SKK / UtstK nr 3-2008
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 13
maj 2008, på SKKs kansli i Spånga
Närvarande: Bo Skalin (ordf), Mats Stenmark (vice ordf), Jan Hallberg, Yvonne Hansén, Victoria
Rosell (via telefon under punkten Junior Handling), Bo Wiberg
Adjungerad: Kjell Bräster, SKKs kansli
Anmält frånvaro: Kerstin Eklund, Catharina Wenngren

§ 45 Sammanträdets öppnande
Hälsade ordföranden Bo Skalin de närvarande välkomna, samt förklarades mötet öppnat.

§ 46 Val av justerare
Utsågs Jan Hallberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 47 Föregående mötesprotokoll
SKK UtstK protokoll nr 2/2008, 2008-04-09
Gicks protokollet igenom.
Lades protokollet efter genomgång till handlingarna.
§ 48 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
UtstK 5/2007, § 114 Inkomna skrivelser
b) Blekinge Kennelklubbs utställning i Ronneby 2007-08-11-12, UtstK 1/2008, UtstK 2/2008
Bordlagda ärenden
Ärende vidarebefordrat till SKKs Domarkommitté.
Ytterligare skrivelse från berörda utställare till SKKs VD. Besvaras av Ulf Uddman.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och avvakta handläggning i ärendet från DK.
UtstK 5/2007, § 123 Övriga frågor
Lång svarstid på domarinbjudningar, UtstK 1-2/2008
Ärendet vidarebefordrat till SKKs Domarkommitté.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och avvakta Domarkommitténs handläggning i ärendet.
UtstK 1/2008, § 16 Registreringsärenden
a) WCC utfärdat av Norsk Kennel Klub
Norsk Kennel Klub har tillskrivits i ärendet. Svar har ännu ej inkommit.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet samt skicka en påminnelse till Norsk Kennel Klub.
UtstK 1/2008, § 21 Specialklubbsutställningar – år 2010
UtstK 2/2008, § 30 Bordlagda ärenden

Fågelhundklubbarnas arbetsutskott (FA)
Inkommet svar 2008-05-12 från FA angående klubbens motivering till senareläggande av ansökna
av specialklubbsutställningar i samband med fältprov.
Beslöt UtstK att i de fall där FAs specialklubbar har ett samarrangemang med fältprov och
utställning, UtstK ska ta hänsyn till att klubben behöver ges viss flexibilitet avseende precisering i
ansökan av plats och datum.
Gick UtstK igenom i övrigt inkomna svar från specialklubbar som tillskrivits där vissa oklarheter i
utställningsprogram för 2010 varit fallet.
Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att meddela specialklubbarna UtstK beslut, varefter som
utställningsprogrammen fastställs.

§ 49 Information från ordföranden
Förelåg för UtstK kännedom, ekonomisk resultatrapport.
Lades rapporten efter genomgång till handlingarna.
§ 50 Information från verksamhetschefen
Meddelade Kjell Bräster för UtstK kännedom att han hos Svenska Spaniel och Retrieverklubben
begärt avauktorisation som jaktprovsdomare och ansökt om att få bli Honnörsdomare, vilket
beviljats.
Noterade UtstK informationen.
§ 51 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS)
Förelåg från SKK CS möte 16 april 2008, beslut om att avslå UtstK förslag om att införa titeln
”Svensk Juniorvinnare”.
Noterade UtstK CS beslut.
§ 52 Övriga protokoll
Förelåg för UtstK kännedom SKK/Domarkommitténs protokoll 1/2008, 2008-04-15.
Noterade UtstK informationen.
§ 53 Junior Handling
Med anledning av SKK CS beslut i februari 2008 om Sveriges Hundungdoms (SHU) övertagande av
huvudmannaskapet av Junior Handling från SKK inbjöds SHUs förbundsordföranden Jane Avena att
delta i UtstK möte under denna punkt. Victoria Rosell, ledamot i UtstK, sakkunnig i junior
handlingfrågor och ordförande i Arbetsgruppen för Junior Handling, deltog under denna punkt per
telefon från utlandet.
Victoria Rosell hade inför dagens möte gjort en konsekvensanalys (2008-05-06) av handläggning
och delegering av Junior Handlingfrågor.
Med utgångspunkt från ovan nämnda konsekvensanalys togs upp de punkter där UtstK
fortsättningsvis är beslutande kommitté: Ärenden som går till UtstK, som beslutar i frågorna är:
Revidering av Regler och anvisningar för SM-uttagningstävlingar och SM-final i Junior Handling
samt anvisningar för domare i Junior Handling.
Domarkommittén (DK) rådfrågas i frågor gällande exteriördomare.
I övriga frågor rörande Junior Handling, administrerar och beslutar SHU.
Uttalade UtstK att med anledning av att det inte funnits tid vid övertagandet av det administrativa
arbetet med Junior Handling, p g a förberedelsearbetet med World Dog Show 2008, att UtstK

under en längre tidsperiod, t o m 31 december 2008, självfallet stödjer SHU i övertagandet om så
behövs.
Tackade UtstK, Jane Avena för hennes deltagande i mötet.
§ 54 Rapport från UtstK arbetsgrupper
Förelåg skrivelse från utbildad Handledare för utbildning av utställningsarrangörer med anledning
av att några deltagare vid utbildningen till ”certifierade utställningsarrangörer” via e-mail till SKKs
UtstK ifrågasatt att de ej blivit ”godkända” efter genomgången kurs.
Tog UtstK upp frågeställningen. I kursplanen för ”Utbildning av utställningsarrangörer” har UtstK
rekommenderat att som krav för deltagande i utbildningen, deltagare ska ha minst
ringsekreterarutbildning alternativt mångårig erfarenhet av att arrangera utställning eller annan
motsvarande erfarenhet vilket ska bekräftas av respektive läns- eller specialklubb. I kursplanen
finns dock inget krav på skriftligt godkänt prov ej heller betygsättning i form av godkänt eller icke
godkänt.
Beslöt UtstK att förtydliga att för att få diplom samt registreras hos SKK som ”Certifierad
utställningsarrangör” krävs närvaro med lägst 80 % samt ska deltagare vara anmäld till
utbildningen av en läns- eller specialklubb.
Beslöt UtstK att förtydliga, att ansvaret för att anmälda deltagare till Utbildning av
utställningsarrangörer har de kvalifikationer och förkunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra
sig utbildningen, ligger hos den läns- eller specialklubb som har anmält vederbörande.
Beslöt UtstK att de i skrivelsen aktuella personer som genomgått utbildningen i enlighet med
ovanstående krav och ej ännu blivit registrerade som Certifierade utställningsarrangörer kontaktas
av Handledaren för att få registrering införd i SKKs register samt diplom utfärdat.
§ 55 Rapport från samarbetsmöte i Harstad i Norge angående nordiska utställningsregler
Gav Bo Skalin en kort redogörelse för mötet i Harstad och det påbörjade arbetet med
harmonisering av de nordiska utställningsreglerna. Förelåg för UtstK kännedom, sammanfattning
av anteckningar från arbetsmötet.
Noterade UtstK informationen.

§ 56 Inkomna skrivelser
Norsk domares uppfödning
Förelåg inkommen skrivelse angående norsk domares oetiska sätt att föda upp hundar.
Beslöt UtstK med anledning av att domaren har uppdrag i Sverige att vidarebefordra informationen
till Norsk Kennel Klub för yttrande.
§ 57 Registreringsärenden
SKKs Utställningsbestämmelser punkt 18
b) Förelåg för UtstK kännedom skrivelse daterad 2008-04-14, med anledning av strukna
tävlingsresultat gällande S65746/2007 (tidigare AKCNP12876503) Taichung Spring Affair som
tävlat under amerikanskt registreringsnummer.
Förelåg intyg daterat 2008-04-14 från den utländske ägaren, med bekräftelse om att hunden
övergått i svensk ägo först i november 2007. Hänvisande till SKK UtstK beslut 1/2008 § 16 c)
Utlandsregistrerad hund anmäld till utställning som svenskägd samt nämnda intyg har SKKs VD
beslutat att i ärendet före november 2007 annullerade resultat, ska påföras hunden.
SKKs VD har i samband med utredning av ovan nämnda samt liknande ärenden, förslagit att SKK
flyttar kravet på omregistrering av utlandsfödd hund som är svenskägd, från utställningsreglerna

till registreringsreglerna. Samt som en konsekvens ska övervägas om en avgift ska införas första
gången hunden tävlar i Sverige där SKK aktiverar hundens utländska stamtavla. SKKs arbetsinsats
för att registrera utländska hundars stamtavlor varje år är betydande och idag finns inte någon
kostnadsersättning för detta. Då reglerna är låsta ytterligare några år har UtstK föreslagits att i
avvaktan på möjlighet att genomföra en regeländring, göra ett uttalande om att tillämpningen av
punkt 18 b) i Utställningsbestämmelserna generellt framöver ska följa UtstK beslut protokoll
1/2008, § 16 c).
Beslöt UtstK att stödja SKKs VDs förslag ovan nämnt, om generell tillämpning av
Utställningsbestämmelsernas punkt 18 b) i enlighet med UtstK protokoll nr 1/2008, § 16 c).
Angående konsekvensändringar av certifikat
På förekommen anledning beslöt UtstK påminna läns- och specialklubbar att i de fall inlämnade
protesteter av teknisk art (avseende resultat) tillstyrks av bestyrelse på plats, ska arrangerande
klubb innan rapportering av resultat till SKK, justera resultatlistan i enlighet med tillstyrkan av
protest. Konsekvensändringar görs av certifikat där resultat annulleras i efterhand; dock görs ej
konsekvensändring av placeringar i konkurrensklass eller Bhkl/Btkl, eller titlar etc. Beträffande
CACIB regleras det av FCI.
§ 58 Nya raser/rasklubbar
Plott
Förelåg för UtstK kännedom information om rasen plott (raskod 682) registrerad i SKKs
annexregister. Rasen är amerikansk och nationellt erkänd av AKC där den tillhör gruppen hounds.
SKKs Standardkommitté har placerat rasen i grupp 6. Rasen är inte erkänd av FCI och får
tillsvidare ej delta på utställning.
Svenska Terrierklubben terrier brasileiro
Fr o m 2008-04-28 har rasansvar för rasen terrier brasileiro övertagits av Svenska Terrierklubben.
Rasen tillhör grupp 3 (raskod 333).
Noterade UtstK ovan i paragrafen nämnd information.
§ 59 Länsklubbsutställningar 2011
Förelåg ansökan från Värmlands Kennelklubb om att få arrangera tre (3) Internationella
utställningar 29 juli, 30 juli och 31 juli 2011 i Ransäter.
Beslöt UtstK att bevilja Värmlands Kennelklubb att arrangera tre internationella utställningar 29,
30, 31 juli 2011 i Ransäter samt att vidarebefordra till SKK CS med förslag om tillstyrkan.
§ 60 Specialklubbsutställningar/ansökningar/ändringar 2009
Svenska Spaniel och Retrieverkluben/ Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben
Ansökan om att ställa in utställningen i Leksand 2009-08-02, på grund av att klubben anser att
man behöver bygga upp sin verksamhet under de närmaste åren, innan officiell utställning kan
arrangeras.
Beslöt UtstK med hänseende till ovan nämnd motivering från klubben, att bevilja ovanstående
ansökan om att ställa in Svenska Spaniel och Retrieverklubben/ Nova Scotia Duck Tolling
Retrieverklubbens utställning i Leksand 2009-08-02.
Svenska Stövarklubben
Ansökan om att ställa in utställningen i Vårgårda/Tånga Hed 2009-08-16, p g a brist på planering
och framförhållning för att kunna genomföra utställningen.

Beslöt UtstK att bevilja Svenska Stövarklubben att ställa in ovan nämnd utställning 2009-08-16.
Beslöt UtstK med hänseende till den bristfälliga planeringen att påtala för Svenska Stövarklubben
att de bör överväga om de framgent ska ingå i samarrangemanget med övriga jakthundklubbarna i
Vårgårda/Tånga Hed.
Svenska Älghundklubben
Ansökan om att ändra datum för tidigare beviljad utställning i Vårgårda/Tånga Hed 2009-08-22 till
2009-08-15, med bibehållen plats.
Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnd ändring av datum i Vårgårda/Tånga Hed till 2009-08-15.
§ 61 Redovisning av UtstK VU
Antal hundar per domare och dag vid utställning
Wästmanlands KK, Västerås/Rocklunda 2008-04-19-20
Lördag 19 april
Elina Tan-Hietalahti

88

Peter Harsanyi

87

Colm Hastings

87

Tina Ilukka

86

Juoko Leiviskä

86

Bojan Matakovic

86

Allan Pepper

87

Paul Stanton

87

Söndag 20 april
Yvonne Larsson

86

Bengt Nilsson

88

Svenska Terrierklubben, Forshaga 2008-05-03-04
Lördag 3 maj
Alberto Velasco

86

Skaraborgs KK, Larv 2008-05-10-11
Söndag 11 maj
Antonia de Lorenso

88

Svenska Eurasierklubben, Karlskoga/Lunedets camping 2008-05-11
Gunilla Sandberg

103

Svenska Klubben för Ungerska Rashundar, Mölndal 2008-05-17

Jozsef Hodosi

90

Nordskånska KK, Hässleholm 2008-05-17-18
Lördag 17 maj
Svend Lövenkjaer

86

Petra Junehall

86

Liz-Beth C. Liljeqvist

86

Söndag 18 maj
Ingela Nilsson

86

Podushka-Aigner

86

Örebro läns Taxklubb, Ånnaboda 2008-05-24
Anette Edlander

87

Södra Norrbottens KK, Piteå 2008-05-31 – 06-01
Kerstin Einarsson

86

Ansökan/ändring i utställningsprogram
Svenska Brukshundklubben
Enköpings BK 2008-04-15 inkommen anhållan om att få ställa in utställningen i Enköping 2008-0503, p g a brist på framförhållning med domaranskaffning och övrig planering av arrangemanget.
Enköpings BK har ej har ansökt om utställning 2009 eller 2010.
VU-beslut 2008-04-18 att bevilja ovan nämnd begäran om att ställa in utställningen i Enköping
2008-05-03.
Redovisning av ringsekreterarärenden
VU i UtstK har 2008-05-06 beviljat förlängd tid för Caroline Rogefors t o m 2008-06-30 för att
fullgöra aspiranttjänstgöring för erhållande av ringsekreterarauktorisation.
Beslöt UtstK att bifalla ovanstående i paragrafen av VU givna dispenser.
§ 62 Information från FCI
För UtstK kännedom:
Protokoll från möte i FCI Show Commission 2008-02-02 i Amsterdam
Protokoll från möte i FCI Show och Show Judges Commissions 2008-02-03 i Amsterdam.
Cirkulär 14/2007, 131/2007 - uppdaterat program över FCIs CACIB-utställningar 2008 och 2009.
Noterade UtstK ovanstående information. Lades underlagen därefter till handlingarna.
§ 63 Övriga ärenden
Trimmare och klippare i Sverige
Förelåg till SKKs VD, 2008-04-21 inkommen skrivelse med vidarebefordran till UtstK förfrågan om
SKKs stöd för en idé att trimmare och klippare i Sverige organiserar sig i någon form, och verkar i
ett nära samarbete med SKK-organisationen. Som exempel på en liknande existerande

organisation nämndes European Grooming Association (EGA) samt en holländsk organisation Dutch
United Groomers.
Skriftställarna avser att gå ut med en enkät till trimmare och klippare i Sverige för att efterhöra om
intresse finns och ser det som en fördel att samtidigt kunna informera om SKK stödjer idén.
Beslöt UtstK att meddela att SKKs UtstK ser positivt på förslaget men förslår att skriftställarna
återkommer när en utvärdering gjorts av intresset.
Regler för WCC
Förelåg skrivelse inkommen 28 april 2008 angående förfrågan om regler för WCC och tävlan i
Sverige.
Beslöt UtstK att meddela skriftställaren att en hund som är danskregistrerad måste också vara
danskägd för att WCC ska gälla för tävlan i Sverige. Är hunden svenskägd till någon del gäller inte
WCC i Sverige.
§ 64 Nästa sammanträde
Beslöt UtstK att fastställa datum för nästa möte till 28 augusti, kl 09:30 på SKKs kansli i Spånga.
§ 65 Mötets avslutande
Tackade ordföranden de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Ann-Sofi Flygare

Justerare:
Bo Skalin
Jan Hallberg

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

