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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Utställningskommitté 24 maj 2016 på SKKs kansli. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Thomas Uneholt (vice ordf), Kerstin Eklund, Viktoria Engström, 
Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla Rylander (från § 51 c), Bo Wiberg  

Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli, Ann-Sofi Flygare 

Frånvarande: Bo Skalin (ordf) 

Protokoll: Jenny Damgren 

 

§ 47 Sammanträdet öppnas 

Mötesordföranden, Thomas Uneholt, hälsade deltagarna välkomna och förklarade 
därefter mötet öppnat.  

§ 48 Val av justerare  

Viktoria Engström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 49 Föregående protokoll 

UtstK protokoll nr 2/2016 gicks igenom och lades efter godkännande till handlingarna. 

 

§ 50 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

UtstK 2-2016 § 39 b) Registreringsärenden 

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

Beslöt UtstK att bordlägga frågan ytterligare för inhämtande av information. 

 

§ 51 Information från ordföranden 

a) Fanns ekonomisk resultatrapport för UtstK för perioden maj 2016. 

Lades rapporten till handlingarna. 

 

b) Thomas Uneholt tog upp att han uppfattat en del diskussioner kring förändringarna 
av publicering av domarlistor inför utställningar och resultatrapporteringen från 
utställningar i Hundsport.  
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UtstK diskuterade frågan ingående, och uppmanar länsklubbarna att lägga ut 
domarlistor med anmälningsinformation på sin webbsida i god tid. Domarlistan ska 
dessutom vara lätt för besökaren att hitta och det ska finnas ett telefonnummer så 
medlemmarna kan få information. Det ska även finnas en adress som 
anmälningsblanketter till utställningen ska kunna skickas till med post om utställaren 
inte har möjlighet att anmäla via internetanmälan. 

UtstK vill även göra länsklubbarna uppmärksamma på att de själva gärna kan 
fotografera och skriva om sina utställningar och skicka det till Hundsport. På så sätt fås 
en mer heltäckande resultatrapportering även från de utställningar Hundsport själva 
inte bevakar. 

 

c) Thomas Uneholt tog upp att det finns indikationer på att det händer att den hund 
som visas på en utställning inte är den som anmälts. 

UtstK uppmanar länsklubbarna att göra id-kontroller så det är den hund som är 
anmäld som är den som tävlar, t ex genom att göra stickprovskontroller. 

 

d) Thomas Uneholt har träffat en representant från Finska kennelklubben för att få 
kunskap om deras tekniska lösningar kring utställningsadministration och 
resultatredovisning, och se om det är något som SKK kan använda på något sätt. 

UtstK noterade informationen. 

 

§ 52 Information från ledamöterna 

Viktoria Engström informerade om sitt arbete med att undersöka problemen med 
felaktiga märkningar med specialtecken S i utställningskatalogerna. Slutsatsen var att 
en annan formulering av frågorna i Internetanmälan inte skulle påverka antalet 
felaktiga S-märkningar.  

UtstK påminner om vikten av att ringsekreterarna kommunicerar med hundägaren i 
ringen för att undvika missförstånd och att hunden får fel resultat. 

 

§ 53 Information från tävlings- och utbildningschefen 

a) Kjell Svensson informerade att tjänsten som sekreterare i Utställningskommittén är 
tillsatt, Jenny Damgren tar över när Ann-Sofi Flygare går i pension. 

b) Journalisten som tidigare har bevakat Utställningskommitténs möten och skrivit 
nyhetsbreven har slutat. Till att börja med kommer sekreteraren vara ersättare. 

c) Bo Skalin och Ulf Uddman är på möte med en arbetsgrupp inom NKU för att 
diskutera möjligheten med nordiska utställningar där det kan utdelas nordiska cert. 
Målet är att det ska kunna införas från 2018. 

UtstK noterade informationen. 
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§ 54 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade om stipendiet som delas ut till funktionärer inom 
utställningsverksamheten.  
UtstK beslutade att sista ansökningsdag för att söka stipendiet 2016 är den 15 oktober.  

 
§ 55 Journalistisk bevakning 

För kännedom fanns Nyhetsbrev från Utställningskommittén från maj 2016. 

 

§ 56 Protokoll från övriga kommittéer samt NKU 
- SKK Domarkommitté nr 2-2016 

o För kännedom fanns ett beslut från DK/VU angående domartillsättning på 
Västernorrlands stövarklubbs utställning i Sollefteå den 14 maj 2016. 

- Minnesanteckningar från gemensamt möte mellan DK och UtstK 30 mars 2016 
- Minnesanteckningar från workshop ”Kvalitetssäkring av svenska exteriördomare” i 

samband med Kennelfullmäktige den 2 oktober 2015.  
 

UtstK noterade informationen och protokollen lades till handlingarna. 
 

§ 57 Bestyrelserapporter 

För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
Länsklubbar 
a) Sydskånska kennelklubben, Malmö 19-20 mars 2016 
Bestyrelserapporten gicks igenom utan åtgärd. 
 
b) Västernorrlands kennelklubb, Sundsvall 9-10 april 2016 
I rapporten fanns en notering om klagomål på hur bedömningen skötts i en ring.  
I en bilaga till bestyrelserapporten beskrivs ett ärende med en hund som eventuellt 
tävlat i fel klass.  
UtstK uppdrog till sekreteraren att utreda ärendet närmare, och i det fall ett beslut 
krävs hänskjuts det till VU. 
 
c) Wästmanlands kennelklubb, Västerås 23-24 april 2016 
Bestyrelseapporten gicks igenom. I rapporten fanns en notering om hundar som 
förvarats i bil under natten. UtstK påpekar att utifrån de underlag som fanns borde 
bestyrelsen ha agerat på plats. Vidare vill UtstK ha utförligare beskrivning av vad 
bestyrelsen har gjort i frågan eftersom det inte framgår. 
 
d) Skaraborgs kennelklubb, Lidköping 7-8 maj 2016 
Bestyrelserapporten gicks igenom utan åtgärd. 
 
e) Nordskånska kennelklubben, Hässleholm 21-22 maj 2016 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjI5ZGQ3YjgxYzFlZDQxMTE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjRmM2U0ZDJkNGEyZTY3YTY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjI2YzQwMWZmOGMwZjkxYjg
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I rapporten fanns en notering om att en hund, chihuahua, lämnats kvar på parkeringen 
efter utställningens slut. Hunden överlämnades till polis. 
Bestyrelserapporten gicks igenom utan åtgärd. 
 
Specialklubbar 
Ingen bestyrelserapport från Specialklubb har inkommit till detta möte. 
 
UtstK uppmanar bestyrelser att vara tydliga i sin beskrivning av uppkomna ärenden 
och samla tillräckliga underlag, bland annat i form av registreringsnummer och namn 
på aktuella hundar och berörda människor. Dessutom uppmanas bestyrelserna att 
tydligt beskriva vad de gjort i ärendet, både på plats och efteråt, innan 
bestyrelserapporten skickas till SKK. 
 

§ 58 Utbildningsfrågor 

a) För fastställande av datum 2017 fanns UtstK Utbildningsplan. Följande datum 
fastslogs: 

- Seminarium för ringsekreteraransvariga 25-26 mars 2017 

- Seminarium för domar-/utställnings ansvariga i specialklubbar 8-9 april 2017  

- Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare 14-15 oktober 2017  

 

b) Seminarie domar- och utställningsansvariga i länsklubbar 22-23 oktober 2016 
Thomas Uneholt presenterade planeringen inför seminariet.  
Förslaget till planering gicks igenom och fastslogs. 

 
c) Lägesrapport om distansutbildning i hundterminologi 
Ulla Rylander informerade om planeringen av distansutbildningen.   
UtstK noterade informationen. 
 
d) Brush up CUA-H 
Thomas Uneholt informerade om planeringen inför brush-up kursen för CUA-H. 
UtstK noterade informationen. 

 

§ 59 Inkomna skrivelser 

a) Fanns en skrivelse från Susann Olhage daterad 9 maj 2016, samt en skrivelse från 
Håkan Olhage daterad 10 maj 2016 gällande en händelse på utställningen i 
Lidköping den 8 maj 2016. 

I ärendet har även yttranden från bestyrelsen, samt olika vittnesmål inkommit. 

UtstK konstaterar att bestyrelsen reagerat på hörsägen. I de inkomna skrivelserna 
framförs olika uppgifter och det går därför inte att dra några säkra slutsatser om hur 
händelsen exakt har gått till. 
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UtstK uttalar att det önskvärda handlandet i den här typen av fall är att bestyrelsen 
försöker verifiera uppgifter den fått innan den agerar. Om det inte visar sig vara möjligt 
under pågående utställning ska berörda upplysas om att fortsatt utredning av 
uppgifterna kommer ske efter utställningen och vad det kan resultera i, till exempel att 
hundens resultat kan strykas. 
 
Därmed lades ärendet till handlingarna. 
 
 
b) För kännedom fanns ett mejl inkommet den 23 maj 2016 gällande domares 

beteende på utställningen i Hässleholm 22 maj 2016.  
UtstK noterade innehållet och hänsköt skrivelsen till DK för hantering. 
 

§ 60 Policyfrågor/regelfrågor 

a) För kännedom fanns överklagan till CS av UtstK beslut taget på möte 31 mars, 
protokoll 2-2016 §38 Policy och regelfrågor b.1) Överprövning av Svenska 
Brukshundklubbens beslut gällande krav på provmerit inkommen 22 april 2016, 
angående att ta bort kravet på provmerit för boxer, rottweiler och belgiska 
vallhundar för att få ta emot cert på utställning. 

Därtill fanns ett brev inkommet 16 maj 2016 från Svenska Rottweilerklubben där de 
drar tillbaka sitt tidigare stöd för att ta bort kravet på provmerit för att få ta emot cert 
på utställning. 
 
UtstK konstaterade att frågan kommer behandlas på CS möte den 16-17 juni. 
 
b) För kännedom fanns Utställningsregler 2017 - 2021 fastställda av CS 
UtstK noterade informationen samt konstaterade att det kommer krävas en rad 
uppdateringar av regler och riktlinjer, utbildnings- och informationsmaterial, samt ett 
flertal IT-anpassningar. 
 

§ 61 Registreringsärenden 

Inga ärenden inkomna. 
 

§ 62 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  

a) För granskning fanns lista över länsklubbarnas ansökta utställningar 2019.  

UtstK beslutade att efter några få ändringar godkänna ansökningarna. Listan lämnas 
till CS för fastställande. I nuläget är alla länsklubbsutställningar 2019 nationella. 

 

b) För granskning fanns ansökningar från ett antal specialklubbar om utställningar 
2018. Efter vissa förändringar godkändes ansökningarna från: 
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- Svenska Isländsk Fårhund Klubben 

- Svenska Kooikerhondjeklubben 

- Svenska Beagleklubben 

- Svenska Dreverklubben 

- Svenska Bassetklubben 

- Svenska Dalmatinersällskapet 

- Svenska Vorstehklubben 

- Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 

- Specialklubben Rhodesian Ridgeback  Sverige 

 

c) Fanns en ansökan från Svenska Terrierklubben om att byta plats för 
Cairnterrierklubbens utställning 2017-07-22 från Hörby till Eskilstuna. 

Beslöt UtstK att bevilja ansökan. 
 
d) Fanns en ansökan från Svenska Terrierklubben om att ställa in utställningen i 

Vänersborg 2017-06-11. 
Beslöt UtstK att bevilja ansökan. 
 
e) Fanns en ansökan från Svenska Terrierklubben om att byta plats för Staffordshire 

Bullterrierklubbens utställning 2017-02-04 från Stockholm till Halmstad.  
Beslöt UtstK att avslå ansökan, och uppmanar klubben att söka i Halmstad 2018. 
 
f) Fanns en ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser om att Tibetansk 

Mastiff (grupp 2) ska få ställas på deras utställning samma dag som på 
länsklubbsutställning i Piteå den 14 juli 2018. 

UtstK beslöt att bordlägga frågan till punkt b) i denna paragraf är beslutad. Beslutet tas 
i VU.  
  
§ 63 Redovisning av UtstK VU-beslut  

a) Dispenser gällande antal hundar/domare och dag  

VU-beslut 5 april 

Wästmanlands Kennelklubb, Köping 23-24 april 2016 

Lördag 

Anne-Chaterine Edoff 82 st 

Liz-Beth Liljeqvist 86 st  

Inga Siil 82 st 

Jean Francois Vanaken 81 st 

Söndag 

Peter Berchtold 81 st 
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Göran Bodegård 81 st 

Jean Jacques Dupas 81 st 

Rune Fagerström 83 st 

Arne Foss 81 st 

Kimmo Mustonen 81 st 

Helena Peterzens 81 st  

 

VU-beslut 14 april 

Gävleborgs Älghundklubb, Ockelbo 24 april 2016 

Kerstin Henriksson 82 st 

 

VU-beslut 20 april 

Boxerklubben, Örebro 1 maj 2016 

Arne Haugen 85 st 

 

VU-beslut 21 april 

SSRK Gotland, Lövsta 14- 15 maj 2016  

Lördag 

Christina Daniels 81 

Söndag 

Jana Janek 86 

Tord Lundborg 83 

 

VU-beslut 28 april 

Flatcoated retrieverklubben, Tånga Hed 5 maj 2016 

James Irvine 82 

 

VU-beslut 31 april 

Specialklubben för Västgötaspets, Tånga Hed 5 maj 2016 

Anita Whitmarsh 86 st 

Renée Willes 87 st  

 

VU–beslut 3 maj 

Södra norrbottens kennelklubb, Piteå 28 maj 2016 

Bo Andersen Lasthein 81 
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VU-beslut 4 maj 

Nordskånska kennelklubben, Hässleholm 21-22 maj 2016 

Lördag 

Anne Klaas 83 

Söndag 

Hans Almgren 83 

Jussi Liimatainen 81 

 

VU–beslut 4 maj 

SSRK-Östra, Ulriksdals slott 21 maj 2016 

Börge Espeland 83 

 

VU–beslut 12 maj 

Östergötlandskennelklubb, Norrköping 4-5 juni 2016 

Joakim Ohlsson 83 

 

VU–beslut 19 maj 

Norra Älvsborgs kennelklubb, Vänersborg 11-12 juni 2016 

Anne Liland 81 

 

Beslöt UtstK att fastställa ovanstående av VU tagna beslut. 
 
b) VU-beslut ändringar utställningar 
VU-beslut 11 maj 
Svenska Bassetklubbens ansökan om att ställa in sin utställning i Jäderfors den 28 maj 
pga för få anmälningar avslogs med hänsyn till de anmälda hundarna. 
 
VU-beslut 19 maj 
FA/ÖSFK beviljades att flytta sin utställning från Vidingsjö/Linköping till 
Spångaholm/Mantorp med bibehållet datum 21 maj 2016. 
 
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående av VU tagna beslut. 
 
c) VU-beslut ringsekreterarärenden 

Dispens för att ha endast en ringsekreterare 

VU-beslut 11 maj 
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Beviljad dispens för SKF att på sin utställning i Tånga Hed, Hässleholm den 21 maj 
endast ha en ringsekreterare för max 29 hundar, under förutsättning att 
ringsekreteraren är insatt i gällande regelverk för aktuella raser samt är tillfrågad. 

 

VU-beslut 20 maj 

Med tvekan beviljad dispens för FA/Ösfk att på sin utställning den 21 maj i Vidingsjö, 
Linköping, endast ha en ringsekreterare för max 30 hundar. VU påpekar att det är ett 
måste att ha en rutinerad auktoriserad ringsekreterare, och att denne är tillfrågad om 
att arbeta ensam. VU uppmärksammar också klubben på att det är viktigt med god 
framförhållning när det gäller tillsättning av funktionärer. 

 

Förlängning av utbildningstiden 

VU-beslut 14 maj 

Beviljad dispens om förlängning av utbildningstiden för Daryana Kryvonos, Othem, till 
och med 2016-08-31 för att göra klart sin tredje aspiranttjänstgöring. 

 

VU-beslut 16 maj 

Beviljad dispens om förlängning av utbildningstiden för Renata Johansson, Örsundsbro, 
till och med den 30 juni 2016 för att göra ytterligare två godkända 
aspiranttjänstgöringar. 

 

Beslöt UtstK att fastställa ovanstående av VU tagna beslut. 
 
d)  VU-beslut övriga ärenden 
Svanskuperad hund 
VU i SKKs utställningskommitté har den 6 april 2016 beviljat ansökan om dispens för 
wachtelhund, Jaxon von den Ivenacker Eichen SE17457/2015 född 2014-10-19, att bli 
exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle i samband med utställningen i Tånga Hed, Vårgårda, 
den 22 maj 2016 i samband med Svenska Wachtelhundklubbens utställning. 
 
Vinthundklubben grupp 5 
VU i UtstK har 6 april 2016 godkänt dispensansökan från Svenska Vinthundklubben om 
att den 6 augusti 2016 i Svenstavik få ha utställning samma dag och på samma plats 
som länsklubbsutställning. Dispensen har getts med stöd av CS beslut att specialklubb 
där en minoritet av raserna går i en annan rasgrupp än majoriteten av klubbens raser i 
undantagsfall vid ansökan om utställning kan begära dispens för dessa raser att få ha 
två utställningar samma dag 
 
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående av VU tagna beslut. 
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§ 64 Junior Handling 

Inga inkomna ärenden. 

 

§ 65 Ringsekreterarärenden 

Viktoria Engström informerade om att utbildningsmaterialet för 

ringsekreterarutbildningen kommer uppdateras när regelförändringarna börjar gälla. 

UtstK noterade informationen. 

 

§ 66        Nya raser 

Nordisk Kennelunion har godkänt två nya raser, american hairless terrier och eastern 

european sheperd. Raserna är inte FCI-godkända. 

§ 67 Information från FCI 
För kännedom fanns cirkulär 12/2016 med information om att Mr Bernard Deseure-

Ricard är avstängd från all kynologisk verksamhet under ett år, fram till 5 februari 

2017. 

Noterade UtstK informationen. 

 

För kännedom fanns: 

- Protokoll General Committee meeting Zagreb 13-14 November  

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 68 Övriga frågor 

UtstK diskuterade statusen för länsklubbsutställningarna 2018, vilka i nuläget alla är 
nationella. För att uppfylla kraven på medlemskap i FCI krävs att minst en utställning är 
internationell. Även den nya nordiska utställningsformen diskuterades. 

 

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

§ 59 a) får inte offentliggöras innan protokollet är justerat. 

Inget nyhetsbrev ska skickas ut efter detta möte. 

 

§ 70 Nästa möte 

Nästa möte hålls den 6 september. Följande mötesdagar är 27 oktober 2016, samt 24 
januari och DK/UtstK 28-29 mars 2017. 

 

§ 71 Mötets avslutande 
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Ordförande tackade för trevligt möte och avslutade det därefter. 

 

 

Vid protokollet     

Jenny Damgren 

 

 

Justeras:     Justeras: 

 

 

Thomas Uneholt    Viktoria Engström 

 

 

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

 


