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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
tisdag 16 maj 2017 på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf) Kerstin Eklund, 
Viktoria Engström, Jan Hallberg, Ulla Rylander, Bo Wiberg 
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Anmält förhinder: Cindy Pettersson 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
§ 49 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 50 Val av justerare  
Bo Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 51 Föregående protokoll 
Protokoll 2-2017 gicks igenom och godkändes. Därefter lades det till handlingarna. 
 
§ 52 Bordlagda ärenden 
a) § 38 Bestyrelserapporter, Södermanlands Kennelklubb Strängnäs, 10-12 mars 

Ärende som bordläggs för inhämtande av ytterligare information.  
 
UtstK tog åter upp ärendet och gick igenom de skrivelser som inkommit.  
UtstK beslutade att lämna ärendet vidare till DK då det berör utställningsdomaren. 

 
b) § 9 Information från ledamöterna 
Thomas gick igenom ett förslag på ny utbildning för funktionär som det kommit fram 
önskemål om på seminariet för domar- och utställningsansvariga i oktober 2016.  
 
Thomas Uneholt informerade mer om förslaget till utbildningen, bland annat syftet 
och vem utbildningen vänder sig mot.  
 
UtstK beslutade att Thomas jobbar vidare med förslaget och presenterar det på nästa 
möte.  
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§53 Ledamöternas uppdrag 
Ulla Rylander hade till dagens möte tagit fram förslag på hur ringsekreteraravtalet 
samt tjänstgöringsintyget för ringsekreterare ska uppdateras. 
 
UtstK godkände förslaget och uppdrog till sekreteraren att genomföra 
uppdateringarna. 
 
§ 54 Resultatrapport 
För kännedom fanns ekonomisk rapport för UtstK för april 2017. 
Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 55 Information från tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om arbetet inför flytten av kansliet i slutet av sommaren. 
 
§ 56 Information från sekreteraren 
Sekreteraren visade förslag på uppdaterad blankett för Brush-up för ringsekreterare, 
samt ny blankett för att ansöka om funktionärsstipendiet. 
 
UtstK godkände förslagen. 
 
§ 57 Inför KF 
a) Motioner 
Två motioner har lämnats till UtstK för behandling.  
UtstK diskuterade motionerna ingående och kom fram till förslag som lämnas till CS. 
 
b) För kännedom fanns verksamhetsplan och budget samt redovisning av 

delegeringsordningen som lämnats till KF. 
 

§ 58 Bestyrelserapporter  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a) Länsklubbar 
Sydskånska Kennelklubben, Malmö, 18-19 mars 2017 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
Wästmanlands Kenelklubb, Västerås, 22-23 april 2017 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. Dock påpekar UtstK att det måste 
finnas telefonnummer till bestyrelse eller ansvarig i ringarna för att tjänstgörande 
ringsekreterare ska kunna komma i kontakt med dem om de har frågor.   
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b) Specialklubbar 
Svenska Bergs- och Herdehundklubben/Pyrenéersällskapet, Karlstad, 1 april 
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.  
UtstK uppmärksammar att klubben har behandlat ärendet på ett korrekt och bra sätt. 
 
SSRK Norrbotten, Boden, 22 april 207  
Ärende som är lämnat till DK. 
 
 
§ 59 Inkomna skrivelser 
a) Skrivelse från ringsekreterare angående skrivelse från Svenska Rottweilerklubben 

till Norska Kennelklubben där ringsekreterarna känt sig utpekade 
 
UtstK påpekar att det är olämpligt av en arrangerade klubb att kritisera tjänstgörande 
funktionär till annan klubb. Finns synpunkter på hur arbetet utförts ska de tas med den 
det berör. 

 
b) Skrivelse från Svenska Spets och Urhundklubben angående hur domare har bjudits 

in 
UtstK fastslår att detta är en intern fråga i klubben, inte ett ärende för UtstK. Därmed 
läggs ärendet till handlingarna. 

 
 

§ 60 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Förslag på fördelning av status för länsklubbsutställningarna 2020. 
Thomas Uneholt, Jan Hallberg och Viktoria Engström deltog inte i beslutet.  
UtstK beslutade att lämna nedanstående förslag på länsklubbarnas utställningar 2020 
till CS för fastställande. 
 

Datum Klubb Ort Status 

2020-01-03 Västra Göteborg nat 

2020-01-04 Västra Göteborg int 

2020-03-28-29 Sydskånska  Malmö int 

2020-04-25-26 Wästmanlands Västerås nat 

2020-05-09-10 Skaraborgs Lidköping Nordic 

2020-05-23-24 Nordskånska Hässleholm Nordic 

2020-05-30-31 Södra Norrbottens Piteå nat 

2020-05-30-31 Uppsala Läns Gimo int 

2020-06-06-07 Östergötlands Norrköping nat 

2020-06-06-07 Dalarnas Leksand Nordic 

2020-06-13-14 Norra Älvsborgs Vänersborg Nordic 

2020-06-13-14 Västerbottens Vännäs nat 

2020-06-27 Norra Norrbottens Överkalix int 
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2020-06-28 Norra Norrbottens Överkalix nat 

2020-06-27-28 Södra Älvsborgs Borås nat 

2020-06-27-28 Hälsinglands Alfta Nordic 

2020-07-10 Hallands Tvååker int 

2020-07-11 Hallands Tvååker nat 

2020-07-18-19 Södra Norrbottens Piteå int 

2020-07-18-19 Wästmanlands Köping Nordic 

2020-07-25-26 Värmlands Ransäter Nordic 

2020-08-01-02 Jämtland-Härjedalens Svenstavik Nordic 

2020-08-08-09 Blekinge Ronneby Nordic 

2020-08-08-09 Örebro Läns Askersund nat 

2020-08-15-16 Östergötlands Norrköping Nordic 

2020-08-15-16 Södermanlands Eskilstuna Nordic 

2020-08-22-23 Stockholms Märsta int 

2020-08-22-23 Västra Ljungskile nat 

2020-08-27-28 Gotlands Visby nat 

2020-08-29-30 Gotlands Visby Nordic 

2020-09-05-06 Småland-Ölands Löttorp nat 

2020-09-05-06 Gästriklands Sandviken Nordic 

2020-09-12-13 Uppsala Läns Gimo nat 

2020-09-12-13 Sydskånska Eslöv nat 

2020-10-10-11 Västernorrlands Sundsvall Nordic 

2020-10-30-01 Småland-Ölands Växjö int 

2020-12-12-13 SKK/CS Älvsjö Nordic 
 
 
b) För granskning fanns ansökningar från ett antal specialklubbar om utställningar 

2019. Efter vissa förändringar godkändes ansökningarna från: 
  
Ras och Avelsföreningen för Cane Corso 
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel 
Specialklubben för Shih Tzu 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 
Svenska Beagleklubben 
Svenska Brukshundklubben 
Svenska Dalmatinersällskapet 
Svenska Dreverklubben 
Svenska Grand Daniosklubben 
Svenska Klubben för Ungerska Rashundar 
Svenska Kooikerhondjeklubben 
Svenska Kromfohrländerklubben 
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Svenska Lagotto Romagnoloklubben 
Svenska Pudelklubben 
Svenska Schweisshundklubben 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
 
Efter diskussion beslutade UtstK att göra vissa förändringar i handläggningsrutinerna 
vid granskningen av specialklubbarnas ansökningar. 
 
c) Ansökan från Svenska Sennenhundklubben om att utöka deras utställning i 

Degeberga den 25 och 26 maj 2018 till en dubbelutställning med anledning av 
klubbens 50-års jubileum. 

UtstK beslutade att godkänna ansökan. 
 

d) För kännedom fanns skrivelse från en lokalklubb inom Boxerklubben angående att 
ställa in en utställning. 

UtstK noterade informationen. 
 

e) Ansökan från Stockholms Kennelklubb om utställningar 2018 och 2019 eftersom 
det planerade samarbetet med SKK/CS i Älvsjö i samtycke bröts i februari 2017 

Thomas Uneholt deltog inte i beslutet. 
 
UtstK beslutade att godkänna ansökningarna som innebär att STOKK får en 
internationell utställning den 4-5 augusti 2018 samt en nationell utställning 8-9- juni 
2019, båda i Märsta. 

 
§ 61 Policyfrågor/regelfrågor 
a) Bordercollie på Nordic Dog Show 
Enligt skrivningen i utställnings- och championatreglerna får border collie endast delta 
på internationell utställning. UtstK diskuterade effekterna detta har när införandet av 
Nordic Dog Show genomförs 2018.  
 
För att anpassa regelskrivningen till det beslutade UtstK att ändra formuleringen i 
utställningsreglerna till ”border collie får inte delta på nationell utställning” i nästa 
regelsupplement. 
 
b) Skrivelse från Västra Kennelklubben om att de önskar dispens för att få skicka ut 

katalogen för sin utställning My Dog 2018 via mejl två dagar innan utställningen. 
 
UtstK hänvisar till Regulations for FCI Dog Shows, Basics, där det står att en online-
katalog endast kan publiceras samma dag som utställningen är, som tidigast två 
timmar innan öppningen.  
 
Med hänvisning till att SKK har att rätta sig efter den skrivningen beslutade UtstK att 
avslå ansökan.  
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§ 62 Registreringsärenden 

a) Fanns en skrivelse från en ägare av en gonczy polski vars svenska 
utställningschampionat återkallats efter att det delats ut felaktigt på grund av 
att hundens arbetsmeriter inte erhållits i Sverige och inte godkänns av den 
svenska specialklubben.  

UtstK fastslår att det i SKKs Utställnings- och championatregler endast skrivs om krav 
på meriter som erhållits i Sverige om inget annat anges, då till exempel endast 
provmeriter från andra nordiska länder. Om en utländsk provmerit åberopas för ett 
svenskt utställningschampionat så ska den av den svenska specialklubben bedömas 
likvärdig med den svenska provmerit som krävs för championatet. Vidare fastslår UtstK 
att beslutet att återkalla utställningschampionatet är korrekt och ska kvarstå. 
 
UtstK avslår överklagan och beklagar samtidigt den uppkomna situationen. 

 
§ 63 Utbildningsärenden 
a) För kännedom fanns en uppdaterad version av UtstK utbildningsplan 
 
b) Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar 22-23 oktober 

2016 
UtstK gick igenom sammanställningen av grupparbetena från seminariet och 
diskuterade de inkomna kommentarerna och förslagen. UtstK noterade att det var 
många bra förslag och synpunkter som UtstK tar till sig.  
 
UtstK beslutade genomföra vissa ändringar på blanketten för bestyrelserapporten 
efter önskemål från deltagarna. 
 
c) Seminarium domar- och utställningsansvariga i specialklubbar 8-9 april 2017 
UtstK gick igenom grupparbetena och noterade att där fanns flera bra idéer och 
förslag. UtstK gick igenom utvärderingen från seminariet och noterade att det överlag 
var positiva omdömen från deltagarna, samt synpunkter som UtstK kommer med sig i 
arbetet inför kommande seminarier. 
 
d) Kommande utbildningar  
UtstK diskuterade hur kommande utbildningar ska läggas upp, och hur deltagare ska 
nås på bästa sätt. 
 
UtstK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som ska sammanställa ett förslag till 
UtstKs gemensamma möte med DK i september. Arbetsgruppen består av Viktoria 
Engström (sammankallande), Jan Hallberg och Thomas Uneholt.  
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e) Distansutbildning i engelska för ringsekreterare 
Ulla Rylander informerade om distansutbildningen. Nu har en pilotgrupp genomfört 
kursen, och arbetsgruppen utvärderar och arbetar med deras synpunkter. Många bra 
idéer och kommentarer har inkommit. Arbetsgruppen föreslår att en grupp bestående 
av Annika Hamilton från Studiefrämjandet, Ulla Rylander, Madeleine Bäckman och 
Ulrika Henriksson från SKK kansli, ska arbeta vidare med utbildningen utifrån 
pilotgruppens synpunkter. 
UtstK beslutade enligt förslaget. Den 9-10 september ska en grupp handledare för 
kursen utbildas. 

 
§ 64 Junior Handling 
För kännedom fanns anteckningar från Handling kommittén 20 april, 
verksamhetsberättelse samt budget. 
 
UtstK noterade informationen. 

 
§ 65 Ringsekreterarärenden 
UtstK diskuterade den generella dispensen för arrangörer att få ha endast en (1) 
ringsekreterare i en ring med upp till 25 hundar.  
UtstK beslutade att klubb som söker dispens för att ha endast en ringsekreterare i en 
ring med fler än 25 hundar måste ange vilken ringsekreterare det gäller och den 
personen ska vara tillfrågad och ha sagt ja till att jobba ensam i ringen innan dispensen 
söks. 
 
§ 66 Nya raser 
a) Rat terrier, american haireless terrier och toy fox terrier 
Svenska Terrierklubben har meddelat att de tre raserna ska få utställningsrätt från den 
1 juli 2017. 
 
b) Miniature american sheperd, treeing walker coonhound och epagneul de saint 

usúge 
Förslag om särbestämmelser och championatregler för de tre raserna presenterades 
enligt nedan. 
 
Miniature american shepherd Klubbstatus: Avtalsansluten rasklubb 
UtstK beslutade att den inte ska ha bruksklass eller krav om provmeriter för SE UCh då 
det inte finns något rasspecifikt prov som är lämpligt för rasen. 
Klubben kan ansöka hos SKK Jakthundskommitté (JhK) om att rasen ska kunna tilldelas 
Svensk Viltspårchampionat från 2018. 
UtstK beslutade att rasen tillförs på ”stubbsvanslistan” i SKKs allmänna regler punkt 6. 
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Treeing walker coonhound Klubbstatus: FK har tillfrågat JhK om lämplig specialklubb.  
UtstK beslutade att om rasen före 2017-10-01 blir ansluten till SSDV faller den in under 
samma särbestämmelser och championatregler som övriga SSDV raser. SSDV kan 
ansöka hos JhK om att rasen ska kunna tilldelas SE VCh från 2018. 
Om rasen inte får en specialklubbstillhörighet före 2017-10-01 får den i likhet med 
bluetick coonhound jaktklass och krav på provmerit för cert. Kravet sätts till godkänt 
anlagstest i vildsvinshägn. Den faller in under ”övriga raser i grupp 6” i regler för SE 
UCh. Då kan JhK besluta om att rasen ska kunna tilldelas SE VCh från 2018. 
 
Èpagneul de st usuge Klubbstatus: Inga hundar finns registrerade i Sverige. Enligt SKFs 
jaktprovsregler får övriga raser i grupp 7 starta på SKFs jaktprov även om rasen inte 
tillhör klubben. 
UtstK beslutade att rasen ska ha jaktklass enligt meriter för ”övriga raser i grupp 7”. 
Krav på provmerit för cert. SE UCh enligt regler för ”övriga raser i grupp 7”. 
 
§ 67 Redovisning av UtstK VU-beslut  
a) Dispenser antal hundar/domare och dag 
Beviljade 
VU-beslut 29 mars, Svenska Gårds- och Vallhundsklubben, Varberg 9 april 2017 
Rob Douma  86 hundar 
 
VU-beslut 5 april utökad dispens, Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Västra, 
Kungsbacka 8 april 2017 
 Jenni Borregaard Madsen 83 hundar 
 
VU-beslut 8 april, Västmanlands Kennelklubb, Västerås 22-23 april 2017 
lördag 22 april 
Jose M Doval Sachez,  82 hundar 
Lisbeth Mach,  82 hundar 
söndag 23 april 
Johan Juslin   82 hundar 
Johan Andersson 81 hundar 
 
VU-beslut 26 april 2017, Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, Kungsängen 28 
maj 2017 
Vanessa Moyano  83 hundar 
 
VU-beslut 27 april 2017, Nordskånska Kennelklubben, Hässleholm den 21 maj 2017 
Inga Siil   82 hundar 
 
VU-beslut 7 maj 2017, Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 3-5 juni 2017 
lördag 3 juni 
Claudio Di Giuliani 83 
Andrew Brown 86 
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Timothy Thomas 84 
Betty-Anne Stenmark 82 
Aneta Dopierala 82 
Tino Pehar  86 
John Palmer  84 
Kerstin Nilsson 85 
Bo Bengtsson 83 
söndag 4 juni 
Lena Sundquist 87 
Andreas Schemel 83 
Bertil Lundgren 87 
Anne Katona  86 
Diane Andersen 84 
Andrew Brown 88 
Patrik Cederlöf 81 
Claudio Di Giuliani 84 
Colm Hastings 81 
måndag 5 juni 
Juan-Carlos Vasconsellos 85 
John Palmer  83 
Robert Paust  82 
Torbjörn Skaar 85 
Anne Katona  83 
Per Iversen  81 
Åke Cronander 86 
Martin Croeser 87 
 
VU-beslut 8 maj, Svenska Spaniel och Retrieverklubben-Östra, Ulriksdal 20 maj 2017 
Beppe Masia  85 
 
VU-beslut 10 maj, Svenska Leonbergerklubben, Hässleholm 21 maj 2017 
Monika Åkesson 85 
 
VU-beslut 12 maj, Svenska Pomeranian Klubben, Jönköping 25 maj 2017 
Andrew Stewart 83 
 
Avslag 
VU-beslut 8 maj, Västernorrlands Läns Stövarklubb, Sollefteå 13 maj 2017 
Morgan Wackt 92 hundar (valpar flyttade) 
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b) Ställa in 
VU-beslut 18 april, beviljat Svenska Brukshundklubben/Lunds BK att ställa in sin 
utställning i Lund 2017-09-17. Som följd ställs även motsvarande utställningar in de två 
följande åren 2018 och 2019.  
 
VU-beslut 20 april, beviljat Södermanlands Kennelklubb att ställa in deras utställningar 
i Strängnäs 2018-03-16 tom 18, samt 2019-03-15 tom 17. 
 
VU-beslut 11 maj, beviljat SBK Gävleborgsdistriktet att ställa in deras utställning i 
Hudiksvall 2017-07-01. Som följd ska motsvarande utställningar de följande två åren 
också ställas in, men in detta fallet har lokalklubben inte ansökt om några utställningar 
under aktuell period. 
 
c) Byte av plats 
VU-beslut 18 april 2017, beviljat Svenska Lapphundklubben att byta plats för sin 
utställning 2017-08-26 från Eskilstuna till Knivsta. 
 
VU-beslut 21 april 2017, beviljat Sydskånska Kennelklubben att byta plats på sina 
utställningar 2018-09-22/23 och 2019-09-21/22 från Helsingborg till Eslöv. 
 
VU-beslut 2 maj 2017, beviljat Specialklubben för Västgötaspets dispens att flytta sin 
utställning den 25 maj 2017 från Vårgårda till Gränna. UtstK påpekar att ansökan om 
byte av plats inkommit väldigt sent och att det fortsättningsvis är viktigt att klubben 
har kontroll över sitt utställningsprogram. 
 
d) Ringsekreterarärenden 
VU-beslut 9 maj, beslutat att avslå ansökningarna om att endast ha en ringsekreterare, 
samt tillsammans med denne ha en icke auktoriserad ringsekreterare från Svenska 
Vorstehklubben Södra gällande deras utställning i Hässleholm 13 maj. Motiveringen är 
att om klubben anser att det behövs två personer i ringen ska det på en officiell 
utställning rekryteras två auktoriserade ringsekreterare.  
 
VU-beslut 15 maj, under förutsättning att aktuell ringsekreterare är tillfrågad och har 
sagt ok, godkänt Specialklubben för Kontinentala Fågelhundars ansökan om att endast 
ha en (1) ringsekreterare på sin utställning i Hässleholm den 21 maj.  
 
e) Övriga ärenden 
VU-beslut 3 maj 2017, godkänt Svenska Isländsk Fårhund Klubbens utställning i Sigtuna 
2017-08-06. Utställningen godkänns nu på grund av att det missats vid handläggningen 
2015. 
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§ 68 Information från FCI 
a) För kännedom fanns protokoll från 

- Show Commission, 4 feb 2017  
- Show Judges Commission, 4 feb 2017  
- Gemensamt möte med Show Commission och Show Judges Commission, 5 feb 

2017 
 
b) För kännedom fanns cirkulär:  

 - 13/2017 Information från Ukrainska kennelklubben om personer som är 
avstängda 
 - 14/2017 Status i ärendet med I Vyguzov 
 - 15/2017 Avstängd uppfödare, kennel Maximum Love Dog Kennel (Turkiet) 
 

UtstK noterade informationen. 
 
§69 Inför det gemensamma mötet med DK 
Ett antal punkter togs fram som ska tas upp på det gemensamma mötet med DK i 
september. 
 
§ 70 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
§ 60 Utställningsprogram ansökningar/ändringar a) Länsklubbsutställningar 2020, 
samt e) ansökan om utställningar 2018 och 2019 från STOKK.  
 
§ 71 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 11-12 september tillsammans med DK i Rotebro (eller på 
Scandic). Årets sista möte blir den 31 oktober. 
 
§ 72 Mötets avslutande 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
Justeras:     Justeras: 
 
 
Bo Skalin     Bo Wiberg 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

https://sites.google.com/a/skk.se/utstk/moeten/2017/goog_1830988056
https://sites.google.com/a/skk.se/utstk/moeten/2017/goog_1830988056
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjQ4YTIxZWExZTQxNzkxMDc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjQ4YTIxZWExZTQxNzkxMDc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjU3YjY3Y2I2MDNjZWM2ZDY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjU3YjY3Y2I2MDNjZWM2ZDY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjJlNjRmYWYzNGUxYzYwZmY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjEzN2E3NWY0MWZlYzZjMjE

