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SKK/UtstK nr 1-2019
2019-02-13
§§ 1-26

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
onsdag 13 februari 2019 på SKKs kansli i Rotebro.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Kerstin Eklund (t.o.m. § 18 ), Bo Wiberg,
Madeleine Bäckman, Cindy Pettersson
Förhinder: Birgitta Bernhed, Thommy Sundell, Viktoria Engström
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli, Karin Andersson ekonomichef SKK § 11
Protokoll: Jenny Damgren
§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Val av justerare
Bo Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Föregående protokoll
Protokoll 5-2018 gicks igenom och lades till handlingarna.
§4
Bordlagda ärenden
a) Championatdiplom
Enligt uppdrag från förra mötet hade sekreteraren kontaktat berörda avdelningar på
kansliet för att se om möjligheten att ändra storleken till A4 var möjlig. Det fanns inga
hinder att ändra, vilket UtstK såg positivt på.
UtstK diskuterade olika sätt att distribuera diplomen och kom fram till att det ska
finnas möjlighet för hundägaren att själv ladda ner diplomet för att skriva ut det, samt
även finnas möjlighet att beställa ett diplom från SKK kansli.
Uppdrogs till sekreteraren att arbeta vidare med genomförandet av detta.
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b) UtstK funktionärsstipendium
Komplettering till den tidigare ansökan hade kommit in.
UtstK beslutade att tilldela Christina Solman från Svenska Pudelklubben,
mellansvenska avdelningen, 5000 kr att använda till att besöka andra avdelningars
arrangemang och eller andra större utställningar för att vidareutvecklas och lära sig
mer om arrangerandet av utställning.
Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaten
avlämna en rapport och/eller reseberättelse, varefter tilldelat stipendiebelopp betalas
ut.
§5
Övriga protokoll
a) Centralstyrelsen (CS)
För kännedom fanns protokoll 5-2018 från 7-8 november 2018.
UtstK noterade informationen.
b) Domarkommittén (DK)
För kännedom fanns protokoll 5-2018 från 23 oktober 2018.
§14 Redovisning av DK/VU
DK beslutade att bekräfta DK/VUs beslut att stryka Michael Ganzer genomförda
elevtjänstgöring på My Dog då han ställt ut sin hund samma dag. DK/VU beslutade
även att rekommendera UtstK att stryka resultatet för hunden 2019-01-04.
UtstK beslutade att följa rekommendationen och stryka resultatet för fransk bulldogg
SE23518/2017 Berbris Fröjdis de Triomphe.
För kännedom fanns DK protokoll 1-2019 från 22 januari 2019.
UtstK noterade informationen.
c) Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet (AG-ES)
För kännedom fanns minnesanteckningar 5-2018 från 20 november 2018.
I protokollet fanns förslag från AG-ES till UtstK att ta bort tävlingen Årets
uppfödargrupp, med motiveringen att denna tävling inte främjar exteriör variation.
UtstK diskuterade förslaget ingående och menar att tävlingarna för avelsklass och
uppfödargrupper är en viktig del i den kynologiska utvärderingen. Årslistan är ett bra
sätt för uppfödare att få sin uppfödning utvärderad, och lockar utställare till
utställningarna. Ur en kynologisksynvinkel vill vi ha så många individer som möjligt på
utställning.
UtstK ställer sig frågande till resonemanget i förslaget, och har svårt att se kopplingen
att man genom att ta bort årslistan skulle gynna den exteriöra variationen som AG-ES
är ute efter.
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UtstK beslutade att inga förändringar ska göras gällande tävlingen Årets
uppfödargrupp.
För kännedom fanns minnesanteckningar 1-2019 från 29 januari.
Där fanns beslut om att istället för att ha obligatorisk SRD-genomgång på
länsklubbsutställningar ombe alla svenska domare att vara SRD-ambassadörer.
UtstK noterade informationen och tyckte det var ett bra beslut.
För kännedom fanns filmen Pedigree dogs for the future, som UtstK tyckte var bra.
d) Nordisk Kennel Union (NKU)
För kännedom fanns protokoll från mötet 24 oktober 2018.
UtstK noterade informationen.
e) Disciplinnämnden (DN)
För kännedom fanns beslut 48-2018 gällande person som tilldelats varning och tre års
registreringsförbud. Personen är ringsekreterare.
UtstK noterade informationen som inte föranledde någon åtgärd.
För kännedom fanns beslut 53-2018 gällande person som uteslutits ur SKKorganisationen. Personen är ringsekreterare.
Utesluten person blir som följd avauktoriserad som ringsekreterare.
För kännedom fanns beslut 66-2018 gällande person som tilldelats erinran. Personen
är certifierad utställningsarrangör, CUA.
UtstK noterade informationen som inte föranledde någon åtgärd.
För kännedom fanns beslut 82-2018 gällande person som inte får antas som medlem i
någon av SKKs medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan
om medlemskap. Personen är certifierad utställningsarrangör, CUA.
Följden av det blir att personen avregistreras som CUA.
f) Utbildningskommittén (UK)
För kännedom fanns protokollsutdrag §18 från UKs möte den 25 januari med beslut att
stödja UtstK i arbetet med att utveckla distansutbildningar.
UtstK noterade informationen, kontakt mellan UK och arbetsgruppen för
distansutbildningar i UtstK har tagits.
§6
Resultatrapport
För kännedom fanns ekonomisk rapport för UtstK till och med december 2018.
Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna.
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§7
Information från ordföranden
Bo Skalin informerade om aktuellt läge gentemot verksamhetsplanen och givna KFuppdrag 2017.
Vidare informerade han från mötet med FCI Show and Judges Commissions 2-3
februari i Bogotá. Bo hade informerat om Nordic Dog Show, och Thomas Uneholt höll
presentation ”Dog Shows – Evaluating dogs for breeding purposes or just a
competition”.
Mötet hade bland annat diskuterat hur information om domare som inte är bosatta i
det land de har sin domarauktorisation ska spridas inom FCI.
UtstK uppmanar svenska arrangörer att kontrollera i FCI Judges directory att domare
som ska bjudas in till utställningen inte är avstängd utan får döma.
§8
Information från ledamöterna
Madeleine Bäckman informerade om att det tagits fram korta filmer som ska användas
i kommande digitala utbildningar.
Vidare informerade hon om att en fråga väckts av Sveriges Hundungdom (SHU)
gällande att göra en förfrågan till ringsekreterare om vilka som gärna tjänstgör under
Junior Handling tävlingar på utställningar.
UtstK beslutade att göra ett utskick till ringsekreterarna med frågan. Det uppdrogs till
sekreteraren att tillsammans med Madeleine Bäckman och SHU genomföra det.
Information fanns från Thommy Sundell att information om tillgänglighet på
utställningar kommer att tas upp i tidningen Hundsport framöver.
§9
Information från tävlings- och utbildningschefen
Kjell Svensson informerade kommittén om det arbete som ska göras inför
Kennelfullmäktige (KF) i höst.
I årets första numer av Hundsport finns en översikt av länsklubbarnas utställningar.
Nytt är att alla domarlistor finns på en ny webbplats för länsklubbarna. Domarlistorna
publiceras där efter granskning av SKKs kansli. Klubbarna ska lämna in underlagen
senast nio (9) månader före utställningen ska äga rum. Domarlistor som har vakanser
publiceras inte.
Diskussion om arvoden för funktionärer pågår, eventuellt nya arvoden ska gälla från
2020 och fem år framåt.
Information om statistik över nordiska/utomnordiska domare på
länsklubbsutställningarna under 2018.
UtstK noterade att det är bra fördelning på de flesta utställningar och bara ett fåtal
klubbar har högre andel utomnordiska domare än vad som rekommenderas.
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta de klubbar som avviker från
rekommendationen rörande andel nordiska domare samt andelen nordiska domare på
svenska raser.
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Kjell gick igenom tidsplanen inför den kommande regelrevideringen.
UtstK planerade att tillsätta en arbetsgrupp för att hantera förslagen som kommer in.
§ 10 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade om information som skickats till länsklubbar samt rasspecial- och avtalsanslutna klubbar inför kommande ansökningar om utställningar
2022 respektive 2021.
Information om förslag på texter som kan användas av utställningsarrangörer när de
ska skicka förfrågan och inbjudan till utländska domare som inte dömt i Sverige
tidigare. Förslagen har skickats till alla klubbar som anordnar utställning.
För kännedom fanns information om en förändring i regelverket för
dispensregistrering (inmönstring).
§ 11 Information från SKKs ekonomichef
Ekonomichef Karin Andersson presenterade sig för kommittén. Hon informerade om
skatteregler kring utbetalning av arvode till utländska domare. Mer information
inväntas från Skattemyndigheten. När arbetet med detta är klart kommer
informationen sammanfattas och SKKS klubbar informeras.
§ 12 Bestyrelserapporter
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter:
a) Länsklubbar
Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 2-4 november 2018
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten.
Centralstyrelsen, Stockholms hundmässa 8-9 december 2018
För kännedom fanns utdrag från CS protokoll avseende dopingprov via urinprov från
hund som deltagit på utställningen. Vid analys har förekomst av otillåten substans
påvisats. Resultatet för aktuell hund har strukits.
Västra Kennelklubben, My Dog 1 Göteborg, 3 och 5 januari 2019
Notering om deltagande hundar som ägs av domare som dömde på utställningen.
Domaren står som uppfödare av hundarna tillsammans med sin fru. Frun står som
ägare i katalogen men de domaretiska reglerna säger att ”Ägs hund av person som är
delägare i hundens kennelnamn anses kennelnamnsinnehavarna gemensamt vara
ägare till hunden.”
I domaravtalet Invitation to judge förbinder sig domaren att följa SKKs code of ethics
for judges.
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UtstK beslutade att stryka resultaten för welsh corgi pembroke NO38130/18 Siggen’s
Illuminator och NO38134/18 Siggen’s Irresistible från utställningen 2019-01-03 och
2019-01-04, samt deltagande uppfödargrupp.
Västra Kennelklubben, My Dog 2 Göteborg, 4 och 6 januari 2019
Notering om utställare som inte uppfört sig på korrekt sätt. Då inget yttrande
inkommit från utställaren bordläggs ärendet.
b) Specialklubbar
Specialklubben för Skällande Fågelhundar, Piteå 24 november 2018
Notering om utställare (som också är jaktprovsdomare) som talat olämpligt till
domaren. I yttrande till UtstK har utställaren bett om ursäkt.
Därmed läggs ärendet till handlingarna.
Skaraborgs Taxklubb, Skara 23 september 2018
Notering om utställare som betett sig olämpligt mot funktionärer på grund av att hen
kommit för sent till bedömningen. Utställaren hade senare bett om ursäkt.
Därmed läggs ärendet till handlingarna.
§ 13 Inkomna skrivelser
a) Skrivelse inkommen 21 december gällande hunds identitet
I skrivelsen ifrågasattes om det var rätt hund som deltagit på flera utställningar
eftersom hundens registrerade färg inte stämde överens med färgen på den som varit
på utställningarna.
När hundägaren fått frågan från UtstK uppdagades att stamtavlor förväxlats.
UtstK beslutade att stryka resultaten nedan för tax SE26932/2015 Ygeia Rococo då den
är anmäld under felaktiga uppgifter.
2016-01-07 Göteborg
2016-01-08 Göteborg
2017-01-07 Göteborg
2017-01-08 Göteborg
2018-01-05 Göteborg
b) Skrivelse inkommen 7 januari gällande en person som delat en film på
skriftställaren på Facebook och skrivit nedlåtande mot hen i kommentarerna
Personen som delat filmen är ringsekreterare men tjänstgjorde inte på aktuell
utställning. Yttrande från personen fanns.
UtstK tog del av skrivelser samt yttranden och uppmanar till att visa ömsesidig respekt.
Därmed läggs ärendet till handlingarna.
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c) Utställare som lämnat in skriftlig protest samt erlagt protestavgift på Svenska
Dvärghundsklubbens (SDHK) utställning i Sandviken 2 september 2018.
Hundägaren har inte blivit meddelad något beslut angående protesten. Protesten har
inte blivit behandlad av bestyrelsen på plats och inte heller hänskjuten till berörd
kommitté hos SKK.
UtstK påpekade att en hundägare måste meddelas ett beslut angående en protest som
lämnats in senast sju dagar efter utställningen avslutats. Om det inte är möjligt för
bestyrelsen att meddela sitt beslut inom föreskriven tid ska avgörandet hänskjutas till
SKK.
UtstK beslutade att lämna avgörandet av protesten till verkställande utskott i DK för
ett skyndsamt beslut. Vidare uppmanar UtstK SDHK att återbetala protestavgiften till
hundägaren oavsett DKs beslut i ärendet.
Punkten beslutades omedelbart justerad.
d) Skrivelse inkommen 1 februari gällande att begränsa antalet certifikat (cert) för
hundar under två år.
Skriftställaren hänvisar till en nedgång av deltagande fransk bulldogg på utställning. Ett
sätt att hejda minskningen av deltagande hundar skulle vara att begränsa antalet cert
en hund får ta emot före två års ålder.
UtstK hänvisar till det gedigna arbete som genomfördes inför Kennelfullmäktige 2015
av arbetsgruppen för framtidens utställningsverksamhet. Dagens regelverk, avseende
möjligheten att erhålla certifikat kopplat till nationellt utställningschampionat, är
komplext och skiljer mellan olika raser/rasgrupper. Slutsatsen var att kvalitetskraven i
utställningssammanhang inte bör sänkas för att erhålla ett utställningschampionat.
e) Skrivelse inkommen 4 februari om att domare inte ska få visa hund, samt
begränsning av cert
Skriftställaren menar att fler och fler uppfödare och ”vanliga” ägare av fransk bulldogg
utbildar sig till domare, och när de sen visar sina egna hundar på utställning döms de
fram av dommarkollegor. Dessutom menar skriftställaren att det är ett problem att
några hundar får många cert på en säsong och att det innebär svårigheter för andra
hundar att få cert.
UtstK upplyser om att det är ca 15 personer vart annat till vart tredje år som antas till
domarutbildningen, och att det är stor spridning på vilken ras de personerna själva har.
I övrigt hänvisar UtstK till svaret på skrivelsen i § 12 d).
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§ 14 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
a) Ansökningar specialklubbar 2020
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet från följande klubbar:
Svenska Gårds- och vallhundsklubben
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
Svenska Lagotto Romagnoloklubben
Svenska Landseerklubben
Svenska Lapphundklubben
Svenska Polarhundklubben
Svenska Schnauzer Pincherklubben
Svenska Sennenhundklubben
Svenska Stövarklubben
Svenska Welch Corgi Klubben

15 st
2 st
1 st
1 st
3 st
12 st
11 st
5 st
27 st
1 st

b) Sent inkommen ansökan från Rasklubben för Portugisisk Vattenhund
Klubben ansökte om utställning i Märsta 2020-08-23.
UtstK godkände ansökan.
c) Sent inkommen ansökan från Svenska Perro de Agua Españolklubben
Klubben ansökte om utställning i Tvååker 2020-07-12
UtstK godkände ansökan.
d) Ansökningar specialklubbar 2021
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet för följande klubbar:
Specialklubben för Bearded Collie
3 st
Specialklubben för Rhodesian Ridgeback Sverige 3 st
Svenska Kooikerhondjeklubben
2 st
Svenska Perro de Agua Español Klubben 1 st
Svenska Shar-Pei Klubben
1 st
Svenska Shetland Sheepdog Klubben 4 st
e) Presentation inför utställning från Svenska Specialklubben för Drivande
Vildsvinshundar (SSDV)
Enligt protokoll 4-2017 skulle SSDV presentera sina funktionärer inför utställningen i
Jönköping 2019-05-30. Klubben har i god tid inkommit med lista på kommissarie,
bestyrelse och CUA.
UtstK noterar presentationen av kommissarie, bestyrelse och CUA, och önskar klubben
en trevlig utställningsdag.
f) För kännedom fanns UtstK förslag till CS angående överklagan från Värmlands
Kennelklubb att deras utställning i Ransäter 2021 ska ha nationell status.
UtstK noterade informationen.
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g) Ansökan från Svenska Taxklubben om ytterligare utställningar i Örebro 2019-10-26
och 2020-10-24.
UtstK beslutade att avslå ansökan för 2019, och att godkänna ansökan för 2020 om
klubben byter mot den godkända utställningen i Örebro 2020-05-16 och på så sätt inte
ökar det totala antalet utställningar.
h) Ansökan från Terrierklubben tysk jaktterrier om att byta dag och ort på sin
utställning från Almunge 2019-07-20 till Snogeholm 2019-09-28.
UtstK godkänner ändringen trots att det är nära i tid med anledning av yttre
omständigheter som klubben inte kan påverka.
§ 15 Policyfrågor/regelfrågor
a) Uppdrag från CS angående Nordic Border Show
CS har uppdragit till UtstK att utforma ett förslag till CS att ta ställning till angående
dispens som krävs för att ha utställning på den finska sidan om gränsen mellan
Haparanda och Torneå.
UtstK beslutade att bordlägga frågan och invänta underlag.
b) Skrivelse angående schipperke som misstänkts vara kuperad från Svenska
Schipperke Ringen/Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK)
Rasklubbens skrivelse gäller en hund som ställts ut men misstänks vara kuperad.
Hunden är importerad och registrerad hos SKK med avsaknad av svans (AS). I
handlingarna fanns text om ärftlighet gällande avsaknad av svans hos schipperke samt
uttalande från Sofia Malm, genetiskt sakkunnig hos SKK.
UtstK beslutade att begära in kompletterande uppgifter från hundägaren genom ett
genetiskt test som kan utesluta eller bekräfta att aktuell hund är född med naturlig
stubbsvans, T-boxmutation. Testet ska tas hos veterinär. Tillsammans med
laboratorieremissen ska SKKs dna-remiss användas för att säkerställa hundens
identitet.
Beträffande kostnader för gentestet har SKKs utställningskommitté beslutat följande:
• I det fall gentestet utesluter att aktuell hund är född med naturligt hellång
svans står SKK för kostnaden.
• I det fall gentestet bekräftar att hunden är född med hellång svans, alltså att den är
svanskuperad, får ägarna stå för kostnaden för gentestet.
SKKs utställningskommitté förutsätter att besöket hos veterinär görs omgående, dock
senast den 31 mars 2019. Svar på gentestet skickas till SKK. Om hunden inte testas före
den 31 mars beläggs hunden med utställningsförbud till dess testsvar inkommit.
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§ 16 Registreringsärenden
a) Skrivelse inkommen gällande hund som ställts ut under rådande karens efter
sedering vid höftledsröntgen.
UtstK beslutade att bordlägga ärendet och invänta yttrande från hundägaren.
b) Hundar som gått i felaktig klass på utställningen i Göteborg den 5 och 6 januari
- Tysk spets som var anmäld som kleinspitz men mättes till 30 cm och då skulle ha
flyttats och tävlat som mittelspitz.
UtstK beslutade att stryka resultatet för tysk spets SE 19865/2016 Charming-Enzo från
2019-01-05, samt rekommenderar arrangören att återbetala anmälningsavgiften till
hundägaren.
- Tysk spets som var anmäld som kleinspitz men mättes till 30 cm och då skulle ha
flyttats och tävlat som mittelspitz.
UtstK beslutade att stryka resultatet för tysk spets SE 12196/2018 Fellboms Farciarz
Charly från 2019-01-05, samt rekommenderar arrangören att återbetala
anmälningsavgiften till hundägaren.
- Tax som tävlat som dvärg men mätts till 36 cm och då skulle ha flyttats och tävlat
som normalstor.
UtstK beslutade att stryka resultatet för tax SE56110/2014 Mini Power Adele från
2019-01-06, samt rekommenderar arrangören att återbetala anmälningsavgiften till
hundägaren.
UtstK påpekar att den som för länsklubbs räkning registrerar resultaten efter en
utställning så snart som möjligt måste kontakta SKK/Tävlingsavdelningen om
felaktigheter uppmärksammas.
§ 17 Utbildningsärenden
a) Seminarium för utställnings- och domaransvariga i länsklubbar 27-28 oktober 2018
Sammanställning av grupparbetena från seminariet gicks igenom.
UtstK noterade informationen och tyckte det var bra kommentarer från deltagarna.
b) Enkät skickad till alla certifierade utställningsansvariga (CUA) i december 2018
I december skickades en enkät ut till alla som är registrerade CUA med frågor om
uppdraget som CUA samt om de vill stå kvar i registret. Ca 800 svar inkom.
De som angett att de inte vill stå kvar i registret avregistreras som CUA och UtstK
tackar dem för deras engagemang.
c) Brush-up för ringsekreterarhandledare (RIS-H) 23-24 mars 2019
Planeringen inför kursen och deltagarna gicks igenom.
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d) Seminarium för domar- och utställningsansvariga i specialklubbar höst 2019
Seminarierna genomförs i Jönköping 19 oktober, Stockholm 9 november och Umeå 23
november. UtstK diskuterade seminariet men lämnar till arbetsgruppen, Birgitta
Bernhed och Viktoria Engström, att ta fram förslag på inbjudan och faktablad till nästa
möte.
e) Brush-up för certifierad utställningsarrangör (CUA) höst 2019
Brush-up-kurserna genomförs i Jönköping 20 oktober, Stockholm 10 november och
Umeå 24 november. UtstK diskuterade kursen men lämnar till arbetsgruppen, Birgitta
Bernhed och Viktoria Engström, att ta fram förslag på inbjudan och faktablad till nästa
möte.
f) Engelska för ringsekreterare, distansutbildning
För kännedom fanns information från Studiefrämjandet, bland annat med
utvärderingar från deltagare som gått kursen. Det fanns fråga från en deltagare om att
få tillgång till kursens ljudfiler efter kursen avslutats.
UtstK noterade informationen och beslutade att ljudfilerna inte ska vara tillgängliga
efter avslutad kurs.
UtstK beslutade att nästa kursstart ska vara september 2019.
§ 18 Junior Handling
a) Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möte 9 december 2018.
Cindy Pettersson gick igenom minnesanteckningarna från mötet. Kommittén har två
nya ledamöter, Lovisa Wanhatalo och Gabrielle Hjort. Kommittén planerar inför
Nordiska mästerskap i december i år.
UtstK noterade informationen.
b) Domarändring på My Dog, Göteborg, 6 januari
Handlingkommittén blev i december uppmärksammad på att det skulle bli
domarändring på Junior Handling-tävlingen på My Dog till Mikael Nilsson. Han dömde
JH den 6 januari.
UtstK noterade informationen.
c) Förslag från Handlingkommittén att endast skicka representanter till World Dog
Show när utställningen hålls i Europa.
UtstK beslutade i enlighet med förslaget.
§ 19 Ringsekreterarärenden
a) Ansökningar om avauktorisering fanns från ringsekreterare Annely Silfwerax, Carin
Byström, Anki Wanhatalo, Viveka Hellberg, Birgitta Yngvesson, Klas Norén, Maria
Hjerppe, Siw Runnerström, Ann-Mari Lundh, Kristina Vakkala.
UtstK biföll ansökningarna och tackade dem för deras arbete.
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§ 20 Nya raser/rasnamn
Information från FCI att de efter önskemål från spanska kennelklubben Real Sociedad
Canina de España (RSCE) beslutat att ändra namn på rasen dogo canario till presa
canario. SKK kommer att genomföra namnändringen från 1 januari 2020.
UtstK noterade informationen.
§ 21 Redovisning av VU-beslut
Redovisning av VU-beslut från 29 oktober
a) Dispenser antal hundar/domare och dag
Beviljade
VU-beslut 29 oktober
Svenska Terrierklubbens utställning i Södertälje den 10 november 2018
Roy Gregg
81 hundar
Helen Tonkson-Koit
83 hundar
VU – beslut 9 november
Svenska Kennelklubben Stockholm 8-9 december 2018
Renée Sporre-Willes
84 hundar
Niksa Lemo
82 hundar
Dan Ericsson
85 hundar
Massimo Inzoli
83 hundar
José Homem De Mello
85 hundar
Jakub Kruczek
85 hundar
Bill Shelton
83 hundar
VU-beslut 13 december
Västra Kennelklubbens utställning i Göteborg den 4 januari 2019
Per Iversen
86 hundar
VU-beslut 17 december
Västra Kennelklubbens utställning i Göteborg den 5 januari 2019
Mickael Kristensen
81 hundar
b) Ändringar av plats och/eller datum samt nya utställningar
VU-beslut 31 oktober
Beviljat Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Clumber spaniel klubbens ansökan om
att arrangera en utställning i Eskilstuna 24 maj 2020.
VU-beslut 6 november 2018
Beviljat Svenska Taxklubben byte av datum för sin utställning i Hässleholm från 21
september 2019 till 14 september 2019.
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VU-beslut 9 november 2018
Beviljat Svenska Älghundklubben byte av datum för sin utställning i Lycksele från 25
maj 2019 till 1 juni 2019.
VU-beslut 12 november
Beviljat Svenska Terrierklubben att ställa in sin utställning i Sundsvall den 20 april
2019.
VU-beslut 13 november 2018
Beviljat Svenska Vorstehklubben byte av plats och datum för sin utställning i Nykvarn
12 maj 2019 till Vagnhärad 25 maj 2019.
VU-beslut 16 november 2018
Beviljat Wästmanlands Kennelklubb byte av plats för sin utställning 20-21 juli 2019
från Köping till Västerås.
VU-beslut 20 november
Beviljat Svenska Vinthundklubben/Svenska Afghanklubben byte av datum för sin
utställning i Strömsholm från 28 juli 2019 till 27 juli 2019.
VU-beslut 21 november
Beviljat Svenska Spaniel och Retrieverklubben byte av datum för sin utställning i
Sundsvall 30 juni 2020 till 26 juli 2020.
VU-beslut 27 november
Beviljat Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Curlyklubben ändring av datum och
plats för sin utställning 13 juli 2019 i Örebro till 29 juni 2019 i Arboga.
VU-beslut 27 november 2018
Avslagit Svenska Blodhundklubbens ansökan om att få arrangera en utställning 27 april
2019 i Karlskrona.
Beviljat Svenska Blodhundklubbens ansökan om ändring av datum och plats för
utställningen 2020 från Grästorp i augusti till Karlskrona 25 april 2020.
VU-beslut 3 december 2018
Beviljat Svenska Spets och Urhundklubben byte av datum för sin utställning i
Eskilstuna 16 mars 2019 till 9 mars 2019.
VU-beslut 5 december
Beviljat Svenska Schnauzer Pinscherklubben att ställa in sin utställning i Höganäs 22
september 2019. Bo Skalin deltog inte i beslutet.
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VU-beslut 19 december
Beviljat Svenska Taxklubben/Västsvenska taxklubben byte av datum för sin utställning
i Vårgårda från 18 augusti 2019 till 17 augusti 2019.
VU-beslut 9 januari
Avslagit Svenska Bassetklubbens ansökan om att byta datum och flytta utställningen
för Svenska Grand Basset Griffon Vendeén Klubben från Skillingaryd den 2 juni till
Vårgårda den 18 augusti. Att ändra både datum och plats för en utställning ses av
UtstK som en ansökan om en ny utställning, vilket inte godkänns så nära i tid.
VU-beslut 10 januari
Beviljat ansökan från Svenska Spaniel och Retriever Klubben att byta datum för sin
utställning i Forshaga från 2019-04-27 till 2019-04-13 på grund av felsökt datum. UtstK
uppmanar samtidigt klubben att framöver kontrollera ansökningarna så liknande
missar inte sker.
VU-beslut 18 januari
Beviljat ansökan från Svenska Polarhundklubben, Rasklubben för Samojed, att byta
plats och datum (från söndag till lördag) för sin utställning från Osby 2019-09-15 till
Degeberga 2019-09-14.
VU-beslut 22 januari
Beviljat ansökan från Svenska Stövarklubben, att byta plats för sin utställning 2019-0811 från Skellefteå, Byske IP till Norsjö, Bredsele IP.
VU-beslut 25 januari
Beviljat ansökan från Specialklubben för Skällande Fågelhundar att genomföra en
utställning i Vemdalen 2019-11-09. Ansökan beviljas då det skett ett misstag vid
ansökningen, men uppmanar klubben att i fortsättningen vara noga så liknande
misstag inte sker igen.
VU-beslut 28 januari
Beviljat ansökan från Svenska Dreverklubben, Svenska Beagleklubben, Svenska Basset
Klubben och Svenska Taxklubben, att byta datum för sin utställning i Visby från 201911-16 till 2019-11-09 på grund av att det första datumet krockar med obligatorisk
domarkonferens.
VU-beslut 8 februari
Beviljat ansökan från Svenska Spets och Urhundklubben, American Akita Klubb
Sverige, att byta ort för sin utställning 2019-06-15 från Avesta till Leksand.
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c) Ringsekreterarfrågor
Verkställande utskott i SKKs utställningskommitté har 2018-11-06 gett dispens för
Jämtland-Härjedalens Kennelklubb att använda ringsekreterare Kerstin Henriksson,
Östersund, som handledare vid ringsekreterarutbildning fram till dess att nästa
handledarutbildning anordnas av SKK/UtstK.
Kerstin måste delta vid nästa handledarutbildning som arrangeras av SKK/UtstK
(preliminärt planeras nästa till 2020), samt måste Kerstin delta vid den handledarbrush-up som kommer att hållas 23-24 mars 2019.
Verkställande utskott i SKKs utställningskommitté har den 11 december 2018 beviljat
förlängd utbildningstid till ringsekreterare gällande Ida Forss, utbildningen ska vara
avslutad senast 5 augusti 2019.
d) Övrigt
Verkställande utskott i SKKs utställningskommitté har 6 november 2018 beslutat att
stryka resultat för alaskan malamute Night Trail Golden Hearted Lady SE 47717/2015
från utställningen i Vännäs 16 juni 2018 då det inte var den tiken som ställdes ut. Den
tik som ställdes ut var istället Night Trail Golden Queen SE 47718/2015 som ägaren
trodde hon anmält. Oavsett orsak till förväxlingen måste resultatet strykas.
Verkställande utskott i SKKs utställningskommitté beslut 13 november 2018
Vid UtstK 5/2018 bordlades ärende § 97 f) Misstänkt färgad nos med uppdrag till
UtstK/VU att slutföra ärendet.
I bestyrelserapporten från Västernorrlands Kennelklubbs utställning 2018-10-06 i
Sundsvall framkommer det att en domare upptäckt att en hund otillåtet haft färgad
nos. Den aktuella hunden tilldelades disqualified.
Förutom bestyrelserapporten fanns följande underlag i ärendet: kritik på aktuell hund,
yttranden från bestyrelsen, domaren, de båda tjänstgörande ringsekreterarna och
hundägaren.
Av kritiken framgår ”Nose is coloured” samt att hunden tilldelades Disqualified.
Samtliga yttranden är samstämmiga där det beskrivs att hunden nos var färgad med
ett preparat som färgade av sig på domaren tumme. Hundägaren bekräftar att ”någon
form av kol” har använts på hundens nos i syfte att ”få ett lyster”.
UtstK/VU ser mycket allvarligt på det inträffade och konstaterar att det är en
överträdelse av SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävling och beskrivning
punkt 7. Doping och andra otillbörliga förhållanden samt av Särskilda regler för
utställning punkt 13. Behandling av päls, nos och hud. Detta medför ett ansvar för
hundägaren.
UtstK/VU beslutar att anmäla hundägaren till SKK Disciplinnämnd.
Vidare har utredningen visat att den person som hundägaren anlitat för att visa
hunden vid aktuellt tillfälle har handlat och uppträtt på ett sådant sätt att det strider
mot inledningen till SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävling och beskrivning:
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Det åligger deltagare och funktionär;
att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller
dess medlemsorganisationer samt,
att på utställning, prov, tävling eller beskrivning inte agera på sådant sätt att det
påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig
nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.
UtstK/VU ser detta som mycket klandervärt och riktar en stark uppmaning till aktuell
person att inte upprepa detta agerande då det kan leda till ett beslut om
tillträdesförbud på SKKs verksamhet.
Verkställande utskott i SKKs utställningskommitté har den 21 november 2018 beslutat
stryka resultaten för rottweiler Yengol´s Gandalf, SE 31900/2017 från SBK
utställningarna i Insjön 2018-11-10 och 2018-11-11 med hänvisning till SKKs
Utställnings och championatregler, punkt 7, Doping och andra otillbörliga förhållanden
då hunden genomgått ett operativt ingrepp för så kallat ”cherry eye” utan att dispens
för deltagande har beviljats.
Verkställande utskott i SKKs utställningskommitté har den 12 december 2018 beslutat
att för rysk svart terrier RKF4547382, Furmanov Iz Doliny Vetrov stryka resultaten från
Uppsala läns Kennelklubbs utställning i Gimo 27 maj 2018 och Wästmanlands
Kennelklubbs utställning i Västerås 22 juli 2018. Detta med hänvisning till att ägaren är
belagd med tävlingsförbud fram till 2020-02-05.
Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har 15 december 2018 beslutat att
bevilja Södra Norrbottens Kennelklubb att arrangera SM-kvalificerande Junior
Handling på sin utställning i Piteå 25-26 maj 2019.
Verkställande utskott i SKKs utställningskommitté har den 13 december beslutat stryka
resultatet från SKKs utställningen i Älvsjö 2018-12-09 för SE19865/2016 Charming-Enzo
då den tävlat som kleinspitz men blev inmätt till 30 cm vilket är måttet för mittelspitz.
Verkställande utskott i SKKs Utställningskommitté har den 4 december 2018 beslutat
att stryka nedanstående resultat för russkiy toy GRAND TANDEM MASTER RKF4699264
på grund av att hunden varit anmäld till utställningarna med svensk ägare trots att den
inte är registrerad i SKK.
20180629-001 NORDIC DOG SHOW GÄLLIVARE
20180818-003 UTSTÄLLNING NAT ÖVERKALIX
20180819-008 UTSTÄLLNING NAT LULEÅ
20181007-007 UTSTÄLLNING NAT SUNDSVALL
SKKs Utställnings- och championatregler, Särskilda regler för utställningar:
17. Krav på härstamning och registrering
Rätt att delta i utställning har
a) hund född i Sverige, som vid anmälningstidens utgång har tilldelats
registreringsnummer i SKKs register och där godkänd FCI-standard för rasen föreligger
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eller där rasen beviljats dispens för deltagande. För deltagande i inofficiell valpklass är
det tillräckligt att valpen finns under registrering.
b) hund född utanför Sverige och som vid anmälningstidens utgång har tilldelats
registreringsnummer i SKKs eller erkänd utländsk kennelklubbs register och där
godkänd FCI-standard för rasen föreligger eller där rasen beviljats dispens för
deltagande. Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
§ 22 Information från FCI
a) För kännedom fanns FCIs utställningskalendrar för 2019-2020 samt 2021
UtstK noterade informationen.
b) För kännedom fanns cirkulär:
71/2018 - Ryska kennelklubben (RKF) informerar om att domare Nikolay Sedykh,
Liudmila Zubkova och Alexandr Khachaturyan inte längre är avstängda.
73/2018 - Nederländska kennelklubben (RvB) informerar att G.H. van Empel är
avstängd som uppfödare från 2018-02-01 till 2024-01-31
81/2018 - Cyperns kennelklubb (CKC) informerar att Erodotos Neofytou är avstängd
som medlem, domare, uppfödare och utställare. Vidare informerar de om att alla
cypriotiska domare i FCI Show Judges Directory måste ha skriftligt intyg från CKC för att
få döma på utställningar utanför Cypern.
83/2018 - Ukrainska Kennelklubben (UKU) informerar om att Igor Matyuk är avstängd
som domare 2018-11-03 till 2021-11-02, samt att han inte får delta på någon
utställning under denna period.
86/2018 - Information från CKC med lista över domare som är avstängda från och med
2018-12-03.
87/2018 - Information från CKC med lista över domare som är tillfälligt avstängda från
och med 2018-12-03.
91/2018 - Information från RKF att de har utsett 2019 till Year of Russian Breeds. Den
första World Show för ryska raser genomförs i Moskva vid den internationella
utställningen "Mazover Memorial Cup" 25-26 maj 2019.
1/2019 - Information från CKC att Chris Zeniou är tillfälligt avstängd från 2018-12-04
4/2019 - Information från Kubas kennelklubb (FCC) att Nelson J Borroto Agüero och
Natalia Díaz Vega inte är FCI- domare.
5/2019 - Information från CKC att Chris Zeniou är avstängd från 2019-01-11 till
2024-01-10.
8/2019 - Lista från Estniska kennelklubben med hundar som inte får användas i avel
2018-11-02 till 2020-11-01, samt inte får delta på utställningar 2018-11-02 till 2021-1101.
9/2019 - Bulgariska Kennelklubben (BRFC) informerar att Kamen Litov är avstängd som
domare från 2019-01-14, samt att Krasimir Todorov är avstängd som domare under ett
år från 2019-01-14.
UtstK noterade informationen.
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c) För kännedom fanns statistik över utdelade internationella titlar 2018.
UtstK noterade informationen.
§ 23 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
§ 24 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
Inga beslut som inte får offentliggöras fanns.
§ 25 Kommande möten
Nästa möte med UtstK är 3 april 2019. Kommande möten är 4 juni, gemensamt möte
med DK den 10-11 september, samt 6 november.
§ 26 Mötets avslutande
Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet
Jenny Damgren
Justeras:

Justeras:

Bo Skalin

Bo Wiberg

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

