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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 20 
maj 2014 på SKKs kansli. 

Närvarande 

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

Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli, Ann-Sofi Flygare SKKs kansli, Katarina 
Sundberg journalistisk bevakning 

Protokoll: Jenny Dahlbom 

 

§ 53 Sammanträdet öppnas 

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

 

§ 54 Val av justerare  

Viktoria Engström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 55 Föregående protokoll 

UtstK protokoll 2/2014 gicks igenom. Bo Wiberg uppdrogs att följa upp 
särbestämmelserna kring Chodsky Pes med SBK. Därefter godkändes protokollet och 
lades till handlingarna.  

 

§ 56 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

a) UtstK nr 1/2014 § 16 Utbildningsfrågor 

a) Utbildning av handledare vid ringsekreterarutbildning 22 - 23 februari 2014  

Ulla Rylander informerade om arbetet inför utbildningen. Kommittén diskuterade vilka 
krav, hur länge och hur många gånger en person ska ha tjänstgjort som 
ringsekreterare, för att få utbilda sig till handledare för ringsekreterare.   

Beslöt UtstK att uppdra Ulla Rylander och Viktoria Engström att till nästa möte lämna 

förslag till formaliserade grundkrav för att utbilda sig till handledare. 

UtstK beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte. 
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b) UtstK nr 2/2014 § 32 e) Förslag på nytt namn på tävlingen "Årets uppfödare" 
diskuterades utan att kommittén kom till beslut.  

UtstK beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte. 

UtstK hade fått i uppdrag från CS (möte 7, 14 november 2013 § 172 Diskussionsämnen 
a)) att föreslå ett nytt namn på tävlingen ”Årets Uppfödare”.  

UtstK beslutade att föreslå CS att det nya namnet på tävlingen ska vara Årets 
uppfödare/Utställning. 

Förklarades beslutet omedelbart justerat. 

 

c) UtstK 2/2014 § 41 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. 

UtstK beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte. 

 

d) UtstK 2/2014 § 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. 

UtstK inväntar svar från SBK.  

 

e) UtstK 2/2014 § 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. 

UtstK beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte. 

 

§ 57 Information från ordföranden 
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a) Bo Skalin och Kjell Svensson informerade om vad som tagits upp på mötet med 
NKU utställningsgrupp i Köpenhamn 2014-04-29. De nordiska länderna är i stort 
positiva till reglerna som de är och inga stora förändringar föreslogs. 

UtstK noterade informationen. 

 

b) Bo Skalin gick igenom Utställningskommitténs resultatrapport för april 2014. 

UtstK noterade informationen. 

 

§ 58 Information från ledamöterna 

På förekommen anledning vill UtstK påminna utställningsarrangörer om hur viktigt det 
är att alla funktionärer som jobbar på utställningen informeras om att de ska 
vidarebefordra alla ärenden och händelser utöver det vanliga de får kännedom om till 
bestyrelsen. 

 

§ 59 Information från sekreteraren 

a) För kännedom fanns information om hur SKK ställer sig till det norska förbudet 
mot vissa raser inför Europautställningen 2015 i Norge. De övriga nordiska 
kennelklubbarna har tagit samma beslut som Sverige. 

Utdrag ur CS protokoll nr 5-2013 

Norsk Kennel Klub – FCI european Dog Show i Norge 2015  

Norsk Kennel Klub arrangerar Europautställningen 2015. Norge har rasförbud på några 
raser (american staffordshire terrier, fila brasiliero, tosa inu, dogo argentino och 
tjeckoslovakisk vlack). Norska staten har gett tillåtelse för dessa raser att delta på 
utställningen under vissa villkor.  

Villkoren är bl.a. att hundägare garanterar att hundar av ovanstående raser 
återvänder till sina hemländer efter utställningen samt att Svenska Kennelklubben gör 
en uppföljning och utesluter hundägare från vidare tävlande om inte villkoren uppfylls. 
Hundar som stannar i Norge kommer att bli avlivande av norska myndigheter och 
hundägare blir åtalad. 

CS beslutade att detta är ett åtagande som SKK inte kan tillmötesgå. CS uppdrog till VD 
att besvara NKKs skrivelse. 

UtstK noterade informationen. 

 

b) För kännedom fanns brev från Svenska Vinthundklubben angående att de på två 
utställningar dagarna efter varandra gett deltagande hundar samma 
katalognummer båda dagarna och hur de praktiskt ska lösa problem till följd av 
det. 

UtstK noterade informationen. 
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§ 60 Protokollsutdrag från SKK domarkommitté (DK) 2/2014 

 SKK/DK nr 2/2014  
§43 Protokoll / Protokollsutdrag / Information / Bestyrelserapport från  
d) Utställningskommittén (UtstK)  
---  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns fem bestyrelserapporter.  
DK fann att en protest i Bestyrelserapporten från Sydskånska Kennelklubbens 
utställning i Malmö den 22 – 23 mars 2014, inte behandlats på plats utan skickats 
vidare till SKKs UtstK och DK för behandling. Protesten rörde rasen dansk-svensk 
gårdshund, SE56363/2008 Zkrubbe’s Lionheart som tilldelats ”disqualified” på grund av 
nedslitna hörntänder.  

DK tog del av protesten, veterinärintyg, domarens yttrande samt kritiken på hunden 
och beslutade att rekommendera UtstK att stryka priset då kritiken inte motiverar 
prissättningen. 

UtstK beslutade att följa DKs rekommendation. 

 
§ 61 Övriga protokoll 
För kännedom fanns protokoll från NKU/AU möte 2014-02-19. 

UtstK noterade informationen. 

 

§ 62 Bestyrelserapporter 

För kännedom och eventuell åtgärd fanns bestyrelserapporter från tre Länsklubbar: 

a) Västernorrlands kennelklubb, Sundsvall 2014-04-12 och 13.  

Det fanns en notering om händelse, UtstK stöder bestyrelsens beslut i fallet. 

b) Stockholms kennelklubb, Kista 2014-04-18, 19 och 20.  

Det fanns en notering i rapporten. 

c) Skaraborgs kennelklubb, Lidköping 2014-05-10 och 11. 

Det fanns inget att notera i rapporten. 

 

UtstK noterade informationen och bestyrelserapporterna lades sen till handlingarna.  

 

§ 63 Utbildningsfrågor 

a) Seminarium för länsklubbarnas domar- utställnings- och SRD-ansvariga  

För kännedom fanns inbjudan till seminarium för domar- utställnings- och SRD-
ansvariga 25-26 oktober på Scandic Victoria Tower i Kista, Stockholm. Anmälan har 
gått ut och planeringen inför seminariet fortgår.  

UtstK noterade informationen. 
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§ 64 Inkomna skrivelser 

a) Fanns ett mail inkommet 2014-04-21 från Elisabeth Ekeroth med en överklagan av 
UtstK beslut att inte stryka resultat för hunden Go And Win For Ammiella 
SE43722/2012 från utställningen i Tvååker 2013-07-13. 

UtstK ser ingen anledning att ändra beslutet, och poängterar åter att protest skulle ha 
lämnats på utställningsplatsen. UtstK beslut kvarstår. 

 

b) Fanns ett mail inkommet 2014-05-09 från Gunilla Sundling angående att inte få 
nummerlapp till utställning med post när det valts vid internetanmälan. 

UtstK påtalar att länsklubbarna ska följa hur utställarna valt, har de valt att få 
nummerlappen skickad med post ska de få det.  

 

c) Fanns ett brev daterat 2014-05-08 från Svenska Domarföreningen angående att 
vissa länsklubbar inte kontrakterar gruppdomare i förväg för finalerna, utan de 
sätts upp utan domarnas vetskap. 

UtstK uppmanar länsklubbarna att följa gällande regelverk, och att det redan i 
inbjudan och sedan kontrakt ska framgå om domaren ska döma grupper på 
utställningen. UtstK påminner också om DK/VUs konstaterande från möte 2-2014 att 
specificerade avtal har förtur före avtal som inte är specificerade även om de senare är 
daterade före det specificerade avtalet. 

 

d) Fanns ett mail inkommet 2014-03-25 från Susanne Södergren med kritik om hur en 
domare handskats med hundar på utställningen i Malmö 2014-03-22. 

UtstK noterade ärendet och lämnade det sen utan åtgärd eftersom det inte lämnats in 
någon protest på plats enligt SKKs Utställnings- och championatregler punkt 21. 

 

e) Fanns ett brev inkommet 2014-05-19 om misstänkt kuperad hund på utställningen 
i Hässleholm i maj.  

UtstK konstaterar att befintligt underlag inte styrker att hunden är kuperad. Därmed 
läggs ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

§ 65 Regelfrågor 

a) Fanns en begäran från Svenska Vinthundsklubben om anpassning av de svenska 
reglerna för deltagande i bruksklass till FCIs regler för Working Class 
Certificate. Den svenska översättningen av FCIs regler föreslås lyda:  

Hunden ska ha: 
- placerat sig inom den övre halvan av resultatlistan vid minst två CACIL (internationellt 
Lure Coursing eller Races) prov. Om sådana placeringar har skett vid Internationellt 
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Lure Coursing prov skall dessutom minst 75 % av maxpoängen ha uppnåtts. Minst ett 
år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista provtillfället. 

Detta gäller för grupp 10 samt de raser i grupp 5 som tillhör SvVK.  Förslaget är att 
förändringen införs vid kommande årsskifte.  

UtstK godkände förslaget och beslutade att det gäller från 1/1 2015. 
 

§ 66 Registreringsärenden 

a) Fanns en ansökan om dispens för exteriörbedömning av svanskuperad hund. 
Hunden är utställd en gång och har sen amputerat nedre delen av svansen vid tre 
års ålder på grund av skada. Veterinärintyg var bifogat.  

UtstK beslutade att avslå dispensen eftersom hunden redan har ett officiellt resultat 
registrerat från officiell utställning.  

b) Fanns ett brev från styrelsen för Svenska Leonbergerklubben med tre ärenden 
gällande en hund som ställts ut för nära efter Hd/Ed röntgen 2011, en hund som 
ställts ut där ägaren bor på samma adress som en domare som tjänstgjort på 
utställningen på andra raser, och en hund som ställts ut för nära inpå beräknad 
valpning. 

UtstK påpekar att det är en överträdelse av regelverket att ställa ut hunden inom 
karenstiden för sedering, men att anmälan inkommit för sent för att behandlas och 
därför läggs till handlingarna. 

Utdrag ur utställnings- och championatreglerna: 

Ändringar i resultatlistan kan ske inom två (2) år från utställningstillfället.   
 
UtstK fastställer att domaren inte brutit mot de domaretiska reglerna eftersom 
hundägaren som ställde ut hunden inte är delägare i domarens kennel. 
 
UtstK beslutade att stryka resultatet för hunden NAMUPALAN YOU GO J J GIRL 
SE26518/2012 då den ställts ut 29 dagar före beräknad valpning på utställningen i 
Malmö 2014-03-23. 

Utdrag ur utställnings- och championatreglerna, punkt 6 Hinder för deltagande i 
utställningar, prov och tävlingar:  

Dräktig tik och valptik 
Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, 
beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar 
efter valpning oavsett resultatet av valpningen. 

 

c) Fanns ett ärende från My Dog 2014-01-05  då en hund ställts ut i fel klass och fått 
sitt resultat struket. Till följd av det delades cert ut felaktigt 2014-01-06. 

UtstK beslutade att dela ut cert även till RKF3294920 Hellebore Du Clos De Larpege 
2014-01-06. 
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§ 67 Utställningsprogram ansökningar/ändringar 

a) För kontroll fanns lista över länsklubbarnas ansökta utställningar 2017.  

UtstK beslutade att efter några ändringar godkänna ansökningarna. 

Listan lämnas till CS för fastställande. 

 

§ 68 Redovisning av UtstK VU-beslut  

a) Dispenser domare gällande antal hundar/dag  
 
VU har bifallit följande: 
VU-beslut 4 april: 
Wästmanlands Kennelklubb, Köping 2014-04-27 
C-G Stafberg  85 hundar 
 
VU-beslut 23 april: 
Bohuslän-Dals taxklubb, Uddevalla 2014-04-27 
Kjell Lindström 81 hundar 
 
VU-beslut 24 april: 
Nordskånska Kennelklubben, Hässleholm 2014-05-18 
June Wall   83 hundar 
Under förutsättning att domaren har godkänt antalet. 
 
VU-beslut 4 maj: 
Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå 2014-05-18 
Luis Pinto Teixeira 81 hundar 
 
VU-beslut 6 maj: 
Svenska Pudelklubben, SPK, södra avdelningen, Hässleholm 2014-05-17 
Juha Kares  82 hundar 
 
Uppsala Läns Kennelklubb, Österbybruk 2014-05-24 
Karin Ögren  82 hundar 
Juha Putkonen 81 hundar 
Under förutsättning att domarna har godkänt antalet. 
 
VU-beslut 8 maj: 
Skaraborgs Kennelklubb, Lidköping 2014-05-11 
Leif Ragnar Hjort  84 hundar 
 
VU-beslut 9 maj: 
Uppsala Läns Kennelklubb, Österbybruk 2014-05-25 
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Bertil Lundgren 83 hundar 
Jadwiga Konkiel 82 hundar 
 
VU har avslagit följande: 
VU-beslut 7 maj: 
Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, ansökan om dispens för domare Danny 
Cullen att döma 86 hundar varav 26 valpar på Svenska Basenjisällskapets utställning 
den 1 juni i Norrköping. 
VU i UtstK har avslagit dispensansökan då Svenska Basenjisällskapet har sin special i 
samarrangemang med Östergötlands Kennelklubb omstående dag och det då bör 
finnas möjlighet att ta in en valpdomare därigenom. 
 
UtstK beslöt att fastställa ovanstående VU beslut. 
 
b) Utställningar ändringar VU-ärenden 
 
VU har bifallit följande: 
VU-beslut 10 april: 
Cavaliersällskapet, SCKCS, att ändra datum för utställningen i Eskilstuna från 2014-05-
11 till 2014-05-03 på samma ort. 
Cavaliersällskapet, SCKCS, att ändra datum och plats för utställningen i Lövånger 2014-
08-24 till Piteå 2014-05-17. 
 
VU i UtstK påpekar att ändringsansökan är mycket sent inkommen och att det är 
cavaliersällskapets ansvar att i god tid kontrollera att datum och platser stämmer med 
det som är ansökt och beviljat. 
 
VU-beslut 23 april: 
Svenska Dreverklubben att ändra datum och plats för sin utställning i Råneå 2014-06-
14 till Kalix 2014-08-10 i samarrangemang med Svenska Stövarklubben. 
 
UtstK beslöt att fastställa ovanstående VU beslut. 
 

§ 69 Junior Handling 

a) Fanns ett ärende från förra mötet om tävlande som fått byta dag att tävla på i 
Strängnäs då det endast varit en anmäld den dagen. 

Arrangören, Södermanlands Kennelklubb, i samråd med SHUs handlingkommitté 
bestämde då att den tävlande skulle få välja vilken av de andra dagarna hon ville tävla 
eftersom det med endast en tävlande inte blir något tävlingsmoment.  

UtstK stöder Södermanlands Kennelklubbs och SHUs handlingkommittés beslut. 

 

b) Cindy Pettersson gick igenom och förtydligade reglerna i Juniorhandling: 
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De två åldersgrupperna tävlar var för sig. Vinnarna i varje åldersklass möts sedan i en 
slutfinal i stora ringen och en slutlig vinnare koras. Slutvinnaren får inteckningskort och 
landslagsbiljett. Skulle domaren vilja ha in de 4 placerade ur varje grupp kan detta 
endast ske i samråd med arrangerande klubb. 
UtstK noterade informationen. 

 

c) Cindy Pettersson informerade om nästa möte med SHUs handlingkommitté.  

Det första länsklubbsbrevet är skickat. Handlingkommittén ser över ett 
coachingsystem liknande det i Finland för att stötta ungdomarna som tävlar i 
juniorhandling. 

UtstK noterade informationen. 

 

§ 70 Information från FCI 

För kännedom fanns cirkulär 29/2014 och 31/2014. 

UtstK noterade informationen. 

 
§ 71     Övriga frågor 

UtstK diskuterade hur reservdomare utannonseras i pm och hur begreppet 
reservdomare ska definieras. UtstK vill förtydliga begreppet reservdomare och 
uppdrog till Cindy Pettersson och Jan Hallberg att förbereda underlag till nästa möte.  

 

§ 72 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. 

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

 

§ 73 Nästa möte 

Beslöt UtstK att nästa möte är den 10 september. Kommande möte ska hållas den 24 
oktober. 

 

§ 74 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för trevligt möte och avslutade därefter mötet. 

 

 

Vid protokollet     
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Jenny Dahlbom 

 

 

Justeras:     Justeras: 

 

 

Bo Skalin     Viktoria Engström 

 

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

 


