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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 16 
april 2014 på Thoresta herrgård. 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf), Birgitta Bernhed, 
Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Ulla Rylander 

Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli (§§ 29 - 36, 41, 43 och 48), Ann-Sofi Flygare 
SKKs kansli, Katarina Sundberg journalistisk bevakning 

Anmält förhinder: Bo Wiberg, Jan Hallberg, Cindy Pettersson 

Protokoll: Jenny Dahlbom 

 

§ 29 Sammanträdet öppnas 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte, förklarades mötet 
därefter öppnat.  

 

§ 30 Val av justerare  

Utsågs Kerstin Eklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 31 Föregående protokoll 

UtstK protokoll 1/2014 gicks igenom. Det konstaterades att det blivit mycket positiv 
respons från det nya nyhetsbrevet. §16 a) formaliserade grundkrav för att utbilda sig 
till handledare för ringsekreterare kommer tas upp på nästa möte. Därefter godkändes 
protokollet och lades till handlingarna. 

 

§ 32 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

a) Den nya blanketten Ringsekreterarinbjudan Bekräftelse/Avtal gicks igenom och 
godkändes. UtstK uppmanar länsklubbarna att använda den. Blanketten kommer 
finnas som ifyllbar pdf på skk.se. 

b) Den nya blanketten Inquiry to judge gicks igenom och godkändes efter några 
ändringar. Den kommer finnas som ifyllbar pdf på skk.se. 

c) Den nya blanketten Funktionärsavtal, för bestyrelse/kommissarie gicks igenom och 
godkändes. Den kommer finnas som ifyllbar pdf på skk.se. 

d) Kjell Svensson redovisade UtstK förslag till policy som svar på uppdraget från CS 
gällande att vissa specialklubbar vill kunna ställa ut sina hundar på två utställningar 
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samma dag. Uppdraget från CS innebar att bereda frågan och titta på ett eventuellt 
dispensförfarande ett restriktivt regelverk med tydliga gränsdragningar.  

Förslag till policy 

Grundinställningen är att situationen där en hund ställs ut två gånger samma dag 
ska så långt det är möjligt undvikas. Detta med hänvisning främst till 
kvalitetstanken med utställningsverksamheten men även, främst när det gäller 
numerärt stora raser, av djurskyddsskäl. Ansvaret för att undvika att en hund 
ställs ut två gånger samma dag ligger inte på den enskilda hundägaren utan på 
specialklubbar och UtstK vid planering och godkännande av 
utställningsprogrammet.  
En specialklubb där en minoritet av raserna går i en annan rasgrupp än majoriteten av 
klubbens raser kan i undantagsfall vid ansökan om utställning begära om dispens för 
dessa raser att få ha två utställningar samma dag. Detta för att undvika orimliga 
konsekvenser för den berörda specialklubben. Dock ska alltid en sådan dispensansökan 
ha föregåtts av försök att lösa situationen på andra sätt. Till exempel genom att i 
dialog med berörd länsklubb försöka påverka dem att lägga grupperna så att kollision 
inte uppstår eller att dela sin egen utställning över två dagar, med ena gruppens raser 
den ena dagen och den andra gruppens raser den andra dagen. 
 
UtstK godkände förslaget och lämnar det vidare till CS. 
 

e) Förslag på nytt namn på tävlingen ”Årets uppfödare” diskuterades utan att 
kommittén kom till beslut. 

UtstK beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte. 

 

§ 33 Information från ordföranden 

För UtstK kännedom fanns resultatrapport från mars 2014. 

UtstK noterade informationen och rapporten lades till handlingarna. 

 

§ 34 Information från ledamöterna 

Thomas Uneholt informerade om arbetet med ”Framtidsgruppen”. Gruppen har haft 
ett första möte och Thomas informerade om arbetet som ska genomföras under 
sommaren, bl a enkätundersökningar. 

UtstK noterade informationen. 

 

§ 35 Information från tävlings- och utbildningschefen 

Kjell Svensson informerade om statistik kring UtstK nyhetsbrev, vilket mottagits 
positivt. Han informerade även om verksamhetsberättelsen för 2013 och 
sammanställningen av det årets siffror. 
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För kännedom fanns statistik från 2013 gällande antal starter på 
länsklubbsutställningar, medlemmar, registreringar, utställningar och prissättning. 

För kännedom tillhör nu rasen Chodsky Pes SBK. De får delta på rasspecifika prov nu 
direkt, SBK-utställningar kommer de få delta på från 1/1 2015. 

Kjell informerade också om att utvecklingen av steg två i webverktyget ”Arrangera 
utställning” för specialklubbar går framåt och planeras vara i drift till nästa 
ansökningsperiod. 

UtstK noterade informationen. 

 

§ 36 Information från sekreteraren 

- Ann-Sofi Flygare informerade om att Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H är 
klara. Reglerna kommer endast att finnas som webb-version på www.skk.se under 
funktionärsinfo.  

- Vidare informerade Ann-Sofi om att nu även ras- och specialklubbar ska fylla i 
bestyrelserapport efter genomförd utställning. Rasklubbarna skickar in den till sin 
specialklubb, som skickar den vidare till SKK i de fall det fanns något att rapportera. 

- Nytt datum för att ansöka om funktionärsstipendium från UtstK är den 30e 
september 2014. 

- Deltagarna i speakerutbildningen har fått diplom för genomförd kurs. Lista över de 
som genomgått kursen finns på www.skk.se. 

- De nya resultatlistorna är nu kompletterade med utrymme där ringsekreterarna 
ska fylla i sitt telefonnummer för att lättare kunna kontaktas om frågor uppstår 
kring resultaten.  

- De engelska domarinstruktionerna för obligatorisk mätning Instructions regarding 
compulsory measuring of breeds at Championship Shows organized by the Swedish 
Kennel Club and associated clubs är nu uppdaterade och finns på webben. De 
svenska Instruktioner till domare avseende obligatorisk mätning på officiella 
utställningar kommer också uppdateras med motsvarande information. 

- Jenny Dahlbom informerade om FCIs nya hantering av CACIB. Nu kan utställarna 
själva se direkt på FCIs hemsida, www.fci.be, när CACIB från utställning blivit 
bekräftat. Sedan tidigare har SKK registrerat i Hunddata när ett CACIB bekräftats 
från FCI, så det blir ingen förändring för svenska utställare.  

UtstK noterade informationen. 

 

§ 37 Protokoll från SKK centralstyrelse (CS) 

CS protokoll 

För kännedom fanns CS protokoll nr 1-2014 från 2014-02-13. 

Noterade UtstK informationen. 

 

http://www.skk.se/
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Protokollsutdrag från CS 2014-02-13 

§ 6 SKK/UtstK nr 5-2013 

b) Överklagan av beslut från Utställningskommitténs VU – Gotlands Kennelklubb  
Gotlands Kennelklubb överklagar i brev Utställningskommitténs VU-beslut om att inte få 
byta dag på sin internationella utställning till den 31 augusti 2014.  
CS diskuterade omständigheterna kring hur felet uppkommit och beslutade att bifalla 
överklagan under förutsättning att FCI godkänner ändringen.  

Beslutet är omedelbart justerat. 

UtstK noterade informationen. 

 

§ 38 Protokoll från SKK domarkommitté (DK) 

DK protokoll 
För kännedom fanns DKs protokoll nr 1-2014 från 2014-01-28 

UtstK noterade informationen. 

 
§ 39 Övriga protokoll 
För kännedom fanns protokoll från NKU/VD möte 2014-02-14 

UtstK noterade informationen. 

 
För kännedom fanns protokollsutdrag från SKK Disciplinnämnd (DN) 
DN beslut 3/2014 berör en auktoriserad ringsekreterare, och DN beslut 5/2014 berör 
en certifierad utställningsarrangör.  

UtstK noterade informationen. 

 

§ 40 Bestyrelserapporter 

Länsklubbar 

a) Sydskånska Kennelklubben, Malmö 2014-03-22 och 23.  

Bilagt ärende handläggs av DK innan det återkopplas till UtstK. 

b) Södermanlands kennelklubb, Strängnäs 2014-03-07, 08 och 09.  

c) Örebro läns kennelklubb, Askersund 2013-08-10 och 11. Inkom till UtstK 2014-03-
03. 

d) Södra Norrbottens kennelklubb, Piteå 2013-05-18 och 19. Inkom till UtstK 2014-02-
19. 

UtstK noterade informationen. 

 
UtstK uppmärksammar att det saknas bestyrelserapporter från 2013 från: 

- Södermanlands kennelklubb från utställningen i Eskilstuna den 17-18 augusti 
- Hälsinglands kennelklubb från utställningen i Alfta den 6-7 juli 
- Södra Norrbottens kennelklubb från utställningen i Piteå den 6-7 juli 
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UtstK uppmanar dem att snarast skicka in bestyrelserapporterna, och fortsättningsvis 
skicka in dem i tid. 
 
Specialklubbar 
a) Svenska Vorstehklubben, Piteå 2014-01-26 
UtstK noterade informationen. 
 

§ 41 Utbildningsfrågor 

a) Utvärdering av utbildningen av handledare för utbildning av ringsekreterare 22-23 
februari 

Deltagarna på utbildningen hade lämnat mycket positiv respons om kursen. 

b) Utvärdering från Brush-up CUA-H 

Utvärderingen från utbildningen gicks igenom, deltagarna var mycket nöjda. UtstK 
diskuterade om det krävs prov efter genomgången kurs för att bli CUA, likt det för 
ringsekreterare. 

UtstK beslutade att bordlägga ärendet och uppdra till Kerstin Eklund och Ann-Sofi 
Flygare att se över om det finns behov och eventuella konsekvenser av ett sådant 
förslag.  

c) Seminarium för domar- och utställnings- och SRD-ansvariga i SKKs länsklubbar 25-
26 oktober 2014 

UtstK noterade informationen. 

d) Material till brush-up för ringsekreterare 

Material till brush-up för ringsekreterare som på UtstK uppdrag togs fram av 
kursledningen vid seminariet för ringsekreteraransvariga i höstas. Materialet är nu 
färdigsammanställt och utskickat till länsklubbarna. Materialet är tänkt att uppdateras 
löpande vid behov (regeländringar osv). I materialet ingår bland annat en Power Point 
presentation, övningsuppgifter och information till den som skall vara handledare till 
en ringsekreterarelev/aspirant. 
 
UtstK tycker att materialet är bra och att det är positivt att det är gemensamt för alla 
som genomgår brush-up kursen.  
UtstK noterade informationen och uppmanar alla länsklubbar att anordna brush-up 
för ringsekreterare. 
 

§ 42 Inkomna skrivelser 

a) Fanns ett brev daterat 2014-03-31 från SBK med en hemställan om att avsluta den 
obligatoriska mätningen av rysk svart terrier.  

UtstK beslutade att bordlägga ärendet och begära en sammanställning av mätningarna 
från SBK. 
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b) Fanns ett brev daterat 2014-03-26 från Hans Rosenberg angående utdelande av HP 
på inofficiella utställningar för alla raser. Hans föreslår att HP (hederspris) tas bort 
från inofficiella utställningar där alla raser får delta, med hänvisning till att det kan 
vara svårt både för domare och utställare att tolka och förstå vilket värde som ska 
läggas i utmärkelsen.  

UtstK fastslog att det utan HP inte blir någon gallring av deltagande hundar, utan alltid 
en hund som blir BIR oavsett kvalitet. Det kan också inge felaktiga förhoppningar. HP är 
inte heller ett officiellt pris på officiella utställningar, förutom för uppfödar- och 
avelsgrupper. UtstK finner ingen anledning att ändra gällande regler, då det är upp till 
varje arrangör att dela ut de priser de vill.  

Utdrag ur Anvisningar för utställningar som inte stambokförs: 

Prisbeteckningar 
Vid utställning som inte stambokförs får arrangerande klubb själv bestämma vilken 
prisbeteckning, benämning på konkurrensplacering och övriga utmärkelser, som kan 
erhållas respektive ska utdelas. Undantaget är dock de officiella beteckningarna; CK 
(certifikatkvalitet), certifikat, reserv-certifikat, championat och CACIB, vilka ej får 
användas samt att det tydligt måste framgå av kokarders layout, text och eventuell 
färgnyans att det är annan än de som används på officiell utställning. 

 

c) Fanns ett mail inkommet 2014-03-11 från Therese Blomgren angående 
användande av handsprit av domare på utställningar.  

UtstK uppmärksammar att det finns rekommendationer kring detta i Regler och 
anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler: 

Desinficering 
Med anledning av förekomsten av och den ökade uppmärksamheten på att 
multiresistenta bakteriestammar kan överföras mellan hundar uppmanas du som 
domare att desinficera händerna med handsprit mellan varje hund efter till exempel 
bettkontroll. 

UtstK uppmanar länsklubbarna att följa rådande rekommendationer.  

 

d) För kännedom fanns ett brev daterat 2014-02-03 från Svenska Pudelklubben 
angående att dubbla domararvoden betalats ut. 

UtstK noterade informationen. 

 

§ 43 Regelfrågor 

- Bo Skalin och Kjell Svensson informerade om kommande revidering av de 
gemensamma nordiska utställningsreglerna. Ett första möte med NKU utställning ska 
hållas den 29 april. 
 
- Kjell informerade vidare om ändringar gällande WCC (Working Class Certificate). Där 
ska det framgå vilken provform, domare och vilket pris hunden har erhållit.  
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UtstK noterade informationen. 
 

§ 44 Registreringsärenden 

För kännedom fanns ett ärende där Eurasier SE 38872/2012 VESTSKOGEN'S CHILLA 
ställts ut i Malmö den 22 mars 2014. Hunden är opererad för entropion och har därför 
fått sitt resultat struket. 

UtstK noterade informationen. 

 

§ 45 Utställningsprogram ansökningar/ändringar 

a) För kännedom fanns informationen som gått ut till länsklubbarna inför ansökningar 
för 2017 års utställningar. 

UtstK noterade informationen. 

b) Fanns en ansökan från Stockholms kennelklubb, om att ändra antal dagar på sin 
utställning i april 2015 till tre dagar enligt följande: 

fredag 2015-04-03 grupp 2,3,7 

lördag 2015-04-04 grupp 4,5,6,8,10 

söndag 2015-04-05 grupp 1,9 

Thomas Uneholt anmälde sig jävig och deltog inte i beslutet. 

UtstK beviljade ansökan. 

c) Fanns en ansökan från Stockholms kennelklubb, om att ändra gruppfördelningen 
på sin utställning i augusti 2015 enligt följande: 

2015-08-22 grupp 1,7,9,10 

2015-08-23 grupp 2,3,4/6,5,8 

 De klubbar som påverkas av förändringen är vidtalade och har gett sitt 
medgivande. 

Thomas Uneholt anmälde sig jävig och deltog inte i beslutet. 

UtstK beviljade ansökan. 

d) Fanns en ansökan från Wästmanlands kennelklubb om att flytta grupp 10 till 
lördag den 18 juli på sin utställning i Köping 2015. 

UtstK beviljade ansökan. 

e) Fanns en ansökan från Södermanlands kennelklubb om att ha sin internationella 
utställning i Strängnäs tre dagar istället för två 2015 och 2016 och därmed fördela 
om grupperna enligt följande: 

fredag grupp 2,3 

lördag grupp 5,7,9,10 

söndag grupp 1,4,6,8 
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 Detta med anledning av utrymmesbrist, det blir för trångt att hålla utställningen 
på två dagar. 

UtstK beviljade ansökan. 

f) Fanns en ansökan från Svenska Vinthundklubben om att lägga till en utställning 
för Faraohundklubben på SvVKs utställning på Tammsvik 2016. Beroende på när 
faraohund går på SvVK Östras utställning vill de ha sin utställning omstående dag, 
30 2016. 

UtstK beviljade ansökan. 

g) Fanns en ansökan från Södermanlands Taxklubb om att ha en utställning den 16 
maj 2015 i Flen tillsammans med Södermanlands Stövarklubb och Södermanlands 
Dreverklubb, som redan har godkända utställningar planerade då. Södermanlands 
Taxklubb har inte ansökt om utställning för detta datum på grund av vikande 
anmälningssiffror, men ansöker nu efter att ha blivit kontaktade av ovan nämnda 
klubbar för ett samarrangemang.  

UtstK avslår ansökan och uppmanar klubben att ansöka till 2016. 

 

§ 46 Redovisning av UtstK VU-beslut  

a) Dispenser domare gällande antal hundar/dag  
VU har bifallit följande: 

 
VU-beslut 6 mars: 
Södermanlands kennelklubb 2014-03-08 
Jahn Stääv  81 
Eva Liljekvist Borg  86 
 
VU-beslut 16 mars: 
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel 2014-03-29 
Ian Prentice  83 
 
VU-beslut 18 mars: 
SSRK/Västra 2014-04-05 
Marianne Holm-Hansen 81 
 
VU-beslut 18 mars: 
SSRK/Västra 2014-04-06 
Natase Davidovic 83 
 
VU-beslut 16 april: 
Gävleborgs Älghundklubb i Högbo 2014-04-27 
Thomas Eriksson 84 
 
b) Utställningar ändringar VU-ärenden 
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VU har bifallit följande: 
 

Inställt 
VU-beslut 18 mars: 
Svenska Terrierklubben att ställa in utställningen i Gränna 2014-05-29. 
 
VU-beslut 19 mars: 
SBK att ställa in utställningen i Strömsund 2014-04-12.  
UtstK/VU ser allvarligt på lokalklubbens agerande att ställa in utställningen på eget 
initiativ utan godkännande från SBK centralt och SKK/UtstK. 
 
VU-beslut 21 mars: 
Norra Älvsborgs kennelklubb att ställa in utställningen i Vänersborg den 27-28 februari 
2016 efter problem med lokalen. 
 
VU-beslut 26 mars: 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige att ställa in utställningen i Borås 2015-06-
28. 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige att ställa in utställningen i Göteborg 
2016-06-11. 
 
Plats 
VU har bifallit följande: 
 
VU-beslut 18 mars: 
Svenska Terrierklubben att ändra plats för utställningen 2014-06-07 från Fengersfors 
till Vänersborg. 
 
VU-beslut 25 mars: 
SSRK Dalarna att ändra plats för utställningen 2014-11-09 från Smedjebacken till 
Rättvik. 
 
VU-beslut 26 mars: 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige att ändra plats för utställningen 2014-06-
14 och 15 (en utställning, tikar och hanar olika dagar) från Fjärås/Kungsbacka till 
Röstånga/Svalöv. 
 
Datum 
VU har bifallit följande: 
 
VU-beslut 18 februari: 
Svenska Vinthundklubben, Salukiringen, att ha sin utställning i Tammsvik endast en 
dag, lördag 2014-07-26 och stryka tillfället 2014-07-25. 
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VU-beslut 25 februari: 
Svenska Lapphundklubben att ändra datum för utställningen i Stockholm från 2014-09-
14 till 2014-08-23 på samma ort. 
 
VU har avslagit följande: 
 
VU-beslut 26 mars: 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige att ställa in utställningen i Vårgårda 2014-
05-11 med hänvisning till gällande policy att om lokalavdelningen i ett sent skede inte 
har möjlighet att genomföra utställningen ska den tas över och genomföras av 
huvudstyrelsen i specialklubben. 
 
UtstK beslöt att fastställa ovanstående VU beslut. 

 
c) Ringsekreterarärenden 
VU har beviljat följande: 

 
VU-beslut 20 februari: 
Västernorrlands stövarklubb dispens att ha endast en ringsekreterare för 26 
anmälda hundar på utställningen den 22 februari 2014. 
 
VU-beslut 5 mars: 
Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben dispens att ha endast en ringsekreterare 
för 26 anmälda hundar på utställningen i Kungsör den 15 mars 2014. 
 
VU-beslut 25 mars: 
SSF västerbottens Lappmark dispens att endast ha en ringsekreterare för 27 
anmälda hundar på utställningen i Åsele den 30 mars. 
 
VU-beslut 14 mars: 
Dispensansökan från Lotta Larsson om att få förlängd tid att göra klart de två sista 
aspiranttjänstgöringarna. Förlängningen gäller till och med 2014-05-31. 

 
UtstK beslöt att fastställa ovanstående VU beslut med påpekan att ringsekreteraren i 
fråga måste vara tillfrågad och ge sitt samtycke till att arbeta själv. 
 
d) Övriga ärenden 
VU har beviljat följande: 
 
VU-beslut 13 mars: 
Dispensansökan om att få en importerad kuperad tysk jaktterrier exteriörbedömd 
utom tävlan vid ett tillfälle i samband med lämpligt utställningstillfälle där det 
finns auktoriserade domare på rasen på plats. 
 
VU-beslut 26 mars: 
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Dispensansökan om att få en importerad kuperad wachtelhund exteriörbedömd 
utom tävlan vid ett tillfälle i samband med lämpligt utställningstillfälle där det 
finns auktoriserade domare på rasen på plats. 
 
UtstK beslöt att fastställa ovanstående VU beslut. 
 
e) Utställningsprogram specialklubbar 2016 
VU har beviljat följande: 
 
VU-beslut 18 februari: 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Bergs- och 
Herdehundsklubben, SBHK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Gårds- och Vallhundklubben, 
SGVK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Isländsk Fårhund Klubben, 
SIFK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Specialklubben för Västgötaspets, SKV. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Polarhundklubben, SPHK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Welsh Corgi Klubben, SWCK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Lapphundklubben, SLK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Specialklubb för Kontinentala 
Fågelhundar, SKF. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Vorstehklubben, SVK. 
 
VU-beslut 19 februari: 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Älghundklubben, SÄK. 
 
VU-beslut 21 februari: 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Terrierklubben, SvTeK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Klubben för Ungerska 
Rashundar, SvkFUR. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Shetland Sheepdogklubben, 
SSSK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Newfoundlandshundklubben, 
SNK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Leonbergerklubben, SLBK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg, 
SKEB. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Grand Daniosklubben, SGDK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Specialklubben för Bearded collie, SBC. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Wachtelhundklubben, SWK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Kooikerhondjeklubben, SKooi. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Spaniel och Retrieverklubben, 
SSRK. 
 
VU-beslut 3 mars: 
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Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Vinthundklubben, SvVK 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Schweisshundklubben, SvSHK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Specialklubben Rhodesian Ridgeback 
Sverige, SRRS. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svensk Specialklubb för Tibetanska 
Raser, SvKTR. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Specialklubben för Shih Tzu, SST. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svensk Specialklubb för Tibetansk 
Spaniel. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Pudelklubben, SPK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Sennenhundklubben, SShK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Bullmastiffklubben, SBMK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Schnauzer Pincherklubben, 
SSPK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott, 
FA. 
 
VU-beslut 12 mars: 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Specialklubben för Skällande 
Fågelhundar, SSF. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Bassetklubben, SBaK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Taxklubben, SvTK. 
 
VU-beslut 19 mars: 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Brukshundklubben, SBK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för avtalsanslutna klubbar. 
 
VU-beslut 19 mars: 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Dalmatinersällskapet 
Specialklubben för Dalmatiner, SDS. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Dvärghundsklubben, SDHK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Spets och Urhundklubben, 
SSUK.  
 
VU-beslut 28 mars: 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Stövarklubben, SvStK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Svenska Dreverllubben, SDK. 
Fastställt utställningsprogram för 2016 för Specialklubben för Cavalier King 
Charles Spaniel, SCKCS. 
 
VU-beslut 7 april: 
Fastställande av utställningsprogram 2016 för Svenska Beagleklubben, SBIK. 
 
UtstK beslöt att fastställa ovanstående VU beslut. 
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§ 47 Junior Handling 

a) För kännedom fanns ärende om tävlande som fått byta dag att tävla på i Strängnäs 
då det endast varit en anmäld den första dagen. 

UtstK beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte. 

 

b) För kännedom fanns protokoll från Ungdomsrådets (UR) möte 15-16 mars.  

UtstK noterade informationen. 

 

c) Information om Juniorhandling på Cruft’s 

Åldersgräns för att delta i junior handling på Cruft’s är 18 år, det räknas som fram till 
dagen innan den tävlande fyller 19 år. Om SM vinnaren fyller 19 år före Cruft’s vandrar 
resan ner till närmaste deltagare i SM. 

UtstK noterade informationen. 

 

d) Kostnad för att tävla i junior handling 

UtstK vill påminna att det på Kennelfullmäktige har bestämts att Junior Handling ska 
kosta 125 kronor per tävling.  

 

e) Uppdras Cindy Pettersson att fråga SHU om förtydligande till länsklubbarna 
gällande finaler, inteckningkort, SM-kvalificering när det gäller junior handling. Det 
råder vissa oklarheter. 

 

§ 48 Ringsekreterarärenden 

Fanns ett förslag till justering av texten i häftet Regler och anvisningar för 
ringsekreterare. Förslaget innebär att justera texten så det är formulerat på samma 
sätt som i Utställnings- och championatregler. 

UtstK beslöt att fastställa förslaget. 

UtstK beslöt att uppdra till Viktoria Engström och Ulla Rylander att se över häftet inför 
kommande revidering. 

 

§ 49 Information från FCI 

För kännedom fanns information om att FCI nu redovisar bekräftade Cacib direkt på 
sin hemsida fci.be och inga Cacib-kort skickas ut till utställarna. 

För kännedom fanns circular 24/2014 och 25/2014. 

För kännedom fanns listorna över FCIs internationella utställningar 2014, 2015 och 
2016. 
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För kännedom fanns protokoll från FCI Show Commission möte den 1 februari 2014 i 
Paris. 

 

UtstK noterade informationen. 

 

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

Fanns inga punkter som inte får offentliggöras. 

 

§ 51 Nästa möte 

Beslöt UtstK att nästa möte är den 20 maj. Därefter ska kommande möten hållas den 
10 september och 24 oktober. 

 

§ 52 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för trevligt möte och avslutade därefter mötet. 

 

 

Vid protokollet     

Jenny Dahlbom 

 

 

Justeras:     Justeras: 

 

 

Bo Skalin     Kerstin Eklund 

 

 

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

 


