SKK / UtstK nr 4-2008
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 28
augusti 2008, på SKKs kansli i Spånga
Närvarande: Bo Skalin (ordf), Mats Stenmark (vice ordf), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne
Hansén, Catharina Wenngren (fr o m § 70 - ), Bo Wiberg
Adjungerad: Kjell Bräster, SKKs kansli
Anmält frånvaro: Victoria Rosell

§ 66 Sammanträdets öppnande
Hälsade ordföranden Bo Skalin de närvarande välkomna, samt förklarades mötet öppnat.
§ 67 Val av justerare
Utsågs Yvonne Hansén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 68 Föregående mötesprotokoll
SKK UtstK protokoll nr 3/2008, 2008-05-13
Gicks protokollet igenom.
Lades protokollet efter genomgång till handlingarna.
§ 69 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
UtstK 5/2007, § 114 Inkomna skrivelser – b) Blekinge Kennelklubbs utställning i Ronneby 200708-11-12, UtstK 1-3/2008 Bordlagda ärenden
Förelåg information från Domarkommittén (DK) om att ärendet handlagts vid kommitténs möte 17
juni 2008.
Noterade UtstK att DK vidarebefordrat klagomålen gällande ovan nämnd domare Hans Bierwolf till
Österrikiska Kennelklubben samt att DK skriftligt beklagat de utställare som utsatts för incidenten.
Beslöt UtstK att lägga ärendet till handlingarna. UtstK 5/2007, § 123 Övriga frågor –Lång svarstid
på domarinbjudningar, UtstK 1-2-3/2008
Ärendet vidarebefordrat till DK.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet i avvaktan på svar från DK. UtstK 1/2008, § 16
Registreringsärenden – a) WCC utfärdat av Norsk Kennel Klub, UtstK 2-3 Bordlagda ärenden
Norsk Kennel Klub har ånyo tillskrivits i ärendet.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och invänta svar från Norsk Kennel Klub.
§ 70 Information från ledamöterna
Mats Stenmark och Bo Wiberg lämnade en kort rapport från bestyrelsearbetet på World Dog Show
2008 i Älvsjö/Stockholm.
Förutom en mängd positiva uttalanden och skrivelser från utställare och besökare, kan bestyrelsen
lägga till ”pluskontot” att inga formella protester har inkommit. De smärre incidenter som uppstod
kunde tas om hand på plats. Uppskattning framfördes gällande de så kallade ”grooming areas”
samt utformningen av utställningsringarna och att det fanns mattor i alla ringar.
Framförde bestyrelsen till funktionärerna på World Dog Show 2008 gratulationer för ett
utomordentligt utfört arbete.

§ 71 Information från verksamhetschefen
Kjell Bräster rapporterade från bestyrelsearbetet på WDS-Circuit-utställningen på Almare Stäket
som arrangerades av Stockholms Kennelklubb (STOKK). Framförde Kjell Bräster en stor eloge till
STOKK med Sture Engström i spetsen och hans stab som utförde ett utomordentligt arbete med
logistiken av transporter samt hantering i övrigt av arrangemanget.
§ 72 Information från sekreteraren
Förelåg för UtstK, förslag till omarbetad blankett av specialklubbarnas ansökan om utställningar. På
blanketten finns en rad för respektive arrangör där ”certifierad utställningsarrangör” ska anges.
Följebrev medföljer. Utskick under september till SKKs specialklubbar samt SKKs avtalsanslutna
klubbar i steg II (innebärande rättighet att ansöka om officiell utställning).
Beslöt UtstK att godkänna utskick av förslaget till ansökningsblankett samt följebrev i enlighet med
ovan nämnda.
Påminnelse till läns- och specialklubbarna med uppdatering av ”Anvisningar gällande antalet
hundar per domare och dag vid utställning” med hänvisning till att KF-beslutet om att max 80
hundar per domare och dag börjar att gälla från och med 1 januari 2009.
Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att snarast tillskriva läns- och specialklubbarna med
påminnelse om att ovan nämnda beslut ”max 80 hundar per domare och dag vid utställning gäller
fr o m 1 januari 2009”.
§ 73 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS)
Utdrag från CS möte 2008-04-16,
§ 27 Föregående protokoll nr 1/2008
– Mats Stenmark
angående Gotlands Kennelklubbs begäran att få avvakta med ett definitivt beslut av datum för
klubbens utställningar 2010 för att hinna utvärdera 2008 års utställningar som arrangeras sista
helgen i augusti i stället för som tidigare första helgen i juli. CS beslut att godkänna ovan nämnda
begäran.
angående CS beslut att fastställa UtstK godkännande av Västra Kennelklubbens önskemål om att
arrangera My Dog med två internationella utställningar januari 2010 i stället för en nationell och en
internationell.
§ 33 Protokoll SKK/UtstK nr 1/2008 - § 13 Rapport från UtstK arbetsgrupper
f) ”Lathund” för Svensk Vinnarutställning
angående CS beslut att avslå UtstK förslag om att få dela ut titeln Junior vinnare på Svensk
Vinnarutställning
angående CS beslut att den merkostnad som Svensk Vinnarutställning orsakar kansliet
kompenseras genom att stambokföringsavgiften för Svensk Vinnarutställning höjs. Noterade UtstK
ovan i paragrafen av CS tagna beslut.Beslöt UtstK att med CS efterhöra från och med vilket år
ovan nämnda beslut om höjning av stambokföringsavgiften för Svensk Vinnarutställning ska börja
att gälla. (Not. I CS protokoll 3/2008, 2008-09-02-03, § 67 är uttalat att beslutet börjar att gälla fr
o m 2012.)

§ 74 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté (DK)
Utdrag från DK möte 2008-08-19, angående ärende avseende domares rätt att på svensk

stambokförd utställning döma ras som han/hon enligt AKC innehar auktorisation som ”provisional
judge” för.
Noterade UtstK att DK till sitt möte 2008-10-27-28 kommer att bereda frågan hur domare som
flyttat från USA till Sverige ska implementeras i SKKs system för vidareutbildning av
exteriördomare.

§ 75 Övriga protokoll
Förelåg för UtstK kännedom utdrag ur Disciplinnämndens (DN) beslut, avseende ärenden som
berör UtstK.
Noterade UtstK informationen.Förelåg för UtstK kännedom DK protokoll nr 2/2008, 2008-06-17.
Noterade UtstK informationen.Förelåg för UtstK kännedom från Norsk Kennel Klub information om
att domare Kari Engh efter ansökan blivit utnämnd till Honnörsdomare fr o m 2008-08-01.
Noterade UtstK informationen.

§ 76 Weimaraner - obligatorisk mätning på utställning
Förelåg skrivelse inkommen 2008-08-18 från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF)
angående rasklubben Svenska Weimaranerklubbens begäran om att få införa obligatorisk mätning
för rasen weimaraner på alla officiella utställningar.
Beslöt UtstK efter att ha tagit del av klubbens skriftliga motivering att bevilja obligatorisk mätning
av rasen weimaraner på alla officiella utställningar i alla officiella klasser, att gälla från och med
2009-01-01 under en period av två (2) år.
Beslöt UtstK att påminna klubben om att en utvärdering av resultatet av mätningen ska inskickas
till UtstK och DK efter mätperiodens slut.
Beslöt UtstK att tillskriva SKKs läns- och specialklubbar om ovanstående samt uppdatera ”PM om
mätraser” på SKKs hemsida.
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad.

§ 77 Rapport från UtstK arbetsgrupper
Förelåg för UtstK kännedom, sammanställning över de mer än 500 ”certifierade
utställningsarrangörer” i SKKs läns- och specialklubbar/rasklubbar/distrikt och lokalklubbar som
hitintills registrerats i SKKs register.
Enligt uppgift från handledare har intresset från arrangörshåll på att få gå utbildningarna varit
stort. Dock saknar ett antal arrangörer fortfarande certifierade utställningsarrangörer.
Uppdrog UtstK åt Jan Hallberg att till kommande möte i UtstK förbereda förslag till former för
utvärdering under 2009 av såväl handledarutbildningen som utbildningen av certifierade
utställningsarrangörer, som underlag för beslut om hur man ska gå vidare med kvalitetsarbetet.

§ 78 Harmonisering av nordiska utställningsregler
Förelåg för UtstK kännedom sammanställning av förslag avseende projektet med harmonisering av
nordiska utställningsreglerna från projektgruppens möte i augusti 2008. Gruppen består av
representanter från de nordiska ländernas kennelklubbar.
Bo Skalin som är SKKs representant redogjorde för de förslag som lagts och som i nästa instans
ska granskas av NKU.
Diskuterade UtstK de olika delarna i projektgruppens förslag samt föreslogs att UtstK synpunkter
framförs till SKK CS.

§ 79 UtstK policyfrågor - bestämmelser
Veterinärintyg
På förekommen anledning, med hänvisning till SKKs gällande Utställnings- och
championatbestämmelser, påminner UtstK, utställningsarrangörer och ringsekreterare att de
intyg/blanketter som SKK godkänner med styrkande av veterinär vid hunds deltagande på
utställning är följande; F145 Sveriges Veterinärförbund, Dolittle veterinärintyg, Trofast
veterinärintyg eller Vetvision veterinärintyg. UtstK har dock uppmärksammat att typsnittet som
finns på intygen som styrker att blanketten är exempelvis ”Dolittle 145” är så litet att det inträffat
att arrangör och ringsekreterare missat informationen, vilket medfört att utställare felaktigt
avvisats från utställningsringen ”på grund av ogiltigt intyg”.
Beslöt UtstK att tillskriva berörda användare och rekommendera att ett större/tydligare typsnitt
används. Beslöt UtstK vidare att i särskilt utskick till ringsekreterare och arrangörer informera om
ovan nämnda, samt bifoga exempel med särskild uppmärksamhet på identifieringen av märkningen
på blanketterna.
Anvisningar angående utdelande av certifikat i Bästa hane-/Bästa tikklassen
Med anledning av förfrågan i ett aktuellt fall där de fem placerade hundarna i Bästa tikklassen är
champions som har tävlat i championklass, innebärande att de ej är berättigade att tävla om
certifikat, diskuterade UtstK tolkningen av Utställnings- och championatbestämmelserna punkt 32
och punkt 37 Certifikat; ”Certifikat (kan) tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är
berättigad att tävla om certifikat….”
Tolkningen blev följande:
1) antingen att ingen får certifikat då de placerade (dvs 1-5 ej är berättigade) eller
2) att certifikatet går vidare till bäst placerad nummer sex eller sju etc. som är bäst placerad av de
som erhållit CK och tävlar i Bästa hane-/ Bästa tikklassen
Efter hörande med arrangörer, domare och ringsekreterare om vilken praxis som används, framhöll
flertalet alternativ 2).
Beslöt UtstK att för undvikande av att ovan nämnda paragrafer tolkas olika av arrangerande
klubbar att formulera anvisningar till ringsekreterare, innebärande att de behåller samtliga hundar i
ringen i Bästa hane-/Bästa tikklassen tills de 1 – 5 är placerade samt att certifikatvinnare har
kunnat utses.
Beslöt UtstK att se över skrivningen av ovan nämnda paragrafer vid en kommande revidering av
Utställnings- och championatbestämmelserna.

§ 80 Inkomna skrivelser
Norra Älvsborgs Kennelklubb/King Charles Alliansen 2008-06-08 – incident, avliden hund
Förelåg till SKK inkommen skrivelse från bestyrelsen för Norra Älvsborgs Kennelklubb (NÄKK)
daterad 17 juni 2008, avseende anmälan vidarebefordrad från utställningsansvarig för King Charles
Alliansens officiella utställning 8 juni 2008 arrangerad på samma område i Vänersborg, som NÄKK.
I anmälan från ovan nämnda rasklubb beskrivs ett händelseförlopp vilket resulterade i att en hund
avled på utställningsplatsen. Enligt anmälaren bevittnades incidenten även av många utställare,
som vid kontakt med arrangören lämnat synpunkter på att ägaren inte fullgjort sitt
hundägaransvar i samband med händelsen.
Förelåg yttrande i ärendet inkommet 2008-08-21 från berörd hundägare.
Ansåg UtstK efter att ha tagit del av ovan nämnda inkomna handlingar att ägaren brustit i
handhavandet av aktuell hund i samband med tävlan på utställningen. Beslöt UtstK med
hänvisning till Utställnings- och championatbestämmelserna punkt 3. Ansvar, att överlämna

ärendet till SKK Centralstyrelse med rekommendation att ärendet vidarebefordras till
Disciplinnämnden.
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad.
Norra Norrbottens Kennelklubb – Gällivare 2008-06-20 – 21 – domarelev som ställer ut
Förelåg skrivelse från bestyrelsen på Norra Norrbottens Kennelklubbs (NNKK) utställning i Gällivare
2008-06-20-21, angående anmälan från en ringsekreterare om att en domarelev gått elev och
samtidigt anmält hundar för samma domare; Mihaela Frangopol, stridande mot Utställnings- och
championatbestämmelserna, punkt 9.
Tog UtstK del av inkomna underlag. Konstaterade UtstK att domareleven av bestyrelsen på
utställningen, medvetandegjorts om sitt misstag.
Beslöt UtstK att stryka samtliga resultat för de hundar som anmälts till utställningen av ovan
nämnd domarelev, på ovan aktuell utställning, med hänvisning till gällande
Utställningsbestämmelser.
Svenska Vorstehklubben/Västsvenska – utställning i Strömma Sättila 2008-03-29 – felaktigheter i
katalog
Förelåg skrivelse inkommen 2008-04-22 från utställare avseende anmälan om att ovan nämnda
arrangör i utställningskatalog ej annonserat namn på bestyrelseledamöter för rubricerade
utställning samt att startordningen i katalogen varit felaktigt utformad. Förelåg yttrande i ärendet
från Svenska Vorstehklubben inkommet 2008-05-29.
Tog UtstK del av ovan nämnda inkomna underlag. Konstaterade UtstK att bestyrelseledamöterna
för den aktuella utställningen ej annonserats i vare sig utställningskatalog eller anslagits på
utställningen. Fann UtstK att utställarna via meddelande i högtalaren informerats om att
startordningen i katalogen varit felaktigt utformad.
Beslöt UtstK att för Svenska Vorstehklubben påpeka att de måste vara mer noga när de gör sina
kataloger samt att det ska stå i katalogen vilka som är bestyrelseledamöter och i annat fall ska det
anslås på utställningsplatsen.
Lades ärendet därefter till handlingarna.
Nordskånska Kennelklubben – Hässleholm 2008-05-17-18 - skrivelse från utställare
Förelåg till Svenska Kennelklubben ett antal inkomna skrivelser från en utställare med synpunkter
på Mikael och Fredrik Nilssons närvaro på utställningen i Hässleholm 2008-05-17-18.
Förelåg e-mail inkomna maj 2008, från arrangerande länsklubbs vice ordföranden och
domaransvarig med klargörande avseende att Fredrik Nilsson gjort domaraspiranttjänstgöring i en
helt annan ring än den i skrivelsen ovan nämnd. Påpekade arrangören att protest på plats ej
inkommit till bestyrelsen gällande vare sig Fredrik Nilsson eller Mikael Nilssons närvaro på
utställningsplatsen. Förelåg yttrande i ärendet från Mikael och Fredrik Nilsson, inkommet 2008-0618.
Tog UtstK del av inkomna underlag. Konstaterade UtstK att protest ej inlämnats i enlighet med
punkt 21 i Utställnings- och championatbestämmelserna. Beslöt UtstK att därmed lägga ärendet till
handlingarna.
Kvalitetssäkring av domare vid svenska hundutställningar
Förelåg till SKKs Centralstyrelse, Domarkommitté och Utställningskommitté från domare Göran
Bodegård, 2008-08-06 inkommen skrivelse angående förslag om att med anledning av episoder
inträffade under sommaren 2007 och 2008, aktualisera frågan om att kvalitetssäkra domare vid
svenska hundutställningar. Förelåg ytterligare skrivelse till UtstK och DK inkommen 2008-08-12 i
samma ärende.

Tog UtstK del av skrivelsen. Beslöt UtstK att bordlägga frågan till efter Centralstyrelsen haft sitt
möte 2 – 3 september 2008.
Södra Älvsborgs Kennelklubb – Borås 2008-06-29 – shar pei avstängd under utredning p g a att
hunden uppvisats med opererade ögonlock
Förelåg anmälan daterad 2008-06-30, inkommen från rubricerade länsklubbsarrangör angående
shar pei som uppvisats i utställningsringen med opererade ögonlock. Förelåg 2008-08-21
inkommet yttrande från ägaren, i rubricerade ärende.
Beslöt UtstK med anledning av att ärendet även utreds i Dopingkommittén att bordlägga frågan till
efter Dopingkommitténs möte.
Svenska Dvärghundsklubben – utställning i Sjulnäs 2008-05-31 – uppfödargrupp Pia’s kennel deltagande med icke bedömd hund
Förelåg till UtstK 2008-06-23 inkommen skrivelse från utställningsansvarig i Svenska
Dvärghundsklubben med yttrande från tjänstgörande domare, angående en handler som visat en
uppfödargrupp på utställningen av rasen japanese chin där en i gruppen ingående hundar ej blivit
bedömd på aktuell utställning. Förelåg 2008-08-25 inkommet yttrande i ärendet från berörd
uppfödare.
Tog UtstK del av inkomna underlag. Konstaterade UtstK att ovan aktuell uppfödare medger att
handlern deltagit i uppfödargrupp med en i gruppen på utställningen ej bedömd hund.
Beslöt UtstK att resultat för ovan i ärendet aktuell uppfödargrupp från Pia’s kennel ska annulleras.
Beslöt UtstK vidare att påpeka att handlern måste ha bättre kontroll på vilka hundar han deltar
med.
Svenska Terrierklubben/Västra – utställning i Tånga Hed 2008-05-31 – hundar anmälda av
Susanne Carlsson trots utställningsförbud
Förelåg till UtstK från Svenska Terrierklubben inkommen skrivelse daterad 2008-06-19 med
anledning av inlämnad protest från utställare 2008-05-31 rörande hundar som deltagit trots
utställningsförbud, på Västra Terrierklubbens utställning i Tånga Hed. Svenska Terrierklubbens
styrelse har tillstyrkt Västsvenska Terrierklubbens bestyrelses beslut 2008-05-31 om att föreslå att
resultat stryks för hundar som deltagit trots utställningsförbud. Förelåg för UtstK, utdrag ur beslut
från SKKs Disciplinnämnd (DN) rörande Susanne Carlsson som står som ägare till i ovan nämnda i
ärende aktuella hundar av rasen jack russell terrier. Av DNs beslut framkommer att ”Susanne
Carlsson ej får antas som medlem i SKK-organisationen utan att DN tillstyrkt ansökan om
medlemskap”.
Konstaterade UtstK att Susanne Carlsson ej varit medlem vid det aktuella utställningstillfället 31
maj 2008 i Tånga Hed.
Beslöt UtstK att med hänvisning till Utställnings- och championatbestämmelserna punkt 17. att
förtydliga att: ”Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av
nordisk kennelklubb eller av FCI avstängts från rätten att delta på utställning, får inte ställa ut eller
visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp. Detta gäller även person som valt att utträda
ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKK
Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Utställare ansvarar för att hund inte visas av
utesluten person.”
Beslöt UtstK att uppdra åt SKKs registreringsavdelning att stryka resultaten för i ärendet nämnda
hundar på aktuell utställning.
Återupptaget ärende – UtstK nr 2/2007, § 44 Registreringsärenden – Avelsklass – cocker spaniel
på Västra KK utställning 2007-01-04

Förelåg skrivelse från Ann Swärd avseende överklagan av UtstK beslut från mars 2007 i
rubricerade ärende.
Beslöt UtstK att tidigare beslut från mars 2007 kvarstår, då inget nytt framkommit i ärendet.
Påpekade UtstK med hänvisning till Utställningsbestämmelserna ”att det tillhör god kynologisk sed
att delta med sin hund i avelsklass”, dock har ägaren rätt att säga nej.
World Dog Show i Älvsjö söndag 6 juli 2008 – S34333/2004 Frolingens Viggo – norsk
älghund/svart
Ägaren till norsk älghund/svart Frolingens Viggo S34333/2004 har 2008-07-07 efter kontakt med
sekretariat och bestyrelse på World Dog Show skrivit till SKKs Utställningskommitté för kommentar
angående en händelse i samband med att ovan nämnda hund deltog i utställningen 6 juli 2008.
Hundägarens frågeställning i skrivelsen gäller huruvida hunden bedömts utifrån domarens första
mätresultat 42 cm, vilket efter ommätning efter bedömningen, av domaren korrigerades till 47 cm.
Hunden erhöll på den aktuella utställningsdagen priset Excellent/Reserv -Cert/Reserv-CACIB.
Uttalade UtstK efter att ha tagit del av kritiken som är tillrättad med måttet 47 cm för ovan nämnd
hund att domaren måste ha bedömt hunden utifrån gällande bestämmelser då den i annat fall
knappast hade fått Excellent eller R-Cert / R-CACIB. Vidare har domaren på utställningsdagen i
skrivelse angivit att anledningen till att hunden ”icke ble beste hane er at han er noe long”.
Lades ärendet därmed till handlingarna.
Cavalier King Charles Spaniel Klubben i Danmark –angående Gunvor och Bengt Johnssons
uppträdande i samband med utställning i Danmark 2008-07-26-27
UtstK har tagit emot en skrivelse från Cavalier King Charles Klubben i Danmark angående att
Gunvor och Bengt Johnsson, kennel Duvhult, uppfört sig illa i samband med utställning 2008-0726-27 i Danmark. Förelåg för UtstK kännedom, mail-svar från Gunvor och Bengt Johnson till Dansk
Kennel Klub/Cavalier King Charles Spaniel Klubben, vilket klubben i Danmark ej avser att besvara
på grund av att skrivelsen innehåller ”so grove beskyldninger”.
Beklagade UtstK att det finns sådana svenska utställare som skämmer ut vår utställningstradition
och tävlingskultur.
Norra Älvsborgs Kennelklubb/King Charles Alliansen – Vänersborg 2008-06-08 – felaktigt
deltagande med icke anmäld valp
Förelåg skrivelse daterad 2008-06-20 från utställningsansvarig i King Charles Alliansen. I samband
med rubricerade utställning anmäldes till valpklass Ramblers Bonne Bijou, S15144/2008 trf, född
2007-12-05. I ringen för bedömning togs en kullsyster in (båda uppfödda och ägda av samma
person).
Beslöt UtstK att rekommendera ovan nämnda arrangerande klubb att stryka resultatet för den
felaktigt deltagande icke anmälda valpen, samt uppmana hundägaren att fortsättningsvis hålla
reda på vilka hundar hon anmäler.
Domares deltagande i utställning där tjänstgöring sker
Med anledning av skrivelse inkommen 2008-07-10 till UtstK gällande frågeställning avseende om
en domare anses bryta mot regeln om att en domare inte får ”anmäla eller visa hund” på
utställning där domaren själv dömer, om hans/hennes uppfödargrupp visas på samma utställning
där domaren själv dömer.
Uttalade UtstK att man uppmärksammat problemet med svårigheten att tolka bestämmelserna
rörande ovanstående. Uttalade UtstK att andemeningen i den tidigare utgåvan av Utställnings- och
championatbestämmelserna där man använde skrivningen ”att en domare inte får ställa ut eller
visa hund på utställning där domaren själv dömer”, inte har ändrats. Vilket innebär att innebörden

av den nuvarande skrivningen ”att en domare inte får anmäla eller visa hund” fortsatt ska tolkas så
att en domare inte får delta i utställningen med ”sin” grupp eller för övrigt ägda/delägda hundar.
Beslöt UtstK med anledning av påpekande om att reglerna rörande ovanstående är otydliga att se
över skrivningen inför en kommande revidering av Utställnings och championatbestämmelserna
samt föreslå Domarkommittén att se över motsvarande skrivning i Anvisningar för exteriördomare
samt domaretiska regler.

§ 81 Dräktiga tikar/valptikar på uställning
Irish soft coated wheaten terrier, S10928/2005, Fyra Tassar’s Funky Dory
Förelåg till SKK inkomna uppgifter om irish soft coated wheaten terrier tik, S10928/2005, Fyra
Tassar’s Funky Dory som deltagit i Skaraborgs Kennelklubbs utställning i Larv 2008-05-10-11,
mindre än 75 dagar efter valpning, stridande mot gällande Utställnings- och
championatbestämmelser, punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och
tävlingar/Dräktig tik och valptik. Förelåg skrivelse inkommen 2008-05-17, från ägaren till
rubricerade tik, som själv tagit kontakt med SKK för att meddela att hon begått ett misstag.
Beslöt UtstK att pris erhållet på i ärendet aktuell utställning för irish soft coated wheaten terrier tik,
S10928/2005, Fyra Tassar’s Funky Dory, ska annulleras.
Vidare beslöt UtstK, med anledning av förekommande anmälning om brott mot ovan nämnda
paragraf i Utställnings- och championatbestämmelser att tillskriva ägaren och påtala att
återkommande förseelser vidarebefordras till SKKs Centralstyrelse med yrkan om att ärendet
överlämnas till Disciplinnämnden.
Grosser schweisser sennenhund, S57675/2005, Lemonie V d Zuiderwaard
Förelåg till SKK inkomna uppgifter om grosser schweisser sennenhund, S57675/2005, Lemonie V d
Zuiderwaard, som deltagit i Hallands Kennelklubbs utställning i Tvååker 2008-07-12, mindre än 75
dagar efter valpning, stridande mot gällande Utställnings- och championatbestämmelser, punkt 6.
Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar/Dräktig tik och valptik. Förelåg yttrande
inkommet 2008-08-25, från ägaren till rubricerade tik.
Beslöt UtstK att pris erhållet på i ärendet aktuell utställning för grosser schweisser sennenhund
S57675/2005, Lemonie V D Zuiderwaard, ska annulleras.
Vidare beslöt UtstK, med anledning av förekommande anmälning om brott mot ovan nämnda
paragraf i Utställnings- och championatbestämmelser att tillskriva ägaren och påtala att
återkommande förseelser vidarebefordras till SKKs Centralstyrelse med yrkan om att ärendet
överlämnas till Disciplinnämnden.

§ 82 Gotlandsstövare – resultatlistor inofficiella utställningar
Förelåg för UtstK e-mailkorrespondens mellan Svenska Stövarklubben och SKKs avelskonsulent.
Svenska Stövarklubben har meddelats att det finns möjlighet att registrera resultat i framtiden om
rasen återinförs i SKKs stambok, i det fall resultaten från de inofficiella utställningarna finns
undertecknade av aktuell domare precis som för officiella utställningar.
Beslöt UtstK att Svenska Stövarklubben gällande gotlandsstövare undantas från bestämmelsen att
ej kvalitetsbedöma på inofficiella utställningar.
UtstK rekommenderar klubben att föra listor och följa SKKs officiella bedömningsklasser men
måste lagra resultaten själva.

§ 83 Nya raser/rasklubbar

Perdigueiro portugues
För UtstK kännedom finns nu en svenskregistrerad hund av rasen perdigueiro portugues (raskod
726). Rasen tillhör grupp 7 och är en stående fågelhund. Rasens hemland är Portugal. Rasen är
erkänd av FCI och tävlar om CACIB/CACIT och har krav på provmerit för internationellt
championat.
Beslöt UtstK att vidarebefordra ovanstående information angående rasen perdigueiro portugues till
JhK för handläggning angående krav på provmerit.

§ 84 Länsklubbsutställningar 2011
Förelåg för UtstK inkomna ansökningar från länsklubbarna avseende 2011 års utställningsprogram.
Förelåg ansökan om Svensk Vinnarutställning från Gästriklands KK, Hallands KK, Nordskånska KK,
Värmlands KK, Uppsala läns KK och Östergötlands KK.
Diskuterade UtstK inkomna ansökningar. Samtliga länsklubbar där UtstK har föreslagit ändring från
grundansökan har kontaktats före vidarebefordran till SKK CS.
Beslöt UtstK att föreslå CS följande utställningsprogram för 2011; Beslöt UtstK vidare att bevilja
Östergötlands KK att arrangera Svensk Vinnarutställning i samband med internationella
utställningen i Himmelstalund/Norrköping 20 - 21 augusti 2011.

LÄNSKLUBBARNAS UTSTÄLLNINGAR 2011
Jan

Plats

Int./nat. Arrangör

Grupp: lörd

06

Göteborg (I)

int

Västra KK

To: 1,3,4,7,9

07

Göteborg (II)

int

Västra KK

F: 1,3,4,7,9

08

Göteborg (I)

int

Västra KK

L: 2,5,6,8,10

09

Göteborg (II)

int

Västra KK

S: 2,5,6,8,10

Mars

Plats

Int./nat. Arrangör

Grupp: lörd

Grupp: sönd

19-20

Malmö

int

L: 1,3,6,7,8

S: 2,4,5,9,10

April

Plats

Int./nat. Arrangör

Grupp: lörd

Grupp: sönd

16-17

Rocklunda/Västerås

nat

Wästmanlands KK

L: 3,4,8,9

S:
1,2,5,6,7,10

23-24

Kista/Stockholm

int

STOKK

L: 2,3,4,7,10

S: 1,5,6,8,9

Maj

Plats

Int./nat. Arrangör

Grupp: lörd

Grupp: sönd

07-08

Larv/Skara

nat

Skaraborgs KK

L: 2,3,4,5,6

S: 1,7,8,9,10

21-22

Piteå

nat

Södra Norrbottens
KK

L: 2,3,4,5,6,10 S: 1,7,8,9

Sydskånska KK

Grupp: sönd

21-22

Hässleholm

int

Nordskånska KK

L: 1,3,4,9,10

S: 2,5,6,7,8

28-29

Gimo Herrgård

nat

Uppsala Läns KK

L: 1,2,7,8,10

S: 3,4,5,6,9

Juni

Plats

Int./nat. Arrangör

Grupp: lörd

Grupp: sönd

04-05

Himmelstalund/Norrköping

nat

Östergötlands KK

L: 3,8,9,10

S:
1,2,4,5,6,7

04-05

Vänersborg

int

Norra Älvsborgs
KK

L: 1,2,4,5,6,7

S: 3,8,9,10

11-12

Vännäs

int

Västerbottens KK

L: 1,3,7,9,10

S: 2,4,5,6,8

18-19

Avesta

nat

Dalarnas KK

L: 2,4,5,6,8

S: 1,3,7,9,10

18-19

Gällivare

int

Norra Norrbottens

L: 1,4,7,8,9

S: 2,3,5,6,10

KK
Juli

Plats

Int./nat. Arrangör

02-03

Borås

nat

02

Visby

03
09-10

Grupp: lörd

Grupp: sönd

Södra Älvsborgs
KK

L: 1,3,4,5,6,7

S: 2,8,9,10

int

Gotlands KK

L: Samtliga
grupper

Visby

int

Gotlands KK

S: Samtliga
grupper

Alfta Forspark

nat

Hälsinglands KK

L: 1,4,7,8,9

S: 2,3,5,6,10

15

Tvååker

int

Hallands KK

F: Samtliga
grupper

16

Tvååker

nat

Hallands KK

L: Samtliga
grupper

16-17

Piteå

int

Södra Norrbottens
KK

L: 2,3,4,5,6,10 S: 1,7,8,9

23-24

Köping

int

Wästmanlands KK

L: 1,2,5,6,7,10 S: 3,4,8,9

29

Ransäter

int

Värmlands KK

F: Samtliga
grupper

30

Ransäter

int

Värmlands KK

L: Samtliga
grupper

31

Ransäter

int

Värmlands KK

S: Samtliga
grupper

Aug

Plats

Int./nat. Arrangör

06-07

Svenstavik/Östersund

int

Grupp: lörd

Grupp: sönd

Jämtland/Härjedal
KK

L: 1,5,6,9

S:
2,3,4,7,8,10

13-14

Askersund

nat

Örebro Läns KK

L: 2,5,6,8,10

S: 1,3,4,7,9

13-14

Ronneby

int

Blekinge KK

L: 1,3,4,7,9

S: 2,5,6,8,10

20-21

Himmelstalund/Norrköp
(Svensk Vinnarutställning)

int

Östergötlands KK

L: 2,4,5,6,8

S: 1,3,7,9,10

20-21

Rosvalla/Nyköping

int

Södermanlands KK L: 1,3,7,9,10

S: 2,4,5,6,8

27-28

Backamo/Ljungskile

nat

Västra KK

L: 3,8,9,10

S:1,2,4,5,6,7

28

Stockholm (Minnesutst.)

nat

STOKK

S: Samtliga
grupper

Sept

Plats

Int./nat. Arrangör

03-04

Böda Sand/Öland

nat

10-11

Sofiero/Helsingborg

nat

Grupp: lörd

Grupp: sönd

Småland-Ölands
KK

L: 2,5,6,8,10

S: 1,3,4,7,9

Sydskånska KK

L: 1,4,5,6,8,10 S: 2,3,7,9

10-11

Gimo Herrgård

int

Uppsala Läns KK

L: 3,4,5,6,9

S: ,2,7,8,10

17-18

Högbo/Sandviken

int

Gästriklands KK

L: ,5,6,8,10

S: 1,3,4,7,9

Okt

Plats

Int./nat. Arrangör

Grupp: lörd

Grupp: sönd

08-09

Gärdeshov/Sundsvall

int

Nov

Plats

Int./nat. Arrangör

04-0506

Tipshallen/Växjö

int

Dec

Plats

Int./nat. Arrangör

Grupp: lörd

Grupp: sönd

10-11
prel

HUND2011,
Stockholmsmässan
(Nordisk Vinnare)

int

L: 1,3,8,9

S:
2,4,5,6,7,10

SKK/CS Med reservation för ev ändringar

Västernorrlands
KK

Småland-Ölands
KK

SKK/CS

L: 1,2,4,5,6,10 S:3,7,8,9
Grupper:
Fred: 2,3
Lörd: 1,4,7,9
Sön:5,6,8,10

§ 85 Övriga länsklubbsutställningsfrågor
Norra Norrbottens Kennelklubb
Återupptogs ärendet från UtstK 2/2008, 2008-04-09, § 32, angående CS beslut avseende att
utfallet av länsklubbens arrangemang i Gällivare 2008, får avgöra status för 2010 års utställning.
Beslöt UtstK med anledning av att det framkommit att Norra Norrbottens Kennelklubb gjort ett gott
arbete i samband med 2008 års utställning, att föreslå CS att nämnda länsklubb tilldelas
internationell status på 2010 års utställning i Gällivare, men att uppföljning görs även av 2009 års
utställning som ytterligare stöd till länsklubben.
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad.
Uppsala läns Kennelklubb
Förelåg augusti 2008 inkommen ansökan från Uppsala läns Kennelklubb om att få lägga till en
höstutställning för år 2009 och 2010 till tidigare fastställt program.
Beslöt UtstK att avslå ansökan, med hänvisning till att ansökan inkommit för sent. Catharina
Wenngren deltog ej i beslutet.
§ 86 Specialklubbsutställningar/ansökningar/ändringar 2008, 2009 och 2010
2008
Svenska Dreverklubben
Förelåg för UtstK kännedom, från SKKs registreringsavdelning vidarebefordrat e-mail 30 juni 2008,
avseende meddelande från Svenska Dreverklubben/Kalmar län att utställningen (Hultsfred) 200805-17 ej arrangerats då de ej fått några anmälningar.
Konstaterade UtstK att Svenska Dreverklubben ånyo i efterhand tillskrivit SKKs
registreringsavdelning, i stället för att hos SKKs UtstK begära att få ställa in en tidigare beviljad
utställning på grund av för få anmälningar. Vid ett tidigare möte november 2007, med ordföranden
i Svenska Dreverklubben, har UtstK gjort helt klart att samma regler gäller för Svenska
Dreverklubben som för andra klubbar; d v s att UtstK är den kommitté som läns- och
specialklubbarna ansöker till med förslag till utställningsprogram och följaktligen är UtstK den
instans som ska tillskrivas för beviljande eller avstyrkan av eventuella ändringar i redan fastställt
program.
Vidare har UtstK konstaterat att Svenska Dreverklubben jämfört med andra specialklubbar har
många utställningar och behöver se över antalet då vid upprepade tillfällen utställningar i sent
skede eller som i ovan nämnda fall ställts in på grund av ”inga anmälningar".
Beslöt UtstK att i enlighet med tidigare uttalad policy; d v s att i fall där specialklubbar ej kan
genomföra sina åtaganden, beslutar UtstK att motsvarande utställning annulleras kommande år
(2009-05-16 Hultsfred), samt ombeds klubben att se över verksamheten inför kommande
ansökningstillfällen.
Beslöt UtstK att kontakta ordföranden i Svenska Dreverklubben för övervägande om ett eventuellt
nytt möte med anledning av ovanstående.
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad.
Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA)
Förelåg skrivelse inkommen 2008-07-28 från utställningsansvarig i FA angående Södra
Fågelhundklubbens utställning som arrangeras årligen tillsammans med Svenska Vorstehklubbens
lokala klubb. Södra Fågelhundklubben har utan att ta kontakt med FAs utställningsansvarige ändrat
datum för arrangemanget, vilket framkommit först i efterhand i samband med

resultatredovisningen. FAs utställningsansvarige har enligt skrivelsen tidigare påpekat för den
lokala klubben att de har skyldigheter att ansvara för att regler och bestämmelser följs i samband
med arrangerandet av utställningen. FA har som åtgärd begärt att Södra Fågelhundklubbens
motsvarande utställning i Trollenäs 2009, 2010 och inför kommande ansökan 2011 får arrangeras
endast som inofficiell samt att klubben ser över sin organisation.
Uttalade UtstK att man ser allvarligt på att Södra Fågelhundklubben inte insett att de har ett
ansvar trots uppmaning av FAs utställningsansvarige att följa regler och delegeringsordning.
Beslöt UtstK i enlighet med FAs förslag att Södra Fågelhundklubben, de tre (3) kommande åren
2009 – 2011 ej beviljas att arrangera motsvarande utställning som officiell.
Beslöt UtstK vidare med anledning av att utställningen den 17 maj 2008 ej finns registrerad som
officiell hos SKK, att uppdra åt SKKs registreringsavdelning att annullera resultaten för de nio (9)
deltagande hundarna på FA/Södra Fågelhundklubbens utställning i Trollenäs.
2009
Svenska Terrierklubben
Skrivelse från Svenska Terrierklubben inkommen 2008-08-06 med begäran om att få ställa in
utställningen i Högbo 2009-09-05
att få ändra datum för utställningen i Skellefteå 2009-07-05 till 2009-08-15
Beslöt UtstK att bevilja ovanstående av Svenska Terrierklubben inkomna ansökningar om
ändringar.
Beslöt UtstK vidare att efter Svenska Terrierklubbens Fullmäktigemöte (april 2008) efterhöra hur
planen för framtida utställningsverksamheten med lokalklubbarna ser ut, med anledning av att
Svenska Terrierklubben tidigare uttalat att några lokalområden under året haft svårt att genomföra
sina arrangemang p g a funktionärsbrist.
Svenska Lapphundklubben
Ansökan från Svenska Lapphundklubben inkommen 2008-08-24 med begäran om
att ändra datum och plats för utställningen 2009-04-12 i Stockholm till 2009-05-24 i Skutskär
att ändra plats för utställningen i Markim/Vallentuna 2009-09-19 till Norrköping med bibehållet
datum.
Beslöt UtstK att bevilja ovanstående ansökan om ändring från Svenska Lapphundklubben.
Svenska Schweisshundklubben
Ansökan från Svenska Schweisshundklubben inkommen 2008-08-19 med begäran om att ändra
datum och plats för utställningen i Leksand 2009-07-12 till 2009-05-24 i Östersund.
Beslöt UtstK att bevilja ovanstående ansökan om ändring från Svenska Schweisshundklubben.
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Ansökan från SSRK inkommen 2008-08-26 med begäran om att SSRK/Värmland ska få göra en
tilläggsansökan för 2009, avseende en dubbelutställning i Hammarö/Karlstad 28-29 november
2009.
Beslöt UtstK att avslå ansökan med hänvisning till att ansökan inkommit för sent.
2010
Lancashire Heelerklubben
Byte av datum. Lancashire Heelerklubben önskar byta från 2010-08-21 Uppsala till 2010-08-28.
Beslöt UtstK att för Lancashire Heelerklubben bevilja ovanstående ändring av datum.

Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Svar på UtstK skrivelse angående 2010 års utställningsprogram.
Byte av datum för utställningen SSRK/Gävleborg 2010-03-21 till 2010-03-20,
p g a länsklubbsutställning grupp 8, 2010-03-21
Precisering av plats
SSRK/Flatcoated Retrieverklubben 2010-05-13 platsen blir Kvarn/Borgensberg. Dubbelutställning
komplettering till tidigare ansökan, nytt datum utanför ”sommarmånaderna” SSRK/Södra avd
Hasslarp nytt datum 2010-05-29-30
”Dubbelutställning” – två utställningar, komplettering av tidigare ansökan, hänvisning till
geografiska läget SSRK/Västernorrland – Örnsköldsvik 2010-06-05 och Härnösand 2010-06-06
Två utställningar samma datum – SSRK önskar kvarstå med datum och plats
SSRK/Värmland/Rottneros och Springerklubben/Borås 2010-07-03
Beslöt UtstK att bevilja ovanstående SSRKs kompletteringar till ansökan 2010 med hänvisning till
motiveringar i enlighet med svar i skrivelsen inkommen 2008-08-26.
Svenska Terrierklubben
Ansökan från Svenska Terrierklubben/Svenska Norwichterrierklubben inkommen 2008-06-12 med
begäran om tillägg av en utställning 2010-08-08 i Ransäter.
Beslöt UtstK att avslå ovanstående ansökan på grund av sent inkommen ansökan samt med
hänvisning till beslut ovan nämnt i paragrafen.
§ 87 Redovisning av UtstK VU
Antal hundar per domare och dag vid utställning
Södra Norrbottens KK, Piteå 2008-05-31 – 2008-06-01
Tina Permo

87

Svenska Vinthundklubben, Tånga Hed 2008-06-14
Patricia Cruz

91

Pauline Oliver

88

Dalarnas KK, Avesta 2008-06-14-15
Lördag
Göran Bodegård

88

Karin Eriksson

89

Torbjörn Granheim

86

Söndag
Henrik Johansson

86

Svenska Boxerklubben/SLO, Landskrona 2008-06-15
Margot Egeblad

101

Norra Norrbottens KK, Gällivare 2008-06-20-21
Hans Almgren

86

Mihaela Frangopol

86

Specialklubben för Bearded Collie, Morokulien 2008-06-21
Linda Pierson

92

Södra Älvsborgs KK, Borås 2008-06-28-29
Lördag
Elina Haapaniemi

88

Jorge Nallem

87

Söndag
Paula Hartinger

86

Debis Kuzelj

88

Specialklubben för Shih Tzu, Väla 2008-06-28
John Carter

97

Svenska Basenjisällskapet, Vadstena camping 2008-06-29
Katarzyna Boryczko

88

Japansk Spets Klubben, Enköping 2008-07-07
UtstK VU har 2008-06-11 avslagit dispens för Per-Erik Wallin att döma 96 hundar.
Hallands KK, Tvååker 2008-07-11 och 2008-07-12
Fredag
Frank Whyte

92

Bo Wallin

92

Ernie Darby

86

Lördag
Joanne Sewell

88

Svenska Lapphundklubben, Mora 2008-08-03
Gunnel Holm

94

Svenska Brukshundklubben/Bodens BK, Boden 2008-08-09
Yvonne Brink

87

Blekinge KK, Ronneby 2008-08-09-10

Lördag
Philippe Gallardo

86

Bo Lundström

88

Söndag
Hans Almgren

87

Gertrud Hagström

86

Rita Kadike-Skadina

88

Steffi Kirschbichler

87

Per Svarstad

86

Östergötlands KK, Norrköping 2008-08-16-17
P g a akut läge, sent återbud från Benny Blid, har länsklubben beviljats följande dispenser:
Göran Bodegård

108

Johan Juslin

104

Marja Talvitie

90

Bengt-Åke Bogren

87

Fernados Rodrigues

89

Södermanlands KK, Nyköping 2008-08-16-17
Lördag
Kenneth Edh

88

Mats Lindborg

87

John Wauben

87

Söndag
Birgitta Hasselgren

88

Gotlands KK, Visby 2008-08-30
Hans Almgren

86

Nina Karlsdotter

87

Benny Blid

87

Gästriklands KK, Högbo/Sandviken 2008-09-06-07
Lördag
Ulf Bråthen

93

P g a akut uppkommen situation har omflyttning av raser från en domare till ovan nämnd domare
medgivits, i strid mot UtstK policy.
Bertil Lundgren

86

Söndag
Taina Nygård

88

Småland-Ölands KK, Öland 2008-09-06-07

Lördag
Nina Karlsdotter

88

Söndag
Bengt-Åke Bogren

86

Nina Karlsdotter

87

Christine Rossier

88

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, Råådalens BK 2008-09-13
Joop Hiddes

96

Sydskånska KK, Sofiero 2008-09-13-14
Torbjörn Skaar

88

Bolette Heering

88

Beslöt UtstK att bifalla av UtstK VU ovan i paragrafen tagna beslut om dispenser.
Ansökan/ändring i utställningsprogram
Svenska Brukshundklubben/Rasklubben för Belgiska Vallhundar
Beslut UtstK VU 2008-07-11
Ändrat datum och plats. Från 2008-11-02 Rimbo till 2008-11-01 Nacka
Svenska Brukshundklubben/AfH Svenska Hovawartklubben
Beslut UtstK VU 2008-06-17
Ändrat datum. Från 2008-09-07 Vimmerby till 2008-08-10, bibehållen plats.
Blekinge KK/Ronnebyutställning samma helg har informerats om beslutet.
Svenska Brukshundklubben/Östersunds BK
Beslut UtstK VU 2008-08-08
Ställa in 2008-09-06 Östersunds BK:s officiella utställning p g a få anmälningar.
Beslöt UtstK VU att Östersunds BK får avstå från officiell utställning 2009.
Svenska Taxklubben
Beslut UtstK VU 2008-06-13
Ändrat datum och plats. Från 2009-05-09-10 Uppsala till 2009-06-27-28 Norrtälje.
Beslöt UtstK att bifalla ovanstående i paragrafen av VU tagna beslut.
Övriga VU-beslut
Registreringsärende - Slovensky Kopov, S57991/2005, Rimdalens Emir
UtstK VU beslut 2008-05-27. Med hänvisning till SKKs JhK protokoll 1/2008, § 11 c) beslöt UtstK
VU att certifikat erhållna på utställning i bruks-/jaktklass före november 2007, avseende slovensky
kopov S57991/2005 Rimdalens Emir ska annulleras, p g a att erforderliga provmeriter för tävlan i
bruks-/jaktklass saknas före november 2007.
Beslöt UtstK att bifalla ovanstående i paragrafen av VU taget beslut.

§ 88 Ringsekreterarärenden
Ringsekreterare som tjänstgjort på utställning och ställt ut hund samma dag
Förelåg för UtstK, skrivelse angående Rose-Marie Åström som ställt ut hund samma dag som hon
tjänstgjort som ringsekreterare på Hälsinglands Kennelklubbs nationella utställning i Alfta 2008-0712-13, stridande mot SKKs gällande Utställnings- och championatbestämmelser. Förelåg yttrande i
ärendet inkommet 2008-08-24, från ordföranden i Hälsinglands Kennelklubb. Förelåg yttrande i
ärendet inkommet 2008-08-24 från ovan nämnd ringsekreterare.
Tog UtstK del av inkomna underlag. Påpekade UtstK att ringsekreterare i likhet med andra av SKK
auktoriserade funktionärer har regler att följa. Förutsätter UtstK att händelsen är en
engångsföreteelse och att Rose-Marie Åström fortsättningsvis följer de regler som gäller för
ringsekreterare med hänvisning till Utställnings- och championatbestämmelser, punkt 9.
Beslöt UtstK att uppdra åt SKKs reg avd att stryka samtliga erhållna resultat för de i ärendet
aktuella hundar som ställts ut i strid mot bestämmelserna, på ovan nämnda utställning.
Återupptaget ärendet – UtstK prot 1/2008, § 23, Hantering av tjänstgöringsintyg efter fullgjorda
tjänstgöringar
Förelåg skrivelse daterad 2008-08-10 från ringsekreterare under utbildning, med synpunkter på
rutiner för handläggning av tjänstgöringsintyg för ringsekreterarauktorisation samt yrkar
skriftställaren på ersättning för utgifter i samband med utbildningen, p g a att handledaren ej
godkänt intyget. Förelåg yttrande i ärendet, inkommet 2008-08-15 från handledaren för ovan
nämnd ringsekreterare med förtydligande att underskrift av intyget ej skett, p g a att handledaren
funnit att aspiranttjänstgöringarna inte uppfyllt kraven för auktorisation med hänvisning till Regler
och anvisningar för ringsekreterare. Handledaren har framfört till aktuell person vad som krävs och
har erbjudit aktuell person ytterligare en aspiranttjänstgöring på en länsklubbsutställning, som
skrivande ringsekreterare. Handledaren har i skrivelsen pekat på vikten av att ”upprätthålla
kvalitetssäkringen som gäller utbildandet av ringpersonal” och anser att det är angeläget att
handledare tar sitt ansvar och inte godkänner en ”elev” innan ”eleven” är fullt ut klar för
auktorisation.
Tog UtstK del av ovan nämnda skrivelser.
Stödjer UtstK, handledaren i att det är viktigt att kursledaren/handledaren efter godkänt skriftligt
prov samt den praktiska delen av utbildningen; elev- aspiranttjänstgöringar, kontaktas av ”eleven”
för att få handledarens godkännande och påskrift av intyget innan inskickande till SKK, för att
registrering av auktorisation ska kunna ske.
Uttalade UtstK att ersättning för utgifter i samband med utbildningen ej betalas ut.
Ansökan om dispens från regeln om aspiranttjänstgöringar på minst två länsklubbsutställningar
Förelåg från ordföranden på Jämtland/Härjedalens Kennelklubb 2008-08-13 inkommet ansökan för
Christina Eriksson gällande dispens från regeln om att minst två aspiranttjänstgöringar måste ske
på länsklubbsutställning för ringsekreterarauktorisation.
Beslöt UtstK att godkänna ovan nämnda ansökan om dispens för Christina Eriksson. Förutsätter
UtstK att Jämtland/Härjedalens kurshandledare hädanefter informerar de blivande ringsekreterarna
om att det krävs två (2) godkända aspiranttjänstgöringar på länsklubbsutställning för
auktorisation, med hänvisning till Regler och anvisningar för ringsekreterare, samt att
tjänstgöringarna ska ske för nordisk domare.
Förlängd tid för aspiranttjänstgöringar
Förelåg för UtstK 2008-08-05 inkommet godkänt intyg från handledare på Västernorrlands
Kennelklubb, samt ansökan om dispens för Camilla Häggkvist avseende förlängd tid, utöver ett år,
för fullgjorda aspiranttjänstgöringar för ringsekreterarauktorisation.

Konstaterade UtstK att aspiranttjänstgöringarna är fullgjorda. Beslöt UtstK att godkänna
dispensansökan. Påpekade UtstK att dispensen borde sökts tidigare.
Arvoden - traktamente
Förelåg, från en ringsekreterare som tjänstgjort på en länsklubbsutställning, till UtstK 2008-08-21
inkommen skrivelse, angående länsklubbens hantering av frågan om traktamente för
ringsekreterare i samband med övernattning.
Förelåg i ärendet skriftligt avtal mellan aktuell länsklubb och ringsekreterare.
Tog UtstK del av skrivelsen. Diskuterade UtstK det ringsekreteraravtal som används vid inbjudan
från klubbarna. Tog UtstK särskilt upp skrivningen som hänvisar till ”SKK:s normer” gällande
inkvartering. Konstaterade UtstK efter hörande med ett antal klubbar och funktionärer att för
ringsekreterare utbetalas vanligtvis inte traktamente vid övernattning, men en arrangör är tvingad
att följa ”SKKs normer” för utbetalning av traktamente, om ringsekreterare så kräver, om inget
annat är skrivet i avtal.
Beslöt UtstK att i samband med ett kommande arbetsmöte ta fram ”Anvisningar” med
förtydligande av ”SKKs normer”. Beslöt UtstK att uppmana arrangörer att uppmärksamma att om
traktamente vid övernattning ej ska utbetalas, ska detta anges på avtal exempelvis under rubriken
”Särskilda överenskommelser”.
Konstaterade UtstK vidare att utbetalning av traktamente skett från länsklubben till i ärendet
aktuell ringsekreterare. Lades ärendet därmed till handlingarna.
§ 89 Information från FCI
För UtstK kännedom, protokoll från möte i General Committee 2008-04-22 i München.
För UtstK kännedom, cirkulär 60/2008 angående att rasen dansk-svensk gårdshund fr o m 200807-05 är intermistiskt erkänd av FCI. Rasen får ej tilldelas CACIB.
För UtstK kännedom, cirkulär 34/2008 angående situationen i Bosnien-Herzegovina – beslut i
General Committee i Madrid med omedelbar verkan följande:
ingen internationell utställning i Bosnien-Herzegovina under 2008
ingen domare auktoriserad av Bosnien-Herzegovina får döma utanför landet inget kennelnamn från
Bosnien-Herzegovina registreras av FCI
frågor om internationellt championat avslås, exportstamtavlor från Bosnien-Herzegovina erkänns ej
För UtstK kännedom, cirkulär 26/2008 angående Kanadensiska Kennelklubbens domare. Beslut vid
General Committee att temporärt fram till och med 2008-12-31, tillåta domare att döma på CACIB
utställningar, med förbehåll för de raser de är auktoriserade på av Canadian Kennel Club (CKC) och
de raser de är godkända att tilldela CC (Challenge Certificate) i Kanada.
För UtstK kännedom, lista över raser erkända av the Kennel Club.
För UtstK kännedom, cirkulär 50/2008 angående jakthundar, raser i grupp 3 – 8 som tävlar i
bruks-/jaktklass på utställning:(Not. 2008-10-15, Enligt tolkning av SKKs VD av FCIs beslut
cirkulär 50/2008; ”Oavsett var hunden är registrerad utfärdas WCC av kennelklubben i det land där
hunden deltagit på jaktprov och erhållit pris som uppfyller landets krav för deltagande i jaktklass
på utställning. Det innebär bl a:
att SKK kommer att kunna utfärda WCC för alla hundar, svenska såväl som utländska, som deltagit
på jaktprov i Sverige och uppfyller SKKs krav för deltagande i jaktklass.

att svenska hundar kan välja att tävla utomlands och där erhålla WCC som sedan ger behörighet
att delta i jaktklass på svenska utställningar.)
För UtstK kännedom, cirkulär 131/2007, uppdaterad lista över programmet för FCI:s CACIButställningar 2009.
För UtstK kännedom, cirkulär 45/2008, med hänvisning till cirkulär 5/2007 på förfrågan informerar
General Committee att om det endast är två domare på en internationell utställning måste båda
vara auktoriserade i något av FCI tillhörande medlemsländer eller organisationer.
För UtstK kännedom, cirkulär 52/2008 information angående the Kennel Clubs domare – enligt
överenskommelse med the Kennel Club information med lista över sexton (16) domare som är
auktoriserade att döma BIS på FCI:s CACIB-utställningar. De sex (6) första på listan är även
auktoriserade att döma grupptävlingar (alla 10 grupperna). Domarna listade är endast
auktoriserade att döma de raser som är erkända av The Kennel Club enligt lista. Cirkulär 28/2005
daterat 20.05.2005 utgår i och med detta.
Mrs B Banbury
Mrs L Cartledge
Mr E Hulme
Mr F Kane
Mrs F Somerfield
Mrs Z Thorn Andrews
Mrs A Arch (7)
Mr J Bispham
Miss M Boggia Black
Mr A Brace
Mr S Hall
Mr J Horswell
Miss J Lanning
Mr M Quinney
Mrs M Spavin
Mr A Wight
För UtstK kännedom, cirkulär 51/2008 angående avstängning av medlem. Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland informerar om att Mrs. A.H. Ossebaar är avstängd från att ställa
ut och föda upp hundar under ett år fr o m 18 april 2008.
Noterade UtstK ovanstående information. Lades underlagen därefter till handlingarna.
§ 90 Övriga ärenden
Förfalskning av intyg för anmälan till utställning
Förelåg till UtstK inkomna handlingar angående en norsk utställare som anmält hundar till World
Dog Show 2008.
SKKs Tävlingssekretariat för WDS2008 godkände ej den norske utställarens anmälan då betalning
ej inkommit i tid. Förelåg kopia på ”Bekreftelse på betalning” inskickad av utställaren, visande att
den norska banken intygar att betalning skett inom stipulerad tid. Förelåg yttrande i ärendet från
berörd banktjänsteman. Bankens tjänsteman uttalar att uppgifter på intyget inte överensstämmer
med hundägarens samt har banktjänstemannen ej skrivit under intyget.
Uttalade UtstK att man ser allvarligt på att en norsk utställare har ändrat uppgifter i ett intyg i en
norsk banks tjänstemans namn för att få ställa ut sina hundar på World Dog Show 2008.

Beslöt UtstK att vidarebefordra handlingarna till SKKs Centralstyrelse med förslag om att ovan
nämnd utställare får förbud att tävla på utställningar och prov arrangerade av SKK-organisationen.
Beslöt UtstK att till Norsk Kennelklubb vidarebefordra ovan nämnda handlingar för eventuell
åtgärd.
Oengagerad domare på World Dog Show 2008
Förelåg för UtstK kännedom, skrivelse från en utställare som uttryckt stor besvikelse angående en
norsk domare som enligt utställaren uppträtt mycket ointresserat och oengagerat i
utställningsringen för australisk kelpie, på World Dog Show 2008.
Beklagade UtstK händelsen.
Beslöt UtstK att lägga ärendet till handlingarna.
§ 91 Nästa sammanträde
Beslöt UtstK att avhålla nästa möte 4 november, kl 09:30 på SKKs kansli i Spånga.
§ 92 Mötets avslutande
Tackade ordföranden de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Ann-Sofi Flygare

Justerare:
Bo Skalin (ordf)
Mats Stenmark (v ordf)
Yvonne Hansén

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

