekonomisk resultatrapport från sista december 2014.  

Då bokföringsåret inte var stängt när rapporten sammanställdes, kan det finnas 
händelser som inte är bokförda. 

Fann UtstK att resultatrapporten så långt, ligger väl mot budget. Lades rapporten till 
handlingarna. 
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§ 6 Information från ledamöterna 

 

Bo Wiberg informerade om att Svenska Brukshundklubben, (SBK) kommer att hålla ett 
antal brush-up för certifierade utställningsarrangörer (CUA) under året, varav den 
första redan genomförts i januari 2015 med hela 18 deltagare.  SBK meddelar att de 
haft god användning av det av SKK framtagna materialet för CUA.  

 

Birgitta Bernhed framförde en vädjan till deltagare på utställning att i samband med 
nedtagning av utställningstälten, inte lämna kvar skräp på marken utan se till att det 
ser snyggt och rent ut när man lämnar platsen.   

 

Thomas Uneholt rapporterade från Svenska Älghundklubbens (SÄK) möte som hölls 
fredagen den 12 december 2014 i Älvsjö. Svenska Älghundklubben hade bjudit in 
representant från UtstK till mötet för att få stöd i diskussionerna kring administrativa 
och praktiska frågor rörande utställningsverksamheten. Representanter från SÄKs olika 
avdelningar deltog. Thomas Uneholt tyckte att det var en konstruktivt och bra möte. 

 

Thomas Uneholt gav en lägesrapport från ”Framtidsgruppen för 
utställningsverksamheten”. Nästa möte är den 19 februari 2015.  Delrapport kommer 
att redovisas SKK centralstyrelse vid möte nästa vecka. Slutrapport vid KF 2015. 

 

Noterade UtstK informationen 

 

§ 7 Information från tävlings- och utbildningschefen 

 

Nyhetsbreven  

Fanns för UtstK kännedom en grafisk rapport över hur breven når ut till mottagarna. 

Kjell Svensson uttryckte att nyhetsbreven från utställningskommittén skrivna av 
Katarina Sundberg, journalistisk bevakning är informativa och trevligt skrivna.  SKK 
följer utvecklingen av nyhetsbreven vad gäller antalet skickade brev kontra öppnade av 
mottagarna och konstaterar att trots att nyhetsbreven är riktade till särskilda 
funktionärsgrupper, når man inte mer än drygt 50 %. Vilket också gäller utskick av 
nyhetsbreven från övriga kommittéer.  

 

Kjell Svensson påpekade också att det går utmärkt för vem som helst att begära att få 
prenumerera på ett nyhetsbrev. Nyhetsbreven finns även på www.skk.se så det finns 
olika möjligheter att ta del av dem. 

 

http://www.skk.se/
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CUA – e-postadresser   

I samband med lanseringen av webbtjänsten ”Arrangera utställning” för specialklubbar 
den 20 januari 2015, uppmärksammade SKKs IT-avdelning att de automatiska mejlen 
till de av specialklubbarna anlitade CUA, studsade tillbaka. Detta dels på grund av 
felaktiga mejladresser, vilka hämtas upp från SKKs funktionärsregister, dels på grund av 
överfulla mejlboxar.  

Tävlingsavdelningen vill därför uppmärksamma CUA och arrangörer i SKKs klubbar på 
att det kan finnas CUA som på grund av ovan nämnda inte har fått bekräftelse på att 
de är anlitade av klubben som CUA.  

 

Domarlistor  

Handläggaren på SKK har ”signalerat” att länsklubbarna har blivit sämre på att skicka in 
sina domarlistor i tid. Samtidigt informerade kommittésekreteraren om att synpunkter 
har kommit in från utställare på att domarlistor inte är kompletta i god tid före 
utställningstillfället så att utställarna kan planera vilka utställningar de ska anmäla till.  

 

Enligt ett tidigare beslut från SKK centralstyrelse ska länsklubbarnas domarlistor vara 
klara och inlämnade ett (1) år i förväg.  

 

UtstK diskuterade frågan och beslöt trots ovan nämnda, att försöka att hitta en gyllene 
medelväg som kan fungera ur såväl länsklubbarnas som handläggaren och utställarnas 
synvinkel.   

Beslöt UtstK att föreslå SKK centralstyrelse att ändra tidigare beslut i ovan nämnda 
fråga från ett (1) år till nio (9) månader.       

 

§ 8 Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse (CS) 

 

Utdrag ur protokoll från CS möte 5-6 november 2014 

§ 122, a) Protokoll SKK/UtstK,  

nr 4-2014 

b) § 86 b.8 Östergötlands Kennelklubb – Norrköping 2014-05-31-06-01 inte tillåtet att 
röka e-cigarett i utställningsringen 

 

Fann UtstK att CS tagit del av rubricerade ärende samt fastställt att det inte är i 
enlighet med gällande bestämmelser att röka vare sig e-cigaretter eller annan cigarett i 
utställningsringen. 
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c) Svenska Boxerklubben - ATIBOX  

SBK/Svenska Boxerklubben har skickat en förhandsgranskning till UtstK om att få 
arrangera ATIBOX utställning i Sverige. UtstK har ställt sig positiv till arrangemanget 
med vissa reservationer. UtstK har skickat kuperingsfrågan vidare till CS för avgörande. 

 

Noterade UtstK att CS efter en längre diskussion samt omröstning beslutat att tillåta 
kuperade hundar om dessa är kuperade i enlighet med lagen i det land hunden 
kommer ifrån, om tävlingen skulle komma att arrangeras i Sverige.  

 

§ 9  Övriga protokoll 

 

Fanns följande protokoll för UtstK kännedom: 

 

 SKK/CS nr 5-2014, 2014-11-05-06 

 SKK/DK nr 5-2014, 2014-10-24  

 

Noterade UtstK informationen. Lades protokollen till handlingarna. 

 

§ 10 Beslut från SKK Disciplinnämnd (DN)  

 

För kännedom fanns två meddelade beslut från SKK DN avseende ärenden som berör 
UtstK.  

 

Tog UtstK del av DNs beslut. Diskuterade UtstK besluten och ställde frågan om 
formuleringen i utställningsreglerna behöver ses över.  

 

§ 11 Bestyrelserapporter 

 

För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 

a)Länsklubbar 

Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 2014-10-31 – 2014-11-02 

Fanns tre protester gällande cavalier king charles spaniel - domarens bedömning 
”Disqualified”.  Ärendena vidarebefordrade till SKKs domarkommitté.  

 

Fanns notering om protester mot domares bedömning, handlagda av bestyrelsen varav 
en i efterhand mynnat ut i en anmälan från domaren mot utställarens uppträdande i 
ringen (tas upp under inkomna skrivelser § 13 i protokollet). 
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SKK Centralstyrelse, Stockholm Hundmässa, Älvsjö 2014-12-13-14 

Fanns notering om ”stora parkeringsproblem”, främst på lördagen, vilket tyvärr ligger 
utanför arrangörens möjlighet att påverka då Stockholmsmässan ansvarar för 
parkeringen. Övriga händelser handlagda av bestyrelsen på plats. 

 

Västra Kennelklubben, My Dog, Göteborg 2015-01-03-06 

1) Bilagt en rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.  

Noterade UtstK att en äldre blankett använts vid rapportering. Uppmanade UtstK 
arrangörer att använda den nya rapporteringsblanketten som finns att på www.skk.se 
under funktionärsinfo. 

2) Bilagt anmälan som kommit in på morgonen vi 8-tiden från hundägare, gällande 
misstanke om givande av smärtstillande medel till hund.  

Noterade UtstK att bestyrelsen tagit kontakt med utställaren som medgivit att hunden 
fått tabletter på inrådan av veterinär. Vid närmare diskussion och information från 
bestyrelsen om regelverket har utställaren uppgivit att det endast rört sig om en 
vitamintablett. Bestyrelsen beslöt att ta blodprov på hunden men då utställaren 
försvann från platsen efter att den ställts ut, blev detta inte möjligt. 

Uttalade UtstK att det är viktigt att bestyrelsen är inläst på hur man ska hantera en 
misstänkt dopning. I detta fall hade det förslagsvis varit lämpligt med en ”skriftlig 
kallelse” till dopingkontroll med underskrift/kvittering från hundägaren. 

 

3) Bilagt rapport angående anmälan om två hundar i en liten bur som slogs. 
Kommissarie samt personal från Svenska Mässan inspekterade platsen och fann två 
hundar av ras basenji i en liten, trång bur. Utställare runt om verifierade att hundarna 
slagits. Kommissarien placerade en av hundarna i en tom bur. 

 

Beslöt UtstK att tillskriva hundägaren med uppmaning om att hålla de två hundarna 
isär i två olika burar i fortsättning på utställning för att undvika upprepande av 
liknande händelse. 

Beslöt UtstK vidare att rekommendera bestyrelsen att använda blanketten ”rapport 
om hund som förvaras olämpligt i bil, bur, tält eller dylikt” som finns på www.skk.se. 
Blanketten är framtagen för att underlätta så att uppgifterna i samband med 
rapporteringen ska blir så fullständiga som möjligt. 

4) Händelse vid berner sennen-ringen. (tas upp under inkomna skrivelser § 13 i 
protokollet).   

 

 

 

http://www.skk.se/
http://www.skk.se/
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b)Specialklubbar 

Svenska Terrierklubben, Jönköping 2014-11-23 

Notering om händelse där bestyrelsen blivit kallad till utställningsringen på grund av 
förolämpande ordväxling mellan två utställare, vilket uppmärksammats av andra 
utställare på plats. Bestyrelsen har efter utredning av händelsen valt att skicka ärendet 
vidare för handläggning internt. 

Tog UtstK del av i ärendet inkommen information samt noterades att Svenska 
Terrierklubben handlagt ärendet i sin styrelse. 

 

Svenska Pudelklubben, västra avdelningen, Göteborg 2014-10-18 

Notering om domare som lämnat mycket sent återbud på grund av arbete. Klubben 
har förståelse för att domaren prioriterat arbetet, men har med viss förvåning noterat 
att domaren själv ställt ut hund i sitt hemland samma helg. Rapporten vidarebefordrad 
till SKKs domarkommitté för kännedom. 

 

Svenska Pudelklubben, norra avdelningen, Sundsvall 2014-10-12 

Notering om hund som anmälts till fel klass, vilket upptäcktes först efter bedömningen. 
Resultatet annullerades av arrangör. 

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Östergötland, Mjölby 2014-10-25-26 

Notering om rapport om labrador som visat oacceptabelt beteende. Notering om en 
utställare som vägrat delta i konkurrensklassen (med hänvisning till punkt 25 i 
Utställnings- och championatreglerna;  --- Utställare som infunnit sig i ringen för 
bedömning av hunden i klass till vilken den anmälts, är skyldig att delta i denna klass 
och eventuell efterföljande konkurrensklass). 

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Bergslagen, Sätra Brunn 2014-09-07   

Notering om missnöje med en ringsekreterare.  

Arrangören har tillskrivits för utredning samt har yttrande från tjänstgörande 
ringsekreterarkollega inhämtats.  

Vid telefonsamtal med i ärendet berörd ringsekreterare har framkommit att hon 
tidigare inte varit aktiv under perioder om mer än fem (5) år. Med hänvisning till Regler 
och anvisningar för ringsekreterare, har personen informerats om att för 
återauktorisation som ringsekreterare; ”krävs ett (1) godkänt skriftligt prov samt en (1) 
godkänd aspiranttjänstgöring innan officiell tjänstgöring får ske”.   

 

Noterade UtstK ovan nämnd informationen i bestyrelserapporterna. Lades de därefter 
till handlingarna. 
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§ 12 Utbildningsfrågor 

 

a)Utvärdering – länsklubbarnas seminarium 25-26 oktober 2014  

För kännedom fanns sammanställning av utvärderingen från seminariet 25-26 oktober 
med länsklubbarnas domar- och utställnings- och SRD-ansvariga. 84 % svarsfrekvens  
ser UtstK som mycket bra. Av svaren från deltagarna framgår att seminariet upplevts 
som mycket positivt både vad gäller upplägg och innehåll. Ett önskemål som framkom 
var att till ett kommande seminarium, variera sammansättningen i grupperna mellan 
dag ett och två samt eventuellt mellan de olika arbetsgruppspassen för att få tillfälle 
att utbyta erfarenheter med fler av deltagarna. 

 

Gick UtstK igenom utvärderingen och har noterat såväl positiv feedback som förslag till 
förbättringar. Lades utvärderingen till handlingarna. 

 

b)Specialklubbarnas seminarium för domar- och utställningsansvariga 18-19 april 
2015  

Inbjudan har skickats ut i slutet av november 2014 gällande seminarium 18-19 april 
2015 för specialklubbarnas domar- och utställningsansvariga.  

Till dags dato har få anmälningar kommit in och en påminnelse har därför skickas ut via 
mejl till specialklubbarnas sekreterare/postmottagare.  

Sista anmälningsdatum är 13 mars.  

Om klubben centralt inte har en person som jobbar med frågor rörande 
utställningsarrangemang och domarfrågor, kan klubben välja att i stället anmäla 
deltagare från lokalavdelning, rasklubb eller motsvarande. 

 

Planering av seminariets innehåll diskuterades samt utsågs arbetsgrupper för olika 
programpunkter. Ett arbetsgruppsmöte blev inbokat den 19 mars, kl 10:00 på SKKs 
kansli.  

Bo Skalin tar upp med Mats Stenmark, ordföranden i domarkommittén, vilka som 
deltar i seminariet från domarkommittén.  
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c)Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare i de fyra FCI-språken 

I UtstK delegeringsordning över prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna 
KF-uppdrag 2013, finns ett uppdrag att utbilda handledare som kan hålla brush-up i 
”hund”-terminologi regionalt för ringsekreterare, i de fyra FCI-språken. 

Beslöt UtstK förslå CS i samband med avrapportering av genomförda prioriterade 
områden att uppdraget lyfts till nästa period då utbildningen inte har kunnat 
genomföras på grund av att man inte har hittat formerna för utbildningen. 

UtstK har haft kontakt med Nordskånska Kennelklubben, som planerade att hålla en 
brush-up i ”hundengelska” i november 2014, för att ta del av upplägget och få en 
utvärdering av deras utbildning. Dock var intresset för lågt för att genomföra 
utbildningen. De gör nu ett nytt försök och har planerat en utbildning i april 2015 i 
stället.  

 

Beslöt UtstK vidare att uppdra till Victoria Engström att via facebook-grupp för 
ringsekreterare ställa frågan om vilket intresse det finns för en brush-up i första hand i 
engelsk hundterminologi. 

 

d)Hållpunkter inför Kennelfullmäktig (KF) året 2015 

Fanns för kännedom en lista med datum och hållpunkter för att årets 
Kennelfullmäktige ska kunna planeras och genomföras. 

 

Tog UtstK del av dokumentet och noterade följande datum  

1 mars  - underlag till verksamhetsberättelse 

1 april – respektive kommitté får de motioner som kommit in 

1 maj – redovisning från kommittéerna om de uppdrag de fått från KF samt de uppdrag 
som finns i delegeringsordning. Förslag till budget för 2016-2017. 

25 maj – förslag till motionssvar från respektive kommitté  

1 november – förslag till eventuella revideringar i kommittéernas delegeringsordning 
som ska gälla för 2016 och 2017. 

 

Snarast meddela vem som utsetts som representant från kommittén vid förslag till 
mottagare av Hamiltonplaketten. UtstK har vid tidigare möte utsett Bo Wiberg, vilket 
meddelats VD-sekreteraren.  

 

UtstK gjorde en avstämning av prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna 
KF-uppdrag 2013 inför redovisning till CS senast 1 maj. 
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UtstK uppdaterade den preliminära utbildningsplanen enligt följande:  

  

Periodicitet  Målgrupp    Utbildning år 

Vart 3:e år utb av handled (ej tid utb) för utb av ring sekr 2017 

Vart annat  domar-/utst ansv i länsklubbar, seminarium ht 2016 

Vart annat domar-/utst ansv i spec klubbar, seminarium vt 2017 

Vart 7:e år utb av CUA-handledare förutb av CUA  2020 

 

 

Vart 4:e år brush-up för CUA-handledare  ht 2016 

Vart 7:e år utbildning av speaker   2020 

Vart 4:e år ringsekreteraransvariga, seminarium  2017 

 

 

§ 13 Inkomna skrivelser 

 

a)Rapport och/eller reseberättelse efter att syftet med UtstK stipendium är 
genomfört 

Fanns en reseberättelse samt ekonomisk redovisning från Harriet Sandberg inkommen  

10 november 2014. 

 

Tog UtstK del av den utmärkta reseberättelsen samt har belopp om 5 000 kr utbetalats 
till Harriet Sandberg som var en av två som tilldelades UtstK funktionärsstipendium för 
år 2014. 

Uppdrogs till sekreteraren att skicka påminnelse till stipendiat nummer två att snarast 
komma in med en rapport/reseberättelse samt ekonomisk redovisning. 

 

b)Anmälan från domare på Småland-Ölands Kennelklubbs utställning i Växjö 
månadsskiftet 31 oktober- 2 november 2014 

Fanns en anmälan inkommen den 3 december 2014 från domaren på rubricerade 
utställning fredag den 31 oktober. Domaren beskriver en händelse i samband med 
bedömningen i utställningsringen för vit dvärgschnauzer, där utställaren har uppträtt 
oacceptabelt. Utställaren inledde ett samtal med domaren där han starkt motsatte sig 
mätresultatet, samt informerade domaren om andra domares tidigare mätresultat av 
hunden. Utställaren blev upplyst om att det är emot utställningsreglerna att berätta 
om tidigare utställningsresultat för domaren. Trots det hade utställaren i samband 
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med att han visade ytterligare en hund åter börjat argumentera mot domarens 
bedömning. 

 

Fanns yttrande från de båda tjänstgörande ringsekreterarna som var och en intygar att 
det som anförts i anmälan från domaren, stämmer. 

 

Fanns även ett yttrande från en utställare som stått vid ringside under bedömningen. 

 

Fanns yttrande daterat den 4 december från berörd utställare.  

 

Tog UtstK del av inkomna underlag i ärendet. Beslöt UtstK att tillskriva hundägaren och 
påtala det mycket olämpliga uppträdandet i utställningsringen. Samt påtala att det är 
emot utställningsreglerna att inleda samtal med domaren under bedömningen, vilket 
utställare är skyldiga att känna till vid deltagande i utställning. 

Lades ärendet därefter till handlingarna. 

Bo Skalin deltog inte i beslutet.  

 

c)Händelse vid berner sennen-ringen på Västra Kennelklubbens utställning  

My Dog 3-6 januari 2015 

Fanns ett antal skrivelser inkomna till SKKs utställningskommitté från personer som vid 
bedömningsringen för bernen sennen bevittnat att en pojke i tioårsåldern varit 
hårdhänt med en berner sennenvalp, vilket påpekades till arrangören på plats.  

En av bestyrelseledamöterna tillsammans med ytterligare funktionär hade, enligt 
yttrande till SKKs utställningskommitté, tagit kontakt med mamman till pojken och 
informerat om att utställare tagit illa vid sig av hur pojken hanterade tikvalpen samt 
uppmanat mamman att allvarligt säga ifrån till pojken.  

Västra Kennelklubben har efter den aktuella händelsen föreslagit att SKKs Uppfödar- 
och Kennelkonsulentkommitté tar kontakt med kennelkonsulent i distriktet för ett 
hembesök hos familjen.    

 

Beslöt UtstK att följa upp ärendet genom återkoppling från Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommittén, efter besöket. 

 

d)Skrivelse från Dansk Kennel Klub angående Gregor Nemanic som deltagit i 
utställning i Danmark 

För kännedom fanns en skrivelse daterad 28 november 2014 från Dansk Kennel Klub 
med information om att Dansk Kennel Klub med hänvisning till de i Norden 
harmoniserade utställningsreglerna samt att Gregor Nemanic enligt beslut i SKK har 
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tillträdesförbud på utställning. Dansk Kennel Klub har i konsekvens med ovan nämnda 
annullerat resultat för de hundar som Gregor Nemanic visat på utställning 11 och 12 
oktober 2014 i Köge.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 14 Policyfrågor/regelfrågor 

 

a)Redovisning från Spets- och Urhundklubben (SSUK) - mätresultat på rasen japansk 
spets 

Fanns en sammanställning av mätresultat under perioden 2010-01-01-2013-12-31 för 
rasen japansk spets. Obligatorisk mätning på rasen är därmed nu avslutad. 

 

Tog UtstK del av ovan nämnda underlag och tackade SSUK för den mycket ambitiösa 
redovisningen.  

 

 

b)Ansökan om obligatorisk mätning på rasen weimaraner under åren 2016-2017 

Fanns en ansökan inkommen 23 oktober 2014 från Specialklubb för Kontinentala 
Fågelhundar om obligatorisk mätning vid alla officiella utställningar på rasen 
weimaraner. 

 

Beslöt UtstK att bevilja obligatorisk mätning på rasen weimaraner på alla officiella 
utställningar, i alla officiella klasser under perioden 1 januari 2016 – 31 december 
2017.  

 

c)Mejlfråga från medlem gällande HD samt kastration 

Synpunkter från en medlem angående att hundar får delta i utställning oavsett resultat 
vid HD-röntgen och jämför med utställningsreglerna för kastrerade hundar. 

 

Uttalade UtstK att man instämmer i skriftställarens synpunkter avseende att det 
kanske i många fall sker onödiga kastreringar på hanhundar. Vad gäller HD-röntgen är 
det en hälsofråga som inte faller under exteriörbedömningen. 

 

d)Remissbehandling av allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 

För kännedom, fanns skrivelse som skickats till SKKs läns- special- och avtalsanslutna 
klubbar 21 januari 2015, angående att klubbarna har möjlighet att lämna förslag på 
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förändringar av de allmänna reglerna i Utställnings- och championatregler inför 
låsningsperioden 2017-2021, SKK, Kjell Svensson tillhanda senast 1 april 2015. 

 

Championatregler och särbestämmelser 2017-2021 

För kännedom fanns en skrivelse som skickats till SKKs specialklubbar 21 januari 2015 
gällande att specialklubbarna har möjlighet att ansöka om eventuella förändringar i 
championatreglerna och särbestämmelserna, exempelvis nivå på provmerit för att 
delta i bruks-/jaktklass och utdelande av certifikat, kravnivå för olika championat och 
titlar samt huruvida krav på om ett av certifikaten ska vara utdelat på 
specialklubbsutställning eller inte. Ansökningarna ska vara SKK, Kjell Svensson tillhanda 
senast 1 januari 2016. 

 

Noterade UtstK informationen i de båda ovan nämnda skrivelserna till klubbarna. 

 

§ 15 Registreringsärenden 

 

a)Dräktig tik chihuahua utställd mindre än 30 dagar före valpning samt mindre än 75 
dagar efter valpning 

Det har kommit till UtstK kännedom att chihuahuatiken SE59240/2012 Bramver´s Love 
Me First har ställts ut på Småland-Ölands Kennelklubbs tre utställningar i 
Elmia/Jönköping 1,2 och 3 augusti 2014, mindre än 30 dagar före valpning, beräknat 
från 63 dagar efter parningsdatum 19 juni som uppgivits av uppfödaren på 
registreringsansökan, inlämnad till SKK. 

Vidare har tiken ställts ut mindre än 75 dagar efter valpning, den 1 november 2014 på 
Småland-Ölands Kennelklubbs utställning i Växjö.  

 

Fanns yttrande i ärendet inkommet 24 november 2014 från uppfödaren till 
SE59240/2012 Bramver´s Love Me First. 

 

Tog UtstK del av underlagen samt yttrande från uppfödaren i vilket hon ändrat 
parningsdatum till den 29 juni, vilket skulle innebära att tiken skulle ha valpat på 55 
dygnet i stället för det 65, enligt ovan nämnd registreringsansökan. 

Beslöt UtstK med hänvisning till Utställnings- och championatregler, punkt 6. Hinder 
för deltagande i utställningar, prov och tävlingar/Dräktig tik och valptik att anmäla 
ärendet till SKKs Disciplinnämnd.  

 

b)Dräktig tik av ras silky terrier utställd mindre än 30 dagar före valpning 

Skrivelse inkommen den 15 november 2014 från ägaren till silky terrier SE51740/2013, 
Pet Pursuit Butterfly Effect. Hundägaren uppger själv att tiken troligtvis blivit tjuvparad 
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i samband med att en hanhund varit på besök inför att hanhunden skulle ställas ut 
helgen 13-14 september 2014. Tiken förlöstes med kejsarsnitt den 11 november. 
Dessförinnan hade tiken ställts ut mindre än 30 dagar före valpning den 31 oktober 
2014 på Småland-Ölands Kennelklubbs utställning i Växjö. Hundägaren har direkt 
därefter åkt vidare för att ställt ut tiken i Danmark den 1-2 november 2014. 

 

Beslöt UtstK med hänvisning till Utställnings- och championatregler punkt 6 att 
resultatet för SE51740/2013, Pet Pursuit Butterfly Effect på i ärendet aktuell utställning 
den 31 oktober 2014, ska annulleras.  

Beslöt UtstK vidare att tillskriva hundägaren och påtala att i fall av liknande händelse 
kan ärendet komma att vidarebefordras till SKKs Disciplinnämnd. 

Beslöt UtstK att informera Dansk Kennel Klub om att ovan nämnda tik även deltagit 
mindre än 30 dagar före valpning på utställning i Danmark, 1 och 2 november 2014. 

 

§ 16 Utställningsprogram ansökningar/ändringar 

Länsklubbar 

a)Stockholms Kennelklubb/STOKK 

För kännedom fanns SKK CS beslut från mötet 5-6 november 2014 avseende tillstyrkan 
om ändring av tidigare beviljat datum och plats för STOKKs utställning för år 2016 och 
2017. 

STOKKs ansökan innebär flytt av den internationella utställningen i Kista från  

2016-03-25-27 och 2017-04-14-16  till Älvsjö fredag 2 december 2016 respektive 
fredag 1 december 2017 i samordning med Stockholm Hundmässas utställning som 
arrangeras lördag/söndag samma helg. 

En utvärdering ska göras efter år 2017 av om ovan nämnda ordning av arrangemanget 
ska fortsätta eller inte.  

 

Noterade UtstK informationen. Noterades även att Svenska Lapphundklubben har 
informerats om STOKKs byte av plats och datum för år 2016, med hänseende till att 
Svenska Lapphundklubben lagt en utställning i Stockholm 26 mars 2016. Övriga 
specialklubbars fastställda utställningsprogram påverkas inte av STOKKs flytt. 

  

Specialklubbar   

a)Ansökan i ”Arrangera utställning” för specialklubbar för år 2017 

Deltog Nina Berggren under punkten ansökan om specialklubbsutställningar 2017 med 
en demo-förevisning för UtstK av den nyligen lanserade webb-tjänsten Arrangera 
utställning för specialklubbar.  
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Tackade UtstK, Nina Berggren för en utmärkt föredragning och information om webb-
tjänsten. 

 

Beslöt UtstK efter diskussion att utse en ledamot per rasgrupp för slutgranskning av 
ansökningarna om utställning från specialklubbarna, som ska vara UtstK tillhanda 
senast 28 februari 2015. 

 

b)Svenska Brukshundklubben/SBK 

a)Ansökan 15 december 2014 från SBK gällande Svenska Boxerklubbens begäran om 
att få byta datum och plats för utställningen 2015-07-11 i Hallstahammar till 2015-08-
30 i Eskilstuna samt byta plats för utställningen 2015-08-29 i Eskilstuna till Södertälje. 

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda ansökan från SBK. 

 

b)Ansökan 1 oktober 2014 från SBK gällande Rasklubben för Belgiska Vallhundars 
begäran om att få ansöka om tvådagarsutställning 5 och 6 maj 2016 på ön Ivö i norra 
Skåne, med anledning av deras 40-årsjubileum 2016. (Rasklubben har sedan tidigare 
beviljats en utställning den 6 maj.)  

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda ansökan från SBK. 

 

c)Svenska Bassetklubben/SBaK 

Ansökan 4 januari 2015 från SBaK gällande lokalavdelningen nord-östras begäran om 
att inte delta i samarrangemanget med jakthundklubbarna i Roma Gotland maj 2015 
och 2016, på grund av samarbetsproblem.  

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda begäran från SBaK och samtidigt informera om 
att det även innebär att en eventuell ansökan om motsvarande utställning för år 2017 
inte beviljas. 

 

d)Svenska Bergs- och Herdehundklubben/SBHK 

Ansökan från SBHK gällande rasklubben Bernhardinernas begäran om att få ställa in 
utställningen 2016-08-07 i Åsarna, på grund av att klubben vill minska ner antalet 
utställningar till en/per år. 

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda ansökan från SBHK. 

 

e)Svenska Leonbergerklubben/SLBK 

Ansökan 18 januari 2015 från SLBK gällande följande ändringar i 
utställningsprogrammet för år 2015: 

2015-07-25 Lunedet byte till ny plats Karlskoga 

2015-08-08 Ronneby, ställa in utställningen 
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2015-09-12 Kisa byte av datum och plats till 2015-09-13 Högbo för samordning med 
Gästriklands Kenneklubbsutställning samma helg. 

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämna ändringar i SLBKs tidigare beviljade 
utställningsprogram för år 2015. SLBK har även uppmanats att i god tid se över 
utställningsprogrammet för år 2016. 

 

f)Svenska Schnauzer-  Pinscherklubben /SSPK  

Ansökan 18 december från SSPK avseende en begäran om att få lägga till rasklubben 
Pinscherklubben för samarrangemang med Dvärgpinscherklubben som tidigare har 
beviljats utställning 2016-08-27 i Stockholm.  

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda ansökan från SSPK.  

 

 

§ 17 Redovisning av UtstK VU-beslut 

 

a)Dispenser antal hundar/domare och dag 

 

Stockholm Hundmässa, Älvsjö 2014-12-13-14 

Lördag    

Soile Bister  85 (2 raser) 
Lisbeth Mach 83 
David Strachan 86 (2 raser) 
Eva Mjelde  82 
John Peddie  81 
Christine Rossier 85 (1 ras) 
Frank Kane  83 
Reneée Sporre Willes 82 
 
Söndag 
Hassi Assenmacher 83 
Manuel Borges 86 (2 raser) 
Richard Bott  88 (1 ras) 
Boris Chapiro 85 (3 raser) 
Mark Cocozza 83 
Dan Ericsson  83 
Svein Helgesen 82 
Patsy Hollings 82 
Frank Kane  81 
Svend Lövenkjaer 81 
Hans-Jürgen Rösner 81 
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SBK/Gagnef Floda BK, Rättvik 2014-11-16 
Jörgen Hindse 81 
 
Svenska Älghundklubben/Jämtland-Härjedalen, Ammer 2014-11-29 
Ted Karlsson  81 
 
Västra Kennelklubb, My Dog Göteborg 3-6 januari 2015 
3 januari 
Lokodi Csaba Zolt 82 
Ewa Nielsen  83 
 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Kumla 2015-01-25 
Bjarne Sörensen  85 
 
(för Tord Lundborg avslås dispens att döma 81 hundar varav 13 valpar.) 
 
 
b)Dispenser/ringsekreterare 
 
Ansökan 17 januari 2015 från Lina Engström, Östersund om att få förlänga tiden för att 
fullgöra de två aspiranttjänstgöringarna på länsklubbsutställning som krävs för att få 
auktorisation som ringsekreterare. Lina Engström har inte varit medveten om att det 
ska vara minst två länsklubbsutställningar för auktorisation.  
VU har beviljat förlängd tid för Lina Engström till och med 31 augusti 2015.  
 
VU beslutade vidare att påpeka för handledaren i Jämtland/Härjedalens Kennelklubb, 
med hänvisning till Regler och anvisningar för ringsekreterare, att det är viktigt att 
handledaren i samband med den teoretiska utbildningen tydliggör för eleverna vilka 
regler som gäller för elev- och aspiranttjänstgöringar för att bli auktoriserad som 
ringsekreterare, så att eleverna inte i efterhand behöver komplettera med ytterligare 
tjänstgöringar. 
 
Ansökan 8 december 2014 från Michael Ganzer, Norrköping om att få förlänga tiden 
för att göra klart den praktiska delen av ringsekreterarutbildningen med tre godkända 
aspiranttjänstgöringar. 
VU har beviljat förlängd tid för Michael Ganzer till och med 30 april 2015. 
 
c)Övriga VU-ärenden 
 
Hannoveransk viltspårhund SE51586/2013, Skogsråa´s Leta 
VU har efter skrivelse från hundägaren och genomgång av resultatlistor och 
internetanmälan beslutat att priset ska kvarstå för hannoveransk viltspårhund   
SE51586/2013, Skogsråa´s Leta som deltagit i Gästriklands Kennelklubbs utställning i 
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Högbo den 7 september 2014. Ringsekreterarna har flyttat hunden från anmäld klass 
(juniorklass) till (bruks-/jaktklass) där hunden åldersmässigt inte är berättigad att delta. 
Hunden var vid det aktuella tillfället knappt 13 månader. Hunden var ensam i sin ras, 
vilket innebär att prissättningen inte berör någon övrig deltagande hund. 
 
VU har även påpekat att arrangerande klubb bör informera de båda tjänstgörande 
ringsekreterarna om ovan nämnda.  
 
Beslöt UtstK att fastställa ovan i paragrafen av VU givna dispenser och beslut. 
 

 

§ 18 Junior Handling 

 

Smärre justering i Regler för Handling 2014-01-01 

Regler för SM-uttagningstävling – SHUs Ungdoms-SM 

Fanns ett protokoll från Sveriges Hundungdoms (SHU) Representantmöte 2014, där 
man beslutat att vid SHUs Ungdoms-SM göra följande ändring gällande kvalificeringen 

Nuvarande skrivning: ”Vid Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM kvalificeras endast 
vinnaren.” 

Ändring gällande från och med 1 januari 2015: ”Om vinnaren redan är kvalad till SM 
vandrar kvalplatsen vidare till den som står näst på tur som inte är kvalad, men inte 
längre än till fjärde plats.” 

Beslöt UtstK att fastställa justering i Regler för Handling 2014-01-01, i enlighet med 
ovan nämnda.  

 

Rapport från Cindy Pettersson 

Fanns två rapporter 23 januari respektive 26 januari 2015 från Cindy Pettersson om 
vad som avhandlats gällande junior handling vid höstens möten. 

 

Noterade UtstK informationen. Lades rapporterna till handlingarna.  

 

 

§ 19 Ringsekreterarfrågor 

 

Begäran om avauktorisation som ringsekreterare 

På egen begäran , ansökan inkommen 13 januari 2015 från Susanne Thell, Veberöd om 
att bli avauktoriserad som ringsekreterare med hänvisning till att hon inte varit aktiv 
på flera år och inte heller uppdaterat sig i de nya utställningsreglerna.   
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Beslöt UtstK att tillstyrka ansökan samt tillskriva Susanne Thell och tacka henne för de 
många år som hon tjänstgjort som ringsekreterare. 

 

Angående ringsekreterarmaterialet 

Tog Victoria Engström upp ett förslag om att det kunde vara dags att göra en översyn 
av materialet som används vid de teoretiska slutproven för utbildning till 
ringsekreterare, då en del av frågeställningarna är inaktuella. 

 

Beslöt UtstK att utse en arbetsgrupp för översyn av ovan nämnda: Victoria, Ulla, 
Birgitta och Thomas utsågs.   

 

§ 20 Information från FCI 

Fanns följande cirkulär och protokoll för kännedom: 

Circular 59/2014 angående att Mr Gregor Nemanic har tillträdesförbud till alla SKK-
organisationens arrangemang från 29 juli 2014 och ett år framåt. FCI hänvisar även till 
Circular 45/2010 angående FCIs avstängning av Mr Gregor Nemanics från att delta i 
utställning inklusive handling under en två-årsperiod; 1 juni 2010 till 31 maj 2012. 

 

Circular 54/2014  Kinoloska Zveza Slovenije informerar om att domare Mr Milos 
Kovacs samt domare Mr Anton Es auktorisationer upphör från 19 september 
respektive 31 oktober 2014.  

 
Circular 56/2014 Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) informerar om att Mr 
Luigi Migliaccio är avstängd från att döma under ett (1) år; 16 oktober 2014 till 16 
oktober 2015.  
 
Circular 57/2014 Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) informerar om att Mr 
Danilo Giorgio är avstängd från att döma under tre (3) år; 23 oktober 2014 till 23 
oktober 2017. 
 
Circular 60/2014 Japan Kennel Club (JKC) informerar om att för domare Ms Chie Ejima 
har klubben beviljat domaren att döma på internationella utställningar från och med 
19 november 2014, men endast utanför Japan, samt att för domare Mr Hisayoshi 
Kadowaki är avstängningen hävd från 24 juli 2014.  
 
Circular 63/2014 Cynological Federation of Uzbekistan (KFU) informerar om att Ms 
Irina Logvinenko  är avstängd som medlem under en period av femton (15) år gällande 
från 24 mars 2007, innebärande att hon inte får delta på FCI internationella 
utställningar eller arrangemang.     
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Circular 2/2015 Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos (AERCAN) informerar om 
att Mr Christian Jaim Vega Taipa är definitivt utesluten som AERCAN medlem och  
domare. 
 
Protokoll från FCI Show och FCI Shows and Show Judges Commission i Paris den 1 
respektive 2 februari 2014. 
 
Protokoll från FCI General Committee i Cancun den 9-10 april 2014. 
 
Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna. 

§ 21 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras i UtstK nyhetsbrev 

Fanns ett ärende § 14 a) som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 

Gick UtstK igenom vad som ska tas med i nästa nyhetsbrev. 

 

§ 22 Nästa möte 

 

Fastställde UtstK att nästa möte blir den 28-29 april, på Thoresta Herrgård. Mötet hålls 
gemensamt med domarkommittén den 28 april. Den 29 april är ett ordinarie möte i 
utställningskommittén. Följande mötesdatum i UtstK är; 8 juni, 10 september och 5 
november.  

 
 § 23 Mötets avslutande 

 

Ordförande tackade ledamöterna för ett konstruktivt möte och avslutade därefter 
mötet. 

 

Vid protokollet     

Ann-Sofi Flygare 

 

Justeras:     Justeras: 

 

 

Bo Skalin     Ulla Rylander 

 

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


