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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 8 juni 
2021 i Rotebro. 
 
 
Närvarande: Maritha Östlund-Holmsten (ordf), Birgitta Bernhed (vice ordf), Madeleine 
Bäckman, Kerstin Eklund (till och med § 65), Viktoria Engström (till och med § 73), 
Cindy Pettersson och Bo Wiberg  
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
 
 
 
§ 54 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet. 
 
 
§ 55 Val av justerare  
Birgitta Bernhed valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 56 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes enligt det förslag som fanns. 
 
 
§ 57 Föregående protokoll 
Protokoll från möte 2-2021 godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 
 
§ 58 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll 2-2021 från den 14 april, samt följande 
protokollsutdrag: 
§ 39 f) UtstK exteriörbedömningar 
§ 50 b), c) UtstK regelrevidering och inställda utställningar 
UtstK noterade informationen. 
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b) Domarkommittén, DK 
För kännedom fanns protokoll 2-2021 från den 24 mars. 
UtstK noterade informationen. 
 
c) Jakthundskommittén, JhK 
För kännedom fanns protokoll 2-2021 från den 20 april med protokollsutdrag § 22 
regelrevidering. 
UtstK noterade informationen. 
 
d) Utbildningskommittén, UK 
För kännedom fanns protokoll 2-2021 från den 16 april, med protokollsutdrag § 44 
budgeterade medel till UtstK. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 59 Resultatrapport 
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med maj 2021. 
UtstK tog del av informationen. 
 
 
§ 60 Information från ordföranden, ledamöter och kansli 
a) Ordföranden informerade från CS senaste möte.  
 
b) Ledamöterna 
Birgitta Bernhed tog upp om frågan om att genomföra utställningar utan att hantera 
kontanter. 
UtstK diskuterade för- och nackdelar och ser inga hinder för klubbar att välja att ha 
kontantfria arrangemang. Det avser till exempel betalning av katalog, parkering, 
servering mm via Swish. 
 
Madeleine Bäckman frågade om inteckningskort som har giltighetstid som går ut 2020 
och 2021 kommer att förlängas.  
Besked kommer inom kort och information kommer spridas till klubbar och utställare. 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om att Kennelfullmäktige, KF, ska flyttas till senare på året 
och till en annan ort. Mer information om det kommer inom kort. 
 
d) Sekreteraren 
Sekreteraren Informerade om utskick som gjorts från kansliet till handledare för CUA, 
samt information om klubbverksamhet sommaren 2021. 
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§ 61 Bordlagda ärenden 
Bordlagt från föregående möte fanns frågeställning från Kommittén för samsyn och 
exteriör sundhet, KSS, om hur varje kommitté inom SKK kan motverka exteriöra 
överdrifter. 
I de utbildningar för funktionärer, till exempel för Certifierad Utställningsarrangör och 
ringsekreterare, som UtstK ansvarar för läggs vikt vid arbetet med Särskilda 
Rasspecifika Domaranvisningar, SRD. Detsamma gäller i den information till klubbar 
som går ut till klubbar som arrangerar utställningar. 
 
 
§ 62 Bestyrelserapporter 
Inga bestyrelserapporter från läns- eller specialklubbar fanns. 
 
 
§ 63 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Ansökningar specialklubbar 2023 
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar: 
Svenska Beagleklubben  21 st 
Svenska Lancashire Heeler Klubben 2 st 
Svenska Grand Danoisklubben 5 st 
Svenska Molosser- och Herdehundklubben 11 st 
Svenska Pudelklubben  15 st 
Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar 1 st 
Svenska Spets- och Urhundklubben 18 st 
 
b) ”Öppna upp” tidigare inställda utställningar 
UtstK verkställande utskott, VU, hade diskuterat och godkänt att specialklubbar som 
tidigare ställt in utställning men nu när möjlighet finns att genomföra den får ”öppna 
upp” utställningen, samt har möjlighet att ansöka om att flytta den till senare datum i 
år. 
UtstK fastställde VUs beslut. 
 
c) Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Västerås den 17-18 juli 2021 
Ansökan om vissa dispenser samt ingående beskrivning av hur utställningen planeras 
att genomföras fanns. 
 
UtstK diskuterade ingående det planerade upplägget. 
Utifrån att klubben följer UtstK rekommendation i vissa frågor beslutade UtstK att 
godkänna klubben genomför utställningen med följande dispenser: Dispens att endast 
ta emot anmälningar digitalt och inte på blankett, dispens för domare att döma upp till 
100 hundar per dag, samt för ringsekreterare att tjänstgöra med upp till 100 hundar 
per dag.  
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UtstK poängterar att klubben ska vara medveten om de risker som arrangemanget 
innebär och ansvaret som följer med det. Förutsättningar för att utställningen ska 
kunna genomföras är att det är möjligt enligt regeringens riktlinjer samt att klubben 
har godkännande från polisen. 
UtstK önskar Wästmanlands Kennelklubb stort lycka till med utställningen. 
 
 
§ 64 Resultat från exteriörbedömning 
a) Tysk spets mätt till annan storlek 
Vid Norra Älvsborgs Kennelklubbs exteriörbedömning i Vänersborg den 15 april 2021 
mättes en tysk spets mittelspitz med färgen sobel till grosspitz, samt fick priset 
Excellent. Sobel är inte en godkänd färg på grosspitz. 
 
UtstK beslutade att stryka resultatet för SE54116/2018 Legun’s X-Pensive Lego, samt 
rekommenderar klubben att återbetala anmälningsavgiften. 
 
b) Dräktig tik 
Tik som ägaren senare upptäckte var dräktig deltog vid Svenska Älghundklubbens 
exteriörbedömning i Getåsen den 24 april 2021. 
Yttrande från ägaren fanns. 
 
UtstK beslutade att stryka resultatet för jämthund SE22159/2020 Hölatorpets Lykke. 

 
c) Ringsekreterare visat hund 
Vid Svenska Schweisshundklubbens, SvSHK, exteriörbedömning arrangerad av 
Rasklubb för Alpländische dachsbracke i Veberöd den 15 maj 2021 hade de två 
ringsekreterarna visat hund för den domare de tjänstgjorde med samma dag. 
Yttrande från SvSHK och ringsekreterarna fanns. 
 
UtstK beslutade att stryka resultaten för alpländische dachbracke SE52922/2018 
Nygårds Brack Ricko och SE40151/2019 Amazon. 
 
 
§ 65 Exteriörbedömningar 
UtstK diskuterade exteriörbedömningar och tog del av statistik över antal genomförda 
tillfällen fördelat mellan länsklubbar och specialklubbar, samt fördelning av raser och 
antal hundar som deltagit. 
UtstK beslutade att justera anvisningarna till att det ska finnas en auktoriserad 
ringsekreterare på plats, att tillfälle ska anmälas minst två veckor i förväg till kansliet. 
I anvisningarna ska texten gällande arvoden till domare och ringsekreterare förtydligas. 
De nya anvisningarna ska gälla från den 1 juli 2021 tills vidare. 
 
Kerstin Eklund lämnade mötet. 
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§ 66 Regelrevidering, championatregler och särbestämmelser 
a) Revideringsförslag från Svenska Polarhundklubben hade hanterats av SKK Prov- och 

Tävlingskommitté, PtK. 
UtstK beslutade att bifalla PtKs tillstyrkan. 
 
b) Meritnivåer Svenska Brukshundklubben, SBK 
UtstK avslog på möte 2-2021 § 40 b) ansökan från SBK om olika meritnivåer för att ta 
emot certifikat på utställning och deltagande i bruksklass för australian cattledog, 
australian shepherd, chodský pes, collie, vit herdehund och rysk svart terrier.  
Svar från SBK hade inte inkommit och UtstK beslutade att hantera ansökan så snart 
den kommer in genom ett per capsulam beslut.  
 
Som en följd av att SBK tagit över rasansvaret för vostotjnoevropejskaja ovtjarka, VEO, 
inväntar UtstK ansökan om merit för deltagande i bruksklass och för att ta emot cert, 
samt krav på arbetsmerit för utställningschampionat för rasen. Även det beslutades 
hanteras så snart det kommer in från SBK och har hanterats av PtK. 
 
c) Övergångsregler 
För vissa raser som kommer få förändrade championatregler behövs övergångsregler 
då championat aldrig utdelas retroaktivt och det kan finnas hundar som idag uppfyller 
de kommande kraven för utställningschampionaten men inte de nuvarande. Förslag på 
övergångsregler för raser under Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, SKF, fanns 
(bracco italiano, spinone och stabijhond). 
 
UtstK beslutade enligt förslagen. 
 
 
§ 67 Kennelfullmäktige, KF 
De motioner som har beretts av UtstK och lämnats till KF, samt förslag på 
verksamhetsplan och budget för kommande period fanns för kännedom. 
 
 
§ 68 Framtidens utställningar 
Inga ärenden fanns.  
 
 
§ 69 Policy/regelfrågor 
Inga ärenden fanns. 
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§ 70 Utbildningar 
a) Arbetsgruppen för CUA, Certifierad utställningsarrangör 
Arbetsgruppen består av Birgitta Bernhed, Peter Fugelstad och Eva Löwenstein. 
Birgitta informerade från de två möten gruppen haft. Arbetsgruppen har många idéer 
och frågeställningar som diskuterades med UtstK. Gruppen vill genomföra en första 
brush-up för CUA som en ”pilotutbildning” som ska utvärderas innan man går vidare. 
 
UtstK noterade informationen och tackade för bra arbete. 
 
b) Funktionärsutbildning 
Arbetsgruppen för funktionärsutbildningen har varit i kontakt med SKKs 
utbildningsavdelning som tillsammans med Utbildningskommittén, UK, tagit fram ett 
material med funktionärsuppgifter som inte kräver formell utbildning. Detta material 
kan även användas inom UtstK funktionärsutbildning som riktar sig till 
utställningsverksamheten. Arbetsgruppen har nästa möte i höst då arbetet fortsätter. 
Arbetsgruppen består av Viktoria Engström, Birgitta Bernhed och Madeleine Bäckman. 
 
c) Distansutbildning utställare 
Arbetsgruppen för digitala utbildningar informerade om att flera kortfilmer är klara 
och redo att presenteras när verksamheten är igång mer efter pandemin. Fler filmer 
håller på att tas fram med hjälp av SKKs utbildningsavdelning. 
Arbetsgruppen består av Madeleine Bäckman och Birgitta Bernhed. 
 
d) Utbildning av handledare för ringsekreterare, RIS-H 
UtstK beslutade att utbildningen ska genomföras den 20-21 november i 
Stockholmsområdet. Närmare information kommer presenteras på skk.se. 
Ansvariga för utbildningen är Madeleine Bäckman och Viktoria Engström. 
 
e) Central brush-up för ringsekreterare 
För att möta behovet som kan finnas i hela landet har UtstK tidigare beslutat att 
arrangera brush-up för ringsekreterare på distans. Datum för tillfällena är onsdag 21 
juli och måndag 16 augusti, båda tillfällena kl 18.00 till 21.30 via Zoom.  
 
 
§ 71 Ringsekreterarärenden 
Inga ärenden fanns. 
 
 
§ 72 Junior handling 
Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten den 26 april och den 31 maj 
fanns för kännedom. 
UtstK tog del av informationen. 
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§ 73 Inkomna skrivelser  
Inga skrivelser fanns. 
 
Viktoria Engström lämnade mötet. 
 
 
§ 74 Ledamöternas uppdrag 
Listan över ledamöternas uppdrag gicks igenom och uppdaterades. 
 
 
§ 75 Redovisning av VU-beslut 
 
a) Ändringar av plats och/eller datum 
 
22 april godkänt ansökan från Västernorrlands Kennelklubb om att ställa in sin 
utställning den 9-10 oktober 2021 i Sundsvall. 
 
26 april godkänt ansökan från Södra Norrbottens Kennelklubb om att utöka sin 
utställning i Piteå 2022 med en (1) dag, att sträcka sig från fredag 27 maj till söndag 29 
maj. 
 
26 april godkänt ansökan från Svenska Beagleklubben om att flytta sin utställning i 
Roma, Gotland, från den 15 maj till den 3 juli 2021, samt godkänt dispens om att 
endast ta emot anmälningar från gotlandsägda hundar till denna utställning.  
 
27 april godkänt ansökan från Svenska Dreverklubben om att flytta sin utställning i 
Romakloster, Gotland, från den 15 maj till den 3 juli 2021, samt godkänt dispens om 
att endast ta emot anmälningar från gotlandsägda hundar till denna utställning.  
 
29 april godkänt ansökan från Norra Norrbottens Kennelklubb om att ställa in sin 
utställning i Överkalix den 20-22 augusti 2021. 
 
29 april godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att byta plats och datum 
för Svenska Afghanhundklubbens utställning den 1 augusti i Strömsholm till den 25 
september i Eskilstuna. 
 
29 april godkänt ansökan från Svenska Vorstehklubben om att byta datum för sin 
utställning i Romakloster, Gotland, från den 15 maj till den 3 juli 2021, samt godkänt 
dispens om att endast ta emot anmälningar från gotlandsägda hundar till denna 
utställning.  
 
29 april godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att flytta Svenska 
Wheatenterrierklubbens utställning från den 23 maj i Piteå till den 10 oktober i 
Sundsvall. 
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29 april godkänt ansökan från Svenska Dalmatinersällskapet om att byta plats för sin 
utställning den  
5 februari 2022 från Norrköping till Linköping. 
 
29 april godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att byta 
datum och plats för Springerklubbens utställning den 16-17 juli i Örebro till den 23-24 
oktober 2021 i Bålsta. 
 
30 april godkänt ansökan från Jämtland-Härjedalens Kennelklubb ansöker om att ställa 
in sin utställning i Svenstavik den 7-8 augusti 2021. 
 
3 maj godkänt ansökan från Södra Norrbottens Kennelklubb om att byta ort och 
fördela sin utställning i juli 2022 på ytterligare en dag från Haparanda 15-17 juli till 
Piteå 16-18 juli 2022. Gruppfördelning enligt nedan: 
Fredag 16 juli grupp 4/6, 5, 7  
Lördag 17 juli grupp 1, 3, 9 
Söndag 18 juli grupp 2, 8, 10  
3 maj godkänt ansökan från Svenska Taxklubben om att byta datum för sin utställning i 
Romakloster, Gotland, från den 15 maj till den 3 juli 2021, samt godkänt dispens om 
att endast ta emot anmälningar från gotlandsägda hundar till denna utställning.  
 
3 maj godkänt ansökan från Svenska Stövarklubben om att byta datum för sin 
utställning i Romakloster, Gotland, från den 15 maj till den 3 juli 2021, samt godkänt 
dispens om att endast ta emot anmälningar från gotlandsägda hundar till denna 
utställning.  
 
4 maj godkänt ansökan från Specialklubben för Bearded Collie om att flytta sin 
utställning från Vårgårda den 15 juli till Höganäs den 23 oktober 2021. 
 
12 maj godkänt ansökan från Specialklubben för Shih-Tzu om att byta plats och datum 
för sin utställning från den 3 juli i Luleå till den 3 oktober 2021 i Eskilstuna. 
 
17 maj godkänt ansökan från Svenska Älghundklubben om att byta plats och datum för 
sin utställning från Östersund den 22 maj till Hede den 25 juli 2021. 
 
20 maj godkänt ansökan från Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel om att 
byta plats och datum för följande utställningar. Från Upplands Väsby 20 februari till 
Flen 15 augusti samt från Eskilstuna 8 maj till Gällivare 21 augusti. 
 
20 maj godkänt ansökan från Svenska Lagotto Romagnoloklubben om att flytta sin 
utställning 2021 från den 22 maj i Piteå till 31 juli i Gävle, samt ansökan om ytterligare 
en utställning den 1 augusti 2021 på samma plats. 
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20 maj godkänt ansökan från Svenska Dreverklubben om att byta datum för sin 
utställning i Västerhaninge från den 1 maj till den 29 augusti. 
 
24 maj godkänt ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser om att flytta 
utställningen för Svenska Lhasa Apso Klubben den 12 juni 2022 från Vårgårda till 
Vänersborg. 
 
26 maj godkänt ansökan från Svenska Schnauzer Pincherklubben om att flytta sin 
utställning i Söråker den 9 oktober till Piteå den 17 juli. 
 
26 maj godkänt ansökan från Svenska Schnauzer Pincherklubben om att flytta sin 
utställning från Hässleholm 23 maj till Åsarna 7 augusti 2021. 
 
4 juni godkänt ansökan från Svenska Bassetklubben om att om att byta datum för sin 
utställning i 
Romakloster, Gotland, från den 15 maj till den 3 juli 2021, samt godkänt dispens om 
att endast ta emot anmälningar från gotlandsägda hundar till denna utställning. 
 
7 juni godkänt ansökan från Småland-Ölands Kennelklubb om att ställa in sina 
utställningar i Löttorp den 4 och 5 september 2021. 
 
b) Övrigt 
20 maj godkänt ansökan från Svenska Spets och Urhundklubben om att få ta emot 
raser utanför sin specialklubb på sin exteriörbedömning den 5 juni 2021 i Ramsele. Det 
gäller canadian eskimo dog och jakutskaja lajka, vilka inte har någon 
specialklubbstillhörighet utan endast har möjlighet att exteriörbedömmas på 
länsklubbsarrangemang. Detta avsteg från anvisningarna är utifrån det speciella läge 
som pandemin har skapat. 
 
 
§ 76 Nya raser/rasnamn 
Ingen information fanns. 
 
§ 77 Information från FCI 
a) För kännedom fanns: 
- Beslut från FCI styrelsemöte 27 april 2021. 
- FCI General Assembly 2021 är framskjutet till juni 2022. 
- Information från Europasektionen om möten och ansökningar om 

europautställning 
- Protokoll från Europasektionens distansmöte 20 april. 
- Internationella utställningar 2021, 2022 och 2023. 
UtstK noterade informationen. 
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b) För kännedom fanns cirkulär:  
- 23/2021 Information om ukrainsk domare som inte längre är avstängd. 
- 24-2021 Information om serbisk domare som är avstängd under ett (1) år. 
UtstK noterade informationen. 
 

 
§ 78 Övriga frågor 
Information från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS, angående 
pågående arbete med att revidera SRD, med fråga till UtstK om synpunkter.  
UtstK konstaterar att man kommer fortsätta med det löpande arbetet att informera 
arrangerande klubbar om hanteringen av SRD, samt även i utbildningarna för 
ringsekreterare. UtstK har inga andra synpunkter i frågan. 
 
 
§ 79 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
UtstK beslutade att § 63 c) inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
§ 80 Kommande möten 
Kommande möten är den 15-16 september, gemensamt med DK, samt den 2 
november. 
 
 
§ 81 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
 
 
Justeras:     Justeras: 
 
Maritha Östlund-Holmsten  Birgitta Bernhed 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
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