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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Utställningskommitté den 31 mars 2016, på Thoresta Herrgård. 

Närvarande 

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

 

Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli (deltog §§ 29-32, 38), Katarina Sundberg 
journalistisk bevakning.  

Protokoll: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 25 Sammanträdet öppnas 

 

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

 

§ 26 Val av justerare  

 

Kerstin Eklund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 27 Föregående protokoll 

UtstK protokoll nr 1/2016  

Protokollet gicks igenom och lades därefter med godkännande till handlingarna. 

 

§ 28 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

UtstK nr 1-2016, § 6 Information från ledamöterna – Thomas Uneholt 

Viktoria Engströms uppdrag under punkt 3 

SKK/UtstK nr 2/2016 

2016-03-31 
§§ 25-46  
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- angående uppdraget till Viktoria Engström gällande utredning om vari 
problemet med S-märkning i utställningskatalogen består och om, och hur man 
eventuellt kan bli tydligare i texten till webbanmälan. 

Beslöt UtstK att bordlägga frågan ytterligare för inhämtande av information. 

  

UtstK nr 1-2016, § 19 Juniorhandling – Möte med SHU, UR och Handlingkommittén 
18 november 2015 på SKKs kansli. 

 

Från föregående möte bordlagd fråga gällande tillägg i Regler för handling. 

 

Fanns 9 februari 2016, från sekreteraren i Handlingkommittén följande inkommet 
förslag till tillägg i ovan nämnda regler: 

”Det bör finnas två (2) ringsekreterare i junior handlingringen, varav minst en (1) bör 
vara erfaren. Generellt kan endast en ringsekreterare användas vid max 25 anmälda 
hundar i den ring Junior Handling bedöms. Den ringsekreteraren ska vara väl insatt i 
bedömningsutlåtandets utformning och användande, samt väl känna till hur en SM-
uttagningstävling ska genomföras.”   

 

Beslöt UtstK att godkänna ovan nämnda förslag. 

 

§ 29 Information från ordföranden 

 

Fanns ekonomisk resultatrapport för UtstK för perioden mars 2016 samt slutrapport 
för december 2015. 

Fann UtstK att rapporten ligger väl mot budget. 

 

Lades rapporterna efter genomgång till handlingarna. 

 

§ 30 Information från ledamöterna 

 

Thomas Uneholt - tog upp ett förslag om att speakerinformationen på morgonen på 
länsklubbsutställningarna bör ges en stund innan klockan 09:00 om själva 
bedömningen ska börja klockan 09:00. Detta då speakerns information ofta drunknar i 
ringsekreterarnas välkomsthälsningar och inropande av deltagande hundar, eller tvärt 
om, innebärande att det blir svårt för samtliga berörda att uppfatta viktig information.  

 

Uttalade UtstK att man stöder förslaget. Vidare förslogs att några rader om detta 
skrivs i nästa Nyhetsbrev från UtstK. 
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§ 31 Information från tävlings- och utbildningschefen 

 

a)Fanns för kännedom sammanställning över utställningsstatistik 2015. 

     2015     2014 Ändr. % 

Internationella SKK-utställningar 

Antal tillfällen   21 27  

Antal startande   55 875 63 714 

Antal startande per utställning   2 661   2 360 12,8 % 

 

Av siffrorna framgår att antalet starter per internationell SKK-utställning har ökat 
jämfört med 2014. Samtidigt som man noterar att antalet utställningstillfällen är färre. 

 

Motsvarande siffror för nationella SKK- utställningar  

Antal tillfällen   17 14 

Antal startande   29 726 23 646 

Antal startande per utställning  1 749 1 689  3,5 % 

 

Specialklubbsutställningar 

Antal tillfällen        589    606 

Antal startande   42 596 44 018 

Per utställning           72         73 -0,4 % 

 

Fann UtstK att siffrorna för utställning sammanfattningsvis ligger stabilt. 
     

b) Kjell Svensson informerade om att kommittésekreteraren i SKKs 
utställningskommitté, Ann-Sofi Flygare kommer att gå i pension från 1 augusti 2016. 
Dessförinnan beräknar hon att ha semester och avslutar sin tjänstgöring på kansliet i 
början av juni. Tjänsten som sekreterare i kommittén är utlyst internt och intervjuer 
med sökanden är på gång. 

 

§ 32 Journalistisk bevakning 

 

För kännedom fanns Nyhetsbrev från utställningskommittén från mars 2016.  
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Katarina Sundberg informerade UtstK att hon på grund av att hon fått en annan tjänst 
utanför SKK, inte kan fortsätta med uppdraget som journalistisk bevakning. Hon 
kommer därför att avsluta sitt uppdrag i och med dagens möte och göra sitt sista 
Nyhetsbrev för UtstK.   

 

Tackade UtstK, Katarina Sundberg för hennes utmärkta arbete med Nyhetsbreven för 
kommittén och önskade henne lycka till i sitt nya arbete. 

 

§ 33 Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse (CS) 

Utdrag ur protokoll från CS möte 11 februari 2016 

 

§ 7  SKK/UtstK protokoll nr 5-2015 –  

b) § 101 Bordlagda ärenden/ledamöters uppdrag 

Information/presentation SRD/BSI till domare på länsklubbsutställningar 

Nedanstående föreslag till CS från UtstK att lämnas som rekommendation till 
länsklubbarna inför utställningssäsongen 2016: 

- Att SRD/BSI informationen ingår som en del i den allmänna informationen till 
domarna 

- Att det är en fördel om ringsekreterarna för dessa raser är med vid denna 
information, då de kan hjälpa till med fortlöpande/påminnelse om SRD/BSI 
underbedömningen i ringen 

- Att informationen blir bättre om den genomförs vid en särskild samling på 
utställningsdagens morgon innan bedömningen 

- Att det alltid finns en SRD-ansvarig i länsklubben som med fördel även kan vara 
domaransvarig 

- Att lägga SRD-blanketter i alla ringlådor, även till de raser som inte är upptagna 
i SRD. Domarna ska notera avvikelser/överdrifter för alla raser. 

Noterade UtstK att CS fann ovan nämnda förslag utmärkt. 

--- 

 c) Sydskånska Kennelklubben 

Angående CS notering om att Sydskånska Kennelklubben av UtstK VU beviljats att byta 
plats för sin internationella utställning den 10-11 september 2016 från Sofiero till 
Eslöv, med anledning av att Sofiero inte är tillgänglig som utställningsplats 2016. 

 

§ 15 SKK/Disciplinnämnden – a) protokoll 23 oktober 2015 – b) DN-beslut 

Information om av Disciplinnämnden tagna beslut där ett beslut rör en funktionär 
inom organisationen som är CUA och ringsekreterare och som tilldelats en varning. 
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Noterade UtstK informationen. 

§ 27  Mötesspecifika frågor – Allmänna regler, för prov, tävling, utställningar och 
beskrivningar 2017-2021. 

 

Angående CS fastställande av förslaget om allmänna regler för prov, tävling, 
utställningar och beskrivningar att gälla mellan den 1 januari 2017 till och med den 31 
december 2021. Undantag är vissa jaktprovsregler där perioden löper från den 1 juli 
2017 till den 30 juni 2022.   

 

Noterade UtstK informationen. 

 

Fanns följande SKK CS protokoll för kännedom: 

- SKK CS nr 1-2016, 2016-02-11 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 34 Protokoll från övriga kommittéer samt NKU  

 

- SKK domarkommitté (DK) nr 1-2016, 2016-01-27 

 

- Protokoll från NKU-möte I Helsingfors 3 mars 2016, angående de 
harmoniserade nordiska utställningsreglerna.  

Representanter från samtliga Nordiska länder deltog, exklusive Island. Från 
Sverige deltog Bo Skalin ordförande i SKK UtstK samt Kjell Svensson, Tävlings 
och utbildningschef på SKKs kansli.  

Bo Skalin gav en kort rapport från mötet och informerade om att många frågor 
blev bordlagda till kommande möte.  Bo Skalin påpekade också en smärre 
justering som inte blivit uppdaterad i denna version av protokollet under punkt 
6. Övriga frågor, gällande att det är SKK och DKK som har samma regler vid 
inmätning till annan storlek, som exempelvis för de tre minsta storlekarna av 
pudel.  

Nästa möte är planerat att hållas på Island i 25-26 oktober 2016. 

 

Noterade UtstK informationen. 

Lades protokollen till handlingarna. 
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§ 35 Bestyrelserapporter 

 

För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 

 

Länsklubbar 

Ingen bestyrelserapport från länsklubb har inkommit till detta möte. 

 

Specialklubbar 

Svenska Spaniel- och Retrieverklubben/ Småland, Moheda 2016-03-06 

Beslöt UtstK att returnera bestyrelserapporten till Svenska Spaniel- och 
Retrieverklubbens centralt, med uppmaning om påminnelse till sina avdelningar, lokal- 
och rasklubbar att bestyrelserapporterna inte ska skickas direkt till SKK UtstK. De ska 
alltid först gå till den utställningsansvarige i specialklubben centralt. Specialklubben 
behöver bara skicka in bestyrelserapporten till SKKs UtstK om det finns noteringar om 
händelser.  

Se gärna det informationsbrev angående handläggning av bestyrelserapporter, 
specialklubbar som finns under funktionärsinfo/CUA på www.skk.se 

 

Noterade UtstK att till rapporten har bifogats en protest inlämnad till bestyrelsen av 
en utställare gällande priset Good. Med hänvisning till SKKs Utställnings- och 
championatregler, punkt 21. Protest kan domslut ändras i följande fall 

 Om fel av teknisk art begåtts 

(Exempelvis om hunden fått ett Disqualified, som inte står som diskvalificerande fel i 
standarden, eller som inte är en anatomisk defekt eller exteriört otypisk för rasen.)  

 Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler. 

 

 Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön.  

 

Beslöt UtstK att bestyrelserapporten med hänvisning till ovan nämnda, lämnas utan 
vidare åtgärd, samt vidarebefordras till SKK domarkommitté, för kännedom.  
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§ 36 Utbildningsfrågor 

 

Lägesrapport från arbetsgrupen för seminarium för domar- utställningsansvariga 22-
23 oktober 2016 

Vid det gemensamma arbetsmötet under gårdagen, den 30 mars med UtstK och SKKs 
domarkommitté gjordes en planering av upplägget av seminariet med länsklubbarnas 
domar- och utställningsansvariga som ska hållas lördag/söndag 22-23 oktober på 
Scandic Victoria Tower i Kista. En inbjudan kommer inom kort att skickas ut till samtliga 
länsklubbar. 

 

Lägesrapport från arbetsgruppen för Brush up för CUA-H 12-13 november 2016 

Arbetsgruppen har haft möte 29 mars och gjort en grovplanering av programmet för 
Brush up för CUA-Handledare som ska hållas lördag/söndag 12-13 november på 
Scandic Star i Sollentuna. Inbjudan kommer att skickas ut till alla CUA-H, under våren. 

 

Togs  också upp att det var dags för de CUA-H, som önskar fortsätta att utbilda CUA 
och där legitimationerna löpt ut 31 december 2015, att ansöka om att få förnya dessa 
ytterligare en 3-årsperiod. För de som inte önskar vara CUA-H; det vill säga utbildare, 
finns det en möjlighet att begära att få stå kvar enbart som CUA. Ansökan kan göras till 
SKKs UtstK, per mejl med uppgift om namn och personnummer. Lämna gärna aktuell 
adress och telefon för snabbare handläggning. 

Under denna punkt diskuterades också att göra en uppdatering av registret över CUA. 
Föreslogs att via en enkät höra vilka som önskar stå kvar som CUA, och framför allt 
rekommendera att de som vill vara aktiva går en brush up för CUA, med tanke på de 
nya Utställnings- och championatreglerna som träder i kraft från 1 januari 2017 och ska 
gälla under en fem-årsperiod.  

Brush-up för CUA hålls av CUA-H regionalt. Arbetsgruppen kommer parallellt med 
planering av kommande brush-up för CUA-H att se över materialet i Handbok för 
utställningsansvariga samt utarbeta ett material som CUA-H lätt kan använda vid 
utbildningar och brush-up för CUA.  

 

Mer information om ovan nämnda i utbildningar kommer att läggas ut i kalendariet på 
www.skk.se 

 

Utbildningsmaterialet för ringsekreterarutbildningar – förslag PP-material 

Arbetsgruppen avvaktar nu endast fastställande av revideringen av Utställnings- och 
championatreglerna som ska gälla från januari 2017, för eventuella ytterligare 
justeringar. 

 

http://www.skk.se/
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Uppdraget till UtstK - prioriterade områden – språkträning i hundterminologi på 
distans, för ringsekreterare i FCI-språk 

Arbetsgruppen; Madeleine Bäckman, Christian Gabler, Cindy Pettersson och Ulla 
Rylander tillsammans med Ann-Sofi Flygare från SKKs kansli, har sitt första möte den 1 
april och återkommer med rapport till UtstK möte den 24 maj.  

 

Tackade UtstK för ovan nämna information gällande kommande utbildningar. 

 

§ 37 Inkomna skrivelser 

 

Redovisning/reserapport för utbetalning av funktionärsstipendium 2015 

Fanns 2016-03-04 inkommen reserapport från Conny Borg, Svenska Kelpieklubben som 
tilldelats utställningskommitténs funktionärsstipendium för 2015, med ett 
stipendiebelopp om 2000 kr, vilket utgör en tredjedel av det totala beloppet 6 000 kr, 
som reserverats för tre av Svenska Kelpieklubbens medlemmar. Då SKK UtstK 
informerats om att de två övriga funktionärerna i ovan nämnda klubb av olika 
anledningar inte har haft möjlighet att genomföra syftet med stipendiet, kommer det 
för dessa personer reserverade beloppet, att frysa inne.  

 

Beslöt UtstK att till Conny Borg, Svenska Kelpieklubben att utbetala 2 000 kr. 

 

§ 38 Policyfrågor och regelfrågor 

 

Policyfrågor 

a.1)”Live streaming” på utställning 

På förekommen anledning, en förfrågan från en specialklubb togs frågan upp om vilka 
regler/policy som bör gälla för ”live streaming” på utställning. 

 

Efterforskningar gjordes hos SKKs juridiska- och marknadsavdelning för att höra om 
det finns några hinder generellt för en arrangör att filma på en utställning oavsett om 
det direktsänds eller inte: ”Det som arrangören/specialklubben hänvisar till polisen i 
sin förfrågan handlar om ”kameran är uppsatt utan att manövreras på platsen”, som 
då räknas som kameraövervakning och då behövs tillstånd från länsstyrelsen. Om 
kameran i det tänkta fallet har stått på, utan någon fotograf närvarande så är det 
kanske ett gränsfall beroende på hur länge fotografen varit borta från kameran. Är 
kameran fast monterad utan att manövreras alls, räknas det som kameraövervakning, 
vilket i princip bara får användas för att förebygga brott och olyckor. ” 

Ovan nämnda om fast kameraövervakning. 
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I övrigt finns ingen regel som innebär att man inte får fotografera på allmänna platser 
och då även de personer som befinner sig där utan att be om tillstånd, till exempel på 
platser som torg, parker och gator. Undantag finns gällande publicering av bild på en 
person om det är kränkande för personen. Detta finns det en särskild paragraf i 
personuppgiftslagen för, den så kallade missbruksregeln. Men är inte så aktuell i 
normalfallet i samband med utställningsarrangemang.  

 

Sammanfattningsvis är det alltså tillåtet att fotografera/filma på allmän plats och 
sedan publicera verken, även om det finns personer på bilderna.  

 

Efter att ha tagit del av ovan nämnda information från SKKs juridiska avdelning beslöt 
UtstK att ändå rekommendera arrangerande klubbar att i förväg informera utställarna 
i de fall som ”live streaming” förekommer på utställningsarrangemangen och 
respektera om någon uttryckligen säger att de inte vill vara med på bild.  

 

Regelfrågor 

 

b.1)Överprövning av Svenska Brukshundklubbens beslut gällande krav på provmerit 

Med anledning av skrivelse från Svenska Boxerklubben, Svenska Rottweilerklubben och 
Rasklubben för Belgiska Vallhundar inkommen 7 mars 2016 till SKKs 
utställningskommitté med begäran om överprövning av Svenska Brukshundklubbens 
(SBK) Förbundsstyrelse (FS) beslut beträffande förslag till revidering av Utställnings- 
och championatregler för 2017-2021 gällande krav på provmeriter för tävlan om 
certifikat för ovan nämnda klubbars raser tillhörande SBK; har SKKs 
utställningskommitté tagit del av följande handlingar: 

7 mars 2016 – skrivelse, inklusive bilagor  

- 2016-03-09 – Skrivelse från SBK ”Svar på skrivelse ’Överklagan SBK’s 
förbundsstyrelses beslut” 

- 2016-02-28 – Skrivelse till SKKs utställningskommitté från Svenska 
Boxerklubben, Svenska Rottweilerklubben och Rasklubben för Belgiska 
Vallhundar  

- 2015-11-23 – Skrivelse från Svenska Boxerklubben till SBKs FS 

- 2015-10-27 – Telefonmöte med SBKs rasklubbar oktober 2015 

- 2014-09-26 – Skrivelse från SBK, Utskottet Avel och Hälsa till SBKs rasklubbar 

 

De aktuella rasklubbarna har sin skrivelse till SKKs utställningskommitté om 
överprövning av SBK, FS beslut, framhållit ett starkt önskemål om att i likhet med 
raserna australian cattledog, australian shepherd, chodsky pes, collie (kort- och 
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långhår), hollandse herdershond, vitherdehund och rysk svart terrier, inte ha krav på 
provmerit för tävlan om certifikat. 

 

Beslöt UtstK efter en längre diskussion att tillstyrka Svenska Boxerklubben, Svenska 
Rottweilerklubben och Rasklubben för Belgiska Vallhundar begäran enligt ovan 
nämnda. 

 

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat.  

b.2)Bedömningsordning på Boxer SM 2016 och 2017 

Fanns en skrivelse inkommen 8 mars 2016 från SBK Utskottet för avel och hälsa med 
begäran avseende att Svenska Boxerklubben önskar pröva en annan 
bedömningsordning vid konkurrensbedömningen redan vid Boxer SM 2016 och 2017 
inför att Sverige eventuellt tilldelas ATIBOX år 2018. 

Boxer SM arrangeras i år 2016 den 12-14 augusti. 

 

Uttalade UtstK att man inte ser anledning för SBK/Svenska Boxerklubben att ha 
ändrade regler två år i förväg. Förändrad bedömningsordning vid 
konkurrensbedömningen har beviljats som ett undantag vid det speciella tillfället på 
ATIBOX år 2018, i det fall rasklubben tilldelas detta i Sverige.  

Beslöt UtstK att avslå ytterligare ansökan om bedömningsordning, som inte 
överensstämmer med gällande Utställnings- och championatregler, på Boxer SM 2016 
och 2017.  

 

b.3)Revidering av championats- och särbestämmelser 2017-2021 

Föredrog Kjell Svensson revideringsförslag avseende följande klubbar: 

- Svenska Schweisshundklubben (SvSHK). Beslöt UtstK att bifalla JhK tillstyrkan.  

 

- Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK). Beslöt UtstK att bifalla JhK 
tillstyrkan.  

 

- Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA). Beslöt UtstK att bifalla JhK 
tillstyrkan.  

 

- Svenska Terrierklubben (SvTeK) avseende meriter för deltagande i jaktklass för 
tysk jaktterrier. Beslöt UtstK att bifalla JhK tillstyrkan.  

Gällande övriga terrier beslöt UtstK att bordlägga frågan för att invänta 
komplettering från SvTeK om vilka raser som ska kunna grytmeriteras för 
deltagande i jaktklass.  
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- Svenska Beagleklubben (SBlK). Beslöt UtstK att bifalla JhK tillstyrkan. 

 

- Svenska Brukshundklubben (SBK). Beslöt UtstK att bordlägga frågan för 
inväntan av SKK Prov- och Tävlingskommittés yttrande.  

 

UtstK beslut om bifall är i enlighet med SKK Jakthundskommitténs (JhK) tillstyrkan  

protokoll nr 1-2016,2016-02-16-17 avseende ovan nämnda. 

  

b.4)Vaccinationskrav för deltagande på utställning 

Med anledning av en förfrågan inkommen 26 februari 2016 från en utställare gällande 
”veterinärintyg om antikroppsprov i stället för vaccination”, tog UtstK upp frågan. 

Generellt hänvisar UtstK till de regler för vaccination för deltagande på utställning som 
finns upptagna i Utställnings- och championatreglerna punkt 1. Vaccination, vilka är de 
som arrangören har att kontrollera att de efterföljs.  

Av veterinär utfärdat intyg om ”antikroppsprov i stället för vaccination”, enligt ovan 
nämnda är inte något som en utställningsarrangör kan godkänna på plats, då det ligger 
utanför det av SKK fastställda regelverket. För utställaren blir konsekvensen att 
arrangören måste avvisa hunden från att delta, på grund av att vaccinationskraven för 
utställning inte är uppfyllda. 

Ska, vilket endast sker undantagsvis, dispens från krav på vaccination mot valpsjuka, på 
grund av medicinska skäl utfärdas, måste det i sådant fall vara ansökt om hos SKK. 
Samt godkänt och utfärdat i samråd med SKKs veterinärkonsult. 

 SKKs UtstK har i ovan nämnda fråga inhämtat yttrande från SKKs veterinärkonsult.  

Beslöt UtstK att informera utställningsarrangörer om ovan nämnda och skriva om det i 
UtstK Nyhetsbrev. 

 

§ 39 Registreringsärenden 

 

a)Ansökan om dispens – exteriörbedömning vid ett tillfälle – svanskuperad hund 

Fanns en ansökan inkommen 2016-02-29 om dispens för att få en svanskuperad 
wachtelhund, importerad från Tyskland, SE35092/2014 B Nennok von Thurewang, 
född 2013-12-16 exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle utom tävlan. 

 

Beslöt UtstK att med hänvisning till regler om undantag för svanskupering av hundar 
av jakthundsras i Tyskland, att bevilja ovan nämnda hund dispens för att få göra en 
kvalitetsbedömning vid ett (1) tillfälle i samband med utställning, men utom tävlan. 
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Vidare får hunden kvalitetspriset registrerat i SKKs stambok, därefter spärras hunden 
för vidare deltagande på utställning i Sverige. 

 

b)Anmälan gällande en australian shepherd importerad från USA – registrerad som 
född med stubbsvans – utställd i Sverige 

Fanns en skrivelse samt bilder bilagda inkomna 2016-03-29, angående en begäran om 
utredning huruvida hunden, importerad från USA, utställd i Sverige och registrerad 
som född med stubbsvans är kuperad.   

Fanns yttrande inkommet 2016-01-29 från hundägaren. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga frågan i avvaktan på kompletterande utredning. 

 

§ 40  Utställningsprogram ansökningar/ändringar 

 

a)Svensk Vinnarutställning 2019 

Fanns ansökningar inkomna från följande länsklubbar: 

Gotlands Kennelklubb 

Gästriklands Kennelklubb 

Småland-Ölands Kennelklubb 

Södra Norrbottens Kennelklubben 

Sydskånska Kennelklubben 

Uppsala läns Kennelklubb 

Värmlands Kennelklubb 

Västernorrlands Kennelklubb 

Västra Kennelklubben 

 

UtstK gick noggrant igenom samtliga inkomna ansökningar. Vid genomgången fanns 
även en förteckning över fördelningen över vilka länsklubbar som tilldelats Svensk 
Vinnarutställning under de senaste åren från 2007 till 2015. 

 

Beslöt UtstK att tilldela Västernorrlands Kennelklubb Svensk Vinnarutställning att 
arrangeras 19-21 april 2019, i Sundsvall. Fann UtstK att Västernorrlands Kennelklubb 
motiverat sin ansökan väl vad gäller tillgång till hallar, parkering, väl fungerande 
funktionärsteam, möjligheter till boende för deltagare och funktionärer etc. Vidare 
uttryckte UtstK med tillförsikt att det är dags för en länsklubb med geografiskt läge i 
den norra delen av Sverige att få arrangera Svensk Vinnarutställning.  
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UtstK har också konstaterat att arrangemanget inte krockar tidsmässigt med 
Europautställningen i Österrike som går av stapeln 14-16 juni 2019.   

 

b)Ansökan från Gotlands Kennelklubb om nytt utställningsdatum 2018 

Gotlands Kennelklubb har 2016-03-15 inkommit med en begäran om att få flytta 
utställningarna 2018 från 4 och 5 augusti till 25 och 26 augusti 2018. 

Motiveringen till att få byta datum är att Gotlands Kennelklubb ser att konsekvenserna 
av att deras utställningar krockar med andra arrangemang som exempelvis i år 2016 
med Medeltidsveckan, innebär att det blir svårt för deltagarna att få logi och att 
färjorna snabbt blir fullbokade. 

 

Beslöt UtstK med hänseende till ovan nämnda skäl att bevilja Gotlands Kennelklubb att 
flytta utställningarna 2018 till den 25 och 26 augusti.   

 

Specialklubbar 2017 

Fanns följande tre ändringsansökningar från Svenska Grand Danoisklubben: 

2017-07-01 Kinnekulle till ny plats Borås . Beviljas. 

2017-07-23 Reftele till nytt datum och ny plats 2017-07-16 Vadstena. Motivering till 
byte av plats beviljas med hänseende till i ansökan angivna skäl. Nytt datum avslås 
med hänvisning till att redan beviljat datum inte innebär någon krock med 
länsklubbsutställning grupp 2 inom 30 mils radie. 

2017-08-13 Eskilstuna till nytt datum och plats 2017-12-26, Moheda. Avslås, då det 
anses som nyansökan med nytt datum och ny ort. 

 

Specialklubbar 2018 

Påpekades under denna punkt att specialklubbarna inte kan lägga sina utställningar 
den 24-25 februari 2018 på grund av att den generella domarkonferensen hålls dessa 
datum och ska därför vara helt fria från utställningar.  

 

Fastställande av specialklubbsutställningar för år 2018 

De specialklubbars ansökningar om utställning för 2018 som kommit in till dags datum 
gicks igenom. 

Ett antal utställningar kunde fastställas och kommer att meddelas respektive 
specialklubb samt går ett särskilt meddelande till den CUA som klubben uppgivit i 
ansökan.  

 

 

 



  

SKK/UtstK nr 2/2016 
2016-03-31 
Sida 14/18 

 
 

 

14 
 

§ 41 Redovisning av UtstK VU-beslut 

 

a)Dispenser antal hundar/domare och dag 

 

VU-beslut 9 februari 

Specialklubben för Shih Tzu, Sala 2016-02-20 

Glennys Dolphin 84+1 = 85 

Dispens given 2 februari för 84 (varav 17 valpar)  

 

VU-beslut 17 februari 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Moheda 2016-03-06 

Helene Björkman 81 

 

VU-beslut 25 februari 

Södermanlands Kennelklubb, Strängnäs 2016-03-11-13 

Fredag 

Åke Cronander 85 

Söndag 

Benny Blid von Schedvin 81 

 

VU-beslut 1 mars 

SDHK/Chihuahuacirkeln, Kalix 2016-03-12  

Marja Kosonen 85 

 

VU-beslut 8 mars 

SvVK/ Svenska Whippetklubben, Vilsta Eskilstuna 2016-03-26 

Barbara Ruth Smith 87 (inga valpar) 

 

VU–beslut 15 mars 

Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall 2016-04-09-10 

Johan Andersson 82 

 

VU-beslut 18 mars 

Svenska Dvärghundsklubben, Sundsvall 2016-04-10 

Svein Björnes 84 
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Marie Callert 81 

 

Beslöt UtstK att bifalla ovan i paragrafen av VU givna dispenser.  
 

 

b) VU-beslut – ändringar utställningar 
 
VU – beslut 10 februari 
Svenska Brukshundklubben har 2016-02-09 ansökt om att få ställa in utställningen 
Flens BK 2016-05-21.  
 
VU i UtstK har beviljat ansökan om att ställa in utställningen, men har samtidigt uttalat 
att motsvarande utställningsansökningar för Flens BK för 2017 och 2018 inte beviljas. 
VU i UtstK har påtalat att kommunikation och återkoppling mellan SBK centralt och 
lokal- och rasklubbar är av största vikt för undvikande av missförstånd och 
felaktigheter i utställningsprogrammen. Beviljade och ändringsansökningar måste 
löpande kommuniceras. 
 
VU-beslut 16 februari 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar har 2016-02-15 ansökt om att få ställa in 
utställningen i Kalix 2016-04-23. Som skäl till ansökan har angivits att lokalklubben 
upplösts på grund av att det inte finns styrelsefunktionärer. 
 
VU i UtstK har beviljat ansökan, samt beslutat att även annullera tidigare beviljad 
motsvarande utställning 4 mars 2017 i Kalix, med hänvisning till ovan nämnda angivna 
skäl. 
 
Beslöt UtstK att bifalla ovan i paragrafen av VU tagna beslut.  
 
 
c) VU-beslut – ringsekreterarärenden 
 
VU-beslut 11 februari 
Ansökan inkommen 9 februari 2016 via handledaren för en person under utbildning till 
ringsekreterare, som på grund av olyckshändelse begärt dispens från kravet på 75 % 
närvaro på den teoretiska delen av utbildningen.  
 
VU i UtstK har avslagit ansökan om dispens i enlighet med ansökan, med motivering att 
kravet på minst 75 % närvaro är satt utifrån att man anser att det är viktigt att blivande 
ringsekreterare är med på lektionerna och tar del av alla delar som ingår i kursen. 
VU i UtstK har rekommenderat handledaren att i stället se över möjligheten att 
personen kan erbjudas att delta till ett reducerat pris, när nästa kurs anordnas. 
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Beslöt UtstK att bifalla ovan i paragrafen av VU taget beslut. 
 
 
d) VU-beslut – övriga ärenden  
 
VU-beslut 3 mars 
 
VU i UtstK beslöt att annullera utställningsresultat från 2014-02-09, Slottsbron för 
taxen NO48111/13 Bjar Tas Lillan Af Longsjön, med hänvisning till att uppgifter 
inkommit om att taxen inte varit anmäld till utställningen i enlighet med gällande 
Utställnings- och championatregler, avseende att svenskägd hund ska vara 
omregistrerad med svenskt registreringsnummer för att få delta på utställningar 
tillhörande SKK-organisationen. 
 
Beslöt UtstK att bifalla ovan i paragrafen av VU taget beslut. 
 
Fanns för UtstK kännedom, ett protokollsutdrag från SKKs jakthundskommitté som rör 
taxen NO48111/13 Bjar Tas Lillan Af Longsjön med hänvisning till att ovan nämnda 
reglerna också gäller prov- och tävlingar, varför även jaktprovsresultat har annullerats 
för taxen. 
 
Noterade UtstK informationen. 
 
§ 42  Juniorhandlingfrågor 
 
a)STOKK - förfrågan om att lägga Lilla Stockholm 2016 som SM-kvalificerande till 
2017 
Fanns en skrivelse inkommen 15 mars 2016, från Sveriges Hundungdoms (SHU) 
förbundssekreterare Märta Brandts, angående SM-kvalificering, junior handling på 
Stockholms Kennelklubb, (STOKK) utställning 2 december 2016.  
 
SHU har fått ett förslag från STOKK att lägga STOKKs utställning ” Lilla Stockholm ”, 
den 2 december 2016, som SM-kvalificerande till år 2017 i stället för 2016.  
Diskussioner har förts i Handlingkommittén och UR (Ungdomsrådet) och man har 
kommit fram till att man ställer sig positiv till att flytta SM-kvalificeringen till 2017, i 
enlighet med STOKKs förslag.  
 
Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda, i enlighet med SHUs förslag. 
 
 
b) För kännedom fanns en justerad version av protokollet från Handlingkommitténs 
telefonmöte den 3 februari 2016. 
 
Noterade UtstK informationen. 
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 § 43 Information från FCI 

 

Fanns följande protokoll och cirkulär för kännedom: 

 

- Protokoll - FCI Show Judges Commission möte 30 januari 2016 I Filippinerna. 

- Protokoll - FCI Joint meeting of Shows and Show Judges Commissions 31 
januari 2016 i Filippinerna. 

 

- Cirkulär 9/2016 – Kennel Association of the Republic of Macedonia (KARM) 
informerar om att domare Mr. Slobodan Nasteski är avstängd från att döma, 
samt som utställare och handler samt uppfödare, under en period om 5 år; från 
21 februari 2016 till 21 februari 2021. 

- Cirkulär 10/2016 – Med hänvisning till cirkulär 2/2015 Asociación Ecuatoriana 
de Registros Caninos (AERCAN) informerar om att Mr. Christian Jaim Vega 
Tapia´s uteslutning ur AERCAN som domare är hävd 15 december 2015.   

 

Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna. 

 

 

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

Beslöt UtstK att följande paragraf inte får offentliggöras innan protokollet är justerat:  

§ 39 b). 

 

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

 

 

§ 45 Nästa möte 

 

Följande mötesdagar för 2016 är inbokade: 24 maj, 6 september samt 27 oktober. 

Följande mötesdagar för 2017 är inbokade: 24 januari och DK/UtstK 28-29 mars.   
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§ 46 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden ledamöterna samt avslutades mötet. 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

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.  

 


