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SKK/UtstK nr 4/2015
2015-09-10
§§ 74-97

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté 10 september 2015, på SKKs kansli i Spånga.
Närvarande
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf), Birgitta Bernhed,
Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg.
Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli, Katarina Sundberg journalistisk bevakning.
Anmält förhinder: Jan Hallberg
Protokoll: Ann-Sofi Flygare
§ 74

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens möte och därefter förklarades
mötet öppnat.
§ 75

Val av justerare

Kerstin Eklund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 76

Föregående protokoll

UtstK protokoll 3/2015
Protokollet gicks igenom och lades därefter med godkännande till handlingarna.
§ 77

Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag

UtstK nr 3/2015, § 62, Bestyrelserapporter Uppsala läns Kennelklubb, Österbybruk
2015-05-30-31
a.1) Händelse i ringen för bedömning av rasen leonberger
Ärendet bordlades vid föregående möte för komplettering av yttranden kring
händelsen.
Yttrande inkommet 2015-06-26 från vittne som också är exteriördomare, som befann
sig vid aktuell bedömningsring och på plats tagit del i ordväxlingen kring domarens
bedömning.
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Yttrande inkommet 2015-09-07 från i ärendet aktuell hundägare.
Yttrande 2015-08-11 i ärendet, har även lämnats av tjänstgörande inkallande
ringsekreterare.
Fanns följande yttranden från föregående möte: från passiv domarelev som bevittnat
händelsen i aktuell bedömningsring i väntan på att få göra sitt uppdrag, inkommet
2015-06-08 samt från tjänstgörande domare, inkommet 2015-06-03.
Fann UtstK av i ärendet underliggande handlingar att hundägaren inte handlat korrekt
när denne i efterhand startat en diskussion med domaren om prissättningen.
Domaren har enligt yttrandet, informerat hundägaren på plats att priset Very Good är
satt utifrån hundens sammanlagda kvaliteter. Något tekniskt fel har inte begåtts, med
hänvisning till Utställnings- och championatreglerna, punkt 21, ”domarens fria skön”.
Angående framkommet olämpligt ordval i samband med högljudd ordväxling vid
ringen, vilket intygats dels från inkallande ringsekreterare, dels från passiv domarelev
som befann sig vid ringside, har UtstK uttalat att detta är ett klart oacceptabelt
uppträdande som inte lämpar sig i samband med hundsport. Vidare vill UtstK
uppmana de inblandade att betänka att utställningar är en plats där såväl åskådare
med sina familjer och medtävlande befinner sig och som har rätt till en lugn och
trivsam upplevelse av dagen. UtstK hänvisar också till Utställnings- och
championatreglerna, inledande kapitel; att ”det åligger deltagare och funktionär att
handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess
medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller tävling inte agera på ett sätt
så att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller
uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare”.
Beslöt UtstK att särskilt tillskriva hundägaren angående ovan nämnda. Vidare uppdrogs
till ordföranden att kontakta berörd exteriördomare/vittne vid ringside, som tagit del i
ordväxlingen.
a.2) Vaccinationskontroll - avvisning av hundar – samt ID-kontroll i chihuahuaringen
Ärendet bordlagt vid föregående möte för komplettering av yttranden från de två
hundägare där det i samband med insläppet till utställningen konstaterats att det
saknats giltiga vaccinationsintyg på hundarna, varvid dessa hundar avvisades från
utställningen.
Fanns yttrande inkommet från tjänstgörande ringsekreterare med redogörelse för hur
ID-kontroll på hundarna genomförts i utställningsringen för rasen, med anledning av
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att bestyrelsen meddelat att man befarade att de hundar som avvisats vid
veterinärinsläppet befann sig vid bedömningsringen.
Yttrande inkommet 2015-07-20 från den ene hundägaren, som medgivit att han inte
haft ordning på sina vaccinationsintyg.
Uttalade UtstK att man förutsätter att ovan nämnda hundägare fortsättningsvis har
bättre ordning på sina papper och kan visa upp vaccinationsintyg på hundarna, vid
veterinärinsläppet.
Fann UtstK att den andra hundägaren tillskrivits om yttrande samt att påminnelse
skickats ut. Dock har till dags dato inget svar kommit in.
Uttalade UtstK att man finner det anmärkningsvärt att utställare inte ser till att ha med
sig giltiga vaccinationsintyg på hundarna, i samband med deltagande på utställning.
Beslöt UtstK att påminna om att stickprovskontroller av ID-märkning kan förekomma
samt att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följs.
Uppdrogs till Victoria Engström och Thomas Uneholt att till nästa möte skriva en
checklista för utställningsarrangörer, hur ovan nämnda stickprovskontroller kan
genomföras, som kan läggas in i Handbok för utställningsansvariga.
§ 78

Information från ordföranden

a)För UtstK kännedom fanns en ekonomisk resultatrapport gällande t o m augusti
2015.
Lades rapporten efter genomgång till handlingarna.
b)Informerade ordföranden om det aktuella läget gällande FCIs och ett antal
medlemsländers ställningstagande i samband med att Kina godkänts att arrangera
World Dog Show (WDS) år 2019.
För kännedom, fanns information om att Europé Section General Assembly (FCI
Europasektionen) på sitt möte i Oslo den 7 september 2015, beslöt att rekommendera
FCIs styrelse att utse en arbetsgrupp som arbetar med tre huvudfrågor, med anledning
av den starka oro som uttryckts från flera av FCIs medlemsländer mot bakgrund av att
Kina godkänts av stå för värdskapet av WDS 2019.
De tre huvudfrågorna är följande:
Statement from the European Section’s General Assembly regarding the future of the
FCI
 To ensure that the FCI statutes, standing orders and bylaws reflect the concerns
about cruelty against dogs and dog welfare.
 To work out a proposal for changes in the voting and influence structure.
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 To work out proposals for modernizing the FCI laws and bylaws and make the
duties and obligations clear and transparent.
Noterade UtstK informationen.
§ 79

Information från ledamöterna

Thomas Uneholt – informerade om att han av Dalarnas Kennelklubb ombetts att hålla
en CUA-utbildning helgen 19-20 september.
Birgitta Bernhed – tar på förekommen anledning upp att det råder oklarheter kring
regler för omregistrering av raserna papillon och phaléne. Exempelvis om en hund
registrerad som papillon ”byter ras” vid första utställningstillfället i officiell klass på
utställning och tävlar som phalène i stället, beroende av hur öronens ställning har
utvecklats.
Uppdrogs till Kjell Svensson att se över handläggningen; om det behövs ett eventuellt
förtydligande av hur en ovan nämnd omregistrering ska administreras.
§ 80

Information från tävlings- och utbildningschefen

Nya regler från FCI
Informerade Kjell Svensson om att FCI (cirkulär 46/2015) vid mötet i General
Committee juni 2015 beslutat om ändring av regler för internationella certifikat vid
internationella utställningar, prov och tävling. Beslutet innebär för utställare att FCI
godkänner hundar för CACIB där 3 led far/morföräldrar är registrerade i
appendixregister. Dock måste som tidigare tre led i stamtavlan finnas registrerat på
hunden. SKKs kansli kommer därför att under hösten 2015 arbeta med att gå igenom
registreringar för att de som är berörda ska kunna ansöka till FCI om en justering för de
hundar som kan vara aktuella, då beslutet även gäller retroaktivt. Kjell Svensson
påpekar att beslutet inte på något sätt påverkar ringsekreterarnas arbete i ringen.
Noterade UtstK informationen.
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SKK Play – premiär 17 september
Torsdag den 17 september kl 19:30 är det premiär för SKK Play som innebär start av
ett webbsänt TV-program. Programmet är en utbildningssatsning för uppfödare och
handlar om DNA-tester. Se vidare information på www.skk.se
Noterade UtstK informationen.
SKKs förtjänsttecken till två ledmöter i UtstK
Uppmärksammades och gratulerades två av UtstK ledmöter Kerstin Eklund och
Victoria Engström som på Kennelfullmäktige 2015 kommer att tilldelas SKKs
förtjänsttecken. Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken är en utmärkelse som delas
ut i samband med Kennelfullmäktige vartannat år. Mottagaren av förtjänsttecknet ska
ha varit verksam inom SKK i minst 10 år och gjort en särskilt viktig insats som aktiv
inom organisationen.
§ 81

Information från sekreteraren

Ett mejlutskick har gjorts den 4 september till specialklubbar och avtalsanslutna
klubbar om att utställningsprogrammet för år 2016 ligger fast, men att i likhet med
tidigare år har special- och avtalsanslutna klubbar möjlighet att ansöka om dispens
senast 1 oktober 2015 hos SKK UtstK, för byte av datum eller plats om det finns
”synnerliga skäl” för det. Beslöt UtstK förtydliga och ge exempel på ”synnerliga skäl”.
Exempel på ”synnerliga skäl” kan vara:
 Om ett avtal för en bokad lokal sagts upp
 Om utställningen för rasen, det aktuella datumet krockar med rasgruppen på
en länsklubbsutställning (inom ca 30 mil).
 Om en specialklubbs huvudstyrelse efter övervägande anser att de inte kan ”ta
över” och genomföra en ras-/lokalklubbsutställning som ras-/lokalklubben vill
avsäga sig (i ansökan om att ställa in en sådan utställning ska en utförlig
motivering finnas med)
Exempel på skäl som UtstK inte anser vara godtagbara:
 Byte av funktionärer på ansökt ort
 Ny styrelse
 Byte till ort i annan del av landet (anses som nyansökan)
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§ 82

Journalistisk bevakning

Nyhetsbrev från juli 2015
Uttalade UtstK att det är ett som vanligt trevligt skrivet Nyhetsbrev.
Noterades uppgifter om hur många procent som öppnar de utskickade nyhetsbreven
kontra levererade.
Skickade: 2955, Leverade: 93,3%, Öppnade: 52,6%
Andelen öppnade ligger i stort sett lika för Nyhetsbreven från SKK.
§ 83

Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse (CS)

Utdrag ur protokoll från CS möte 3-4 juni 2015
§ 65 SKK/ UtstK
a) Norra Norrbottens Kennelklubb – ändring av utställningsdatum 2017
CS beslut att fastställa Norra Norrbottens Kennelklubbs ansökan om att byta datum till
den 30 juni och 1 juli 2017 (fredag-lördag).
Noterade UtstK informationen.
c) § 40 b) Irländsk varghund, Art Cuinns Trombone Dixie SE22675/2012
CS beslut att inför den kommande regelrevideringen förtydliga regeltexten som gäller
kupering/amputering.
Noterade UtstK informationen
§ 72 SKK/DN
c) Funktionärer som tilldelats disciplinär åtgärd
CS beslut att person som berörs av beslut 15/2015 ska avregistreras som certifierad
utställningsarrangör med omedelbar verkan.
Noterade UtstK informationen.
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§ 84

Övriga protokoll

Fanns följande protokoll för UtstK kännedom:
 SKK/CS nr 3-2015, 2015-06-03-04
 SKK/DK nr 3-2015, 2015-06-17
 SKK/FK nr 4-2015, 2015-08-11
 NKU Show meeting i Oslo 2015-05-11
Noterade UtstK informationen. Lades protokollen till handlingarna.
§ 85

Bestyrelserapporter

För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter:
Länsklubbar
a)Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 2015-06-06-07
Noteringar som inte föranleder handläggning av UtstK
Ärende vidarebefordrat till SKK Domarkommitté.
b)Norra Älvsborgs Kennelklubb, Vänersborg 2015-06-06-07
Ingen avvikelse rapporterad.
c)Dalarnas Kennelklubb, Avesta 2015-06-13-14
Noteringar som inte föranleder handläggning av UtstK.
d)Västerbottens Kennelklubb, Vännäs 2015-06-13-14
Ingen avvikelse rapporterad.
e) Södra Älvsborgs Kennelklubb, Borås 2015-06-27-28
Ingen avvikelse rapporterad.
f) Hälsinglands Kennelklubb, Alfta 2015-07-04-05
Två ärenden vidarebefordrade till UtstK för handläggning.
f 1) Händelse i Alfta i ring nr 14, bedömning av pudel – preparerade pälsar
Domaren har i samband med bedömning av pudel toy och dvärg tilldelat tre (3)
hundar; SE18857/2013 Pandorans Elisabeth Arden, SE17990/2014 Trazta Blue Suede
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Shoes och SE46578/2012 Light Dream’s Kisses Of Fire, priset Disqualified på grund av
otillåten pälsbehandling, vilket också resulterat i skriverier på Facebook mellan
berörda hundägare och domaren.
Berörda har ombetts att inkomma med yttranden kring ovan nämnda händelse.
Påminnelse har skickats ut.
Yttrande inkommet 9 september 2015, från ägaren till SE46578/2012 Light Dream’s
Kisses Of Fire.
Övriga har till dags dato inte svarat.
Tog UtstK del av inkomna handlingar. Uttalade UtstK att man stödjer domarens
prissättning med motivering att det är upp till domaren att känna om pälsen var
preparerad eller inte. Uttalade UtstK vidare att man anser att det var ett rådigt
agerande från domaren sida.
f 2)Händelse i Alfta i ringen för bedömning av alaskan malamute – domarens
bedömning
Bestyrelsen har rapporterat en händelse gällande en person som inte är nöjd med
bedömningen/prissättningen på sin hund och vill ta upp en diskussion med domaren.
Enligt ringsekreterare och domarelevs vittnesuppgifter har dessa försökt att avstyra
fortsatt diskussion med domaren efter bedömningen. Funktionärerna uppger att
ordväxlingen inte upphört och att det hela mynnat ut i en anmälan från domaren mot
utställaren.
Yttrande inkommet 5 juli 2015 från i ärendet berörd utställare. Utställaren har i
inledningen av sitt yttrande gjort en anmälan mot domaren och domareleven med
begäran om ”någon form av disciplinär påföljd”.
Beslöt UtstK att vidarebefordra skrivelsen till SKK Domarkommitté (DK), med
hänvisning till att ärenden gällande anmälan mot domare och domarelev handläggs av
DK.
Tog UtstK del av yttrandet i övriga delar. Fann UtstK att utställaren i sitt yttrande själv
tagit upp att ”domaren har en uppfattning och dömer efter sitt fria skön”. Någon
formell protest har inte lämnats till bestyrelsen, varför ärendet i den delen lades till
handlingarna utan vidare åtgärd. Dock har UtstK påpekat att utställare i stället för att
insistera på en diskussion med domare, om denne avböjer, att vända sig till
bestyrelsen på plats, för att få eventuella frågor utredda.
g)Hallands Kennelklubb, Tvååker 2015-07-10
DNs beslut väger tyngre än att åberopa ett utländskt medlemskap
Rapport från bestyrelsen om att en person, som enligt beslut från SKK Disciplinnämnd
meddelats avslag på ansökan om återinträde i SKK, och därmed inte är medlem i SKK, i
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stället har anmält och visat hundar på utställningen i Tvååker 10 juli 2015, med ett
utländskt medlemskap.
Hänvisade UtstK till Utställnings- och championatreglerna, första kapitlet, stycket som
börjar med: ---Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organistionen eller
som av nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov
eller tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur,
får inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund
eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning.--Uttalade UtstK att ovan nämnda innebär att enligt SKK CS (Protokoll 13 augusti 2015)
så väger SKKs Disciplinnämnds beslut tyngre än att åberopa ett utländskt medlemskap.
Beslöt UtstK att priser från Tvååker den 10 juli 2015 för de i ärendet aktuella hundarna,
petit brabancon S62866/2008 Tupelo Total Eclipse Of The Heart och SE56468/2011
Heyoka’s Billie Jean samt griffon bruxellois FI36178/11 Pacey Xtra Good News, ska
annulleras. Hundar anmälda av berörd person deltog inte i utställningen den 11 juli
2015 i Tvååker, på anmaning av bestyrelsen. Beslöt UtstK att informera SKKs
Disciplinnämnd om ovan nämnda.
h)Hallands Kennelklubb, Tvååker 2015-07-11
Ingen avvikelse rapporterad.
i)Wästmanlands Kennelklubb, Köping 2015-07-18-19
Bestyrelsen har rapporterat en händelse där UtstK har begärt kompletteringar från
Wästmanlands Kennelklubb.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och invänta ytterligare information.
j)Värmlands Kennelklubb, Ransäter 2015-07-25-26
Ingen avvikelse rapporterad.
k)Jämtland/Härjedalens Kennelklubb, Svenstavik 2015-08-01-02
Ingen avvikelse rapporterad för vidarebefordran och handläggning av UtstK.
l)Blekinge Kennelklubb, Ronneby 2015-08-08-09
Ärende vidarebefordrat till SKKs Domarkommitté för handläggning.
Noteringar om händelser åtgärdade på plats av arrangerande klubb.
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m)Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 2015-08-15-16
Noteringar om händelser åtgärdade på plats av arrangerande klubb.
Uttalade UtstK att man särskilt vill berömma Östergötlands Kennelklubb för att man
direkt på plats annullerat ett resultat. Detta då det allt för ofta händer att sådana
ärenden lämnas till SKKs kansli för utredning. Ofta kommer ärendena då in sent vilket
kan försvåra handläggningen och få konsekvenser i resultatlistor för övriga deltagande
hundar.
n)Södermanlands Kennelklubb, Eskilstuna 2015-08-15-16
Ärende vidarebefordrad till UtstK för utredning. Händelsen, enligt vittnen som
rapporterat, ska ha skett i samband med ”hemgång”. Berörd hundägare ska ha ”släppt
fram” sin hund som ska ha gjort utfall mot en mindre hund då denne passerat. Berörd
hundägare ska ha reagerat snabbt och dragit tillbaka sin hund. Vittnen menar att
hundägaren därefter ska ha tillrättavisat hunden på ett otillbörligt sätt.
Yttrande inkommet 6 september 2015 från berörd hundägare.
Hundägaren säger i yttrandet att hon tillrättavisat sin hund med ord samt tagit tag i
nackskinnet, med anledning av att hennes hund hunnit fram till den mindre hunden.
De båda hundägarna ska därefter ha bytt telefonnummer samt har den första
hundägaren beklagat det inträffade. Hundägarna skiljdes sedan i samförstånd och
ingen av hundarna hade kommit till skada. Namnuppgifter med telefonnummer till
båda ägarna fanns angivet i yttrandet.
Fann UtstK att ”ord står mot ord” gällande tillvägagångssättet vid tillrättavisning av
den större hunden. Vidare har ingen av hundarna kommit till skada. Ingen av
hundägarna har ansett att det funnits grund för en anmälan. Ärendet lades därmed till
handlingarna utan vidare åtgärd.
o)Norra Norrbottens Kennelklubb, Överkalix 2015-08-22-23
Fanns noteringar om händelser åtgärdade på plats.
Fanns en notering under Del III i bestyrelserapporten där UtstK begärt förtydligande
från arrangören.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet för inhämtande av kompletterande uppgifter.
p)Västra Kennelklubben, Ljungskile/Backamo 2015-08-22-23
Ärende vidarebefordrat till SKK Domarkommitté för handläggning.
q)Stockholms Kennelklubb, Täby galopp 2015-08-22-23
Ärende vidarebefordrat till SKK Domarkommitté.
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Noterade UtstK ovan nämnd information i bestyrelserapporterna.
Specialklubbar
r)Svenska Pudelklubben, mellansvenska avdelningen, Hammarskog 2015-05-30
Ärende vidarebefordrat till SKK Domarkommitté.
s) Svenska Pudelklubben, norra avdelningen, Boden 2015-07-04
Noteringar om händelser handlagda av arrangerande klubb.
t) Svenska Grand Danoisklubben, Stora Segerstad/Reftele 2015-07-26
Notering om händelse handlagd av arrangerande klubb.
Noterade UtstK ovan nämnd information i bestyrelserapporterna.
§ 86

Inkomna skrivelser

a)CUA, bestyrelse och ringsekreterare på SSRK/Golden Retrieverklubbens utställning
i Sikfors/Piteå den 4 juli 2015
Skrivelse daterad 30 juli 2015, från utställare som deltagit i rubricerade utställning. I
skrivelsen påpekas att Utställnings- och championatregler inte har följts avseende att
en i bestyrelsen även haft uppdrag som ringsekreterare och dessutom har ställt ut
hund samma dag som hon haft sina uppdrag. Utställningskatalog från den aktuella
utställningen har bifogat skrivelsen.
SSRK centralt har informerats.
Yttrande daterat 2015-08-18, inkommet från ordföranden i Golden Retrieverklubben.
Yttrande inkommet 2015-08-10 från berörd ringsekreterare som även står som
bestyrelseledamot i katalogen och har ställt ut hund på samma utställning.
Yttrande inkommet 2015-08-26 från den andra bestyrelseledamoten som står angiven
i katalogen och som också har ställt ut hund på samma utställning.
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Yttrande daterat 2015-08-26 samt mejl inkommet 2015-09-01, från ordföranden i
styrelsen för Golden Retrieverklubben/Norrbotten.

Fann UtstK av ovan nämnda underlag att bestyrelsen på plats har bestått av två
personer, vilka är de som angivits i utställningskatalogen. Utöver detta har inte någon
annonsering på plats gjorts om att en eventuell ändring skulle ha skett av
bestyrelseledamöter, på aktuell utställning.
Fann UtstK vidare att de båda i katalogen angivna bestyrelseledamöterna, har ställt ut
hundar på utställningen, varav den ena även tjänstgjort som ringsekreterare. I
samband med utredningen av händelsen har också framkommit att den ena av
bestyrelseledamöterna även är den som haft uppdraget som certifierad
utställningsarrangör, CUA på utställningen.
Beslöt UtstK att priser erhållna på utställningen för i ärendet aktuella hundar ägda av
bestyrelse/ringsekreterare, ska annulleras.
Beslöt UtstK att påpeka för arrangerande klubb att såväl CUA-uppdrag, bestyrelsesom ringsekreteraruppdrag är viktiga funktioner för ett kvalitativt bra
utställningsarrangemang och bör därför av styrelsen i klubben utses med största
omsorg. Detta inte minst med hänsyn till deltagande utställare.
Beslöt UtstK att tillskriva huvudstyrelsen i Svenska Spaniel- och Retrieverklubben
(SSRK) för information om UtstK beslut i ärendet, samt med uppmaning om att SSRK
kontaktar Golden Retrieverklubben/Norrbotten för att efterhöra vidare stöd och
åtgärder.
b)Skrivelse inkommen 27 juli 2015 från Svenska Domarföreningen
I en skrivelse 27 juli 2015 från Svenska Domarföreningen (SDF) hänvisar SDF till att de
fått kännedom om att vid några tillfällen utländska domare inte uppträtt lämpligt
varken i eller utanför ringen där de dömt. SDF vill därför belysa detta för UtstK och
utställningsarrangörer med önskemål om att ”arrangörer mer noggrant beaktar
bestyrelserapporten efter varje utställning och eventuella anmärkningar angående de
domare de anlitat”.
Noterade UtstK informationen. Uttalade UtstK att man finner att arrangörerna i sina
bestyrelserapporter rapporterar händelser avseende ovan nämnda, samt att dessa
vidarebefordras till SKKs Domarkommitté för handläggning.
Lades skrivelsen därmed till handlingarna.
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§ 87

Policyfrågor/regelfrågor

a)Angående användande av en viss typ av halsband på utställning
På förekommen anledning, från en schäferhundsägare, ställdes en fråga per mejl den
17 augusti 2015 till UtstK angående regler/policy för användandet av en viss typ av
halsband på utställning.
Fanns ett antal olika bilder bifogade med lite olika utförande på ovan nämnda
halsband.
Tog UtstK del av bifogade bildmaterial. Beslöt UtstK att bordlägga frågan och uppdra
till Bo Wiberg att ta kontakt med Svenska Brukshundklubben/Svenska
Schäferhundklubben för att få mer information om användandet och förtydligande om
eventuell skillnad mellan de olika varianterna.
Beslöt UtstK att avråda frågeställaren från användande av ovan nämnda halsband, i
avvaktan på utredningen.
Regelfrågor
Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar Särskilda regler för utställningar
UtstK gick igenom och lämnade förslag till revideringar och smärre justeringar i
rubricerade regler som ska gälla från och med 2017-01-01 till och med 2021-12-31.
I Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar och Särskilda regler för
utställningar har en del skrivits om utan att någon regeländring skett, i ett försök att
göra det tydligare och enklare att läsa och förstå reglerna. I vissa fall har tillägg gjorts
som exempelvis i särskilda regler för utställning, där man lagt till ett kapitel om
funktionärsgruppen certifierad utställningsarrangör, CUA, då denna funktionärsgrupp
inte var aktuell på samma sätt som bestyrelse, kommissarie och ringsekreterare, vid
tidpunkten för den förra revideringen.
Skyldighet att delta i anmäld klass kommer att justeras, utifrån NKUs utställningsgrupp,
i enlighet med FCI Show Regulations att inte tillåta klassbyten. Det innebär som en
konsekvens att en begränsning för vilka klasser en Svensk Utställningschampion SE
UCh får delta i, stryks.
Efter diskussion i UtstK och lämnade synpunkter på vissa redaktionella justeringar
beslöt UtstK att ge sitt stöd till att efter bearbetning skicka förslaget på remiss till SKKs
klubbar.
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Svanskuperingsregler
CS har efter diskussion beslutat att till Kennelfullmäktige 3-4 oktober 2015 yrka ett
förslag om att lätta på restriktionerna för hundar som svanskuperats/amputerats av
veterinärmedicinska skäl att delta på utställning.
Diskuterade UtstK innebörden och konsekvens utifrån fyra alternativa förslag till
regelskrivning gällande ovan nämnda. Detta för att ha framförhållning, om
Kennelfullmäktige bifaller CS yrkande, då uppdraget att ta fram ett förslag på
reviderade svanskuperingsregler i så fall går till UtstK.
Beslöt UtstK att förorda alternativ ett (1) enligt följande:
Att införa samma regler som gäller för hundar födda före 1 januari 2008, d v s hund
född i Sverige och där svanskuperingen utförts i Sverige av veterinärmedicinska skäl för
att avhjälpa en efter födseln förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som
anges i inledningen till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget
som senare får delta på utställning.
Öka intresset för att ställa ut hundar i veteranklass
CS har diskuterat att öka intresset för att ställa ut veteraner och beslutat att lägga ett
förslag till KF.
UtstK diskuterade ovan nämnda förslag och vilka alternativa åtgärder man kan vidta
för att enligt CS önskemål, öka intresset för att ställa hundar i veteranklass.
Rapporten – Framtidens utställningsverksamhet
UtstK tog del av ”Slutrapporten från SKKs Arbetsgrupp för SKKs framtida
utställningsverksamhet” som redovisats för CS och överlämnas till KF 2015.
I den slutrapport som arbetsgruppen tagit fram har SKK rekommenderats att
dokumentera en definition av syftet med hundutställningar.
Efter diskussion kompletterades slutrapporten med följande förslag till skrivning: ”Det
primära syftet med hundutställningar är att exteriört värdera resultatet av
avelsarbetet samt rasens avelsmaterial mot rasstandarden. Det sekundära syftet med
hundutställningar är att erbjuda ett tillfälle att utbyta erfarenheter och lära sig mer om
olika hundraser samt att tävla i konkurrens med andra hundar.”
I övrigt noterade UtstK att i den slutrapport som arbetsgruppen tagit fram om framtida
utställningsverksamheten, finns underlag för förslag till hur man ska öka intresset för
utställningar.
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§ 88 Registreringsärenden
Utdrag, omedelbart justerat från SKK Domarkommitté (DK) möte 9 september 2015
a) SE56145/2013 Petmar’s Fine Black Design, pudel, dvärg
Bakgrund
Två domare gjorde en ommätning, på Östergötlands Kennelklubbs utställning i
Norrköping 15-16 augusti 2015, av den redan ommätta rubricerade pudeln.
Pudeln blev efter ansökan hos SKK, tidigare i år ommätt till dvärg av två domare i
Österbybruk den 31 maj 2015, vilket hundägaren informerade de båda domarna i
Norrköping om. Ommätningen i Norrköping registrerades i resultatlistan samt
skickades ett brev underskrivet av de två domarna till UtstK angående ommätningen,
nu till annan storlek. Efter utställningstillfället kontaktade hundägaren UtstK för att få
hjälp med hur hon skulle hantera detta fortsättningsvis. Ärendet vidarebefordrades till
SKKs Domarkommitté (DK).
DK tog del av ärendet vid sitt möte den 9 september och beslutade med anledning av
att de två domarna felaktigt utfört en ommätning av pudeln att rekommendera UtstK
att priset från Östergötlands Kennelklubb i Norrköping den 15-16 augusti 2015 på
rubricerade hund, ska annulleras.
Beslöt UtstK vid dagens möte, i enlighet med DKs rekommendation att erhållet pris för
SE56145/2013 Petmar’s Fine Black Design, på utställningen i Norrköping 15-16 augusti
2015, ska annulleras. UtstK rekommenderade arrangerande länsklubb att återbetala
anmälningsavgiften.
Beklagade UtstK det inträffade och den olägenhet som det medfört för hundägaren.
Beslöt UtstK att uppmana hundägaren att kontakta bestyrelsen på plats om en
liknande situation gällande mätning skulle uppstå, då ovan nämnd pudel endast kan
tävla på utställning som storlek dvärg som den är slutligt inmätt till.
b)Svenska Dreverklubbens utställning i Ullared 1 augusti 2015
Ärende handlagt av DK gällande drevrarna S66536/2009 Fallaskogens Knatte och
SE17666/2014 Nattslagets Kentucky som deltagit i rubricerade utställning och fått
priset Disqualified på grund av att hundarna bedömts som långhåriga.
Rekommenderade DK, UtstK att annullera priset för ovan nämnda drevrar då
Disqualified på grund av pälsen, inte stöds av rasstandarden.
Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att erhållet pris för de båda i ärendet
aktuella drevrarna ska annulleras.
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§ 89

Utställningsprogram ansökningar/ändringar

Specialklubbar 2016
UtstK skickade ut ett mejl till alla specialklubbar samt avtalsanslutna i början av
september, med påminnelse om att klubbarna har möjlighet att komma in med
ändringsansökningar för nästa års fastställda utställningsprogram, senast 1 oktober,
om ”synnerliga skäl” finns. (Se även § 81 i protokollet.)
Handläggning av de inkomna ansökningarna påbörjas i oktober och besked om beslut
skickas ut vart efter som de blir klara.
Svenska Brukshundklubben (SBK)
Ansökan inkommen 2015-09-08 gällande SBK/Rysk svart terrier med begäran om att få
flytta en tidigare fastställd utställning 2016-07-02 i Södertälje till Saxnäs/Ölands BK.
Tog UtstK del av den motivering som SBK lämnat.
UtstK har avslagit ovan nämnda ansökan, med motivering att ett byte från Södertälje
till Saxnäs/Ölands BK, vilket inte bara är ett byte från ”en fotbollsplan till en annan”,
utan till en helt annan region i annan del av landet, vilket ses som en nyansökan.
Svenska Beagleklubben (SBlK)
Ansökan inkommen 2015-08-05. SBlK har begärt att få byta datum för en fastställd
utställning 2016-05-21 i Ullared till 2016-06-04. Motivering: Bättre spridning på
utställningarna.
UtstK har avslagit ovan nämnda ansökan, med motivering dels att i detta skede anses
ovan nämnda inte som ”synnerliga skäl”, dels innebär det nya ansökta datumet en
krock med länsklubbsutställning.
SBlK har samtidigt ansökt om att få byta datum för år 2017. Ullared 2017-05-27 till
2017-06-03.
UtstK har avslagit ovan nämnda ansökan, med motivering att det nya ansökta datumet
krockar med 3-dagars internationella utställningar i Norrköping som börjar den 3 juni.
§ 90

Redovisning av UtstK VU-beslut

a)Dispenser antal hundar/domare och dag
VU-beslut 9 juni
Svenska Dvärghundsklubben/Svenska Papillon Ringen, Borås 2015-06-26
John Reeves Newsome

88
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VU har påpekat att det är viktigt att klubben anlitar rutinerade ringsekreterare med
hänsyn till det stora antalet hundar.
VU-beslut 10 juni
SBK/Svenska Rottweilerklubben, Södertälje 2015-06-28
Paul Viehoff

86

(tillägg med två hundar till tidigare dispens på 84)
VU-beslut 15 juni
Södra Älvsborgs Kennelklubb, Borås 2015-06-27-28
Söndag 28 juni
Larry Abbott

82

Refet Hadzic

81

VU-beslut 16 juni
WestieAlliansen, Borås 2015-06-28
Doreen Lancaster

88 (varav 18 valpar)

VU-beslut 22 juni
Hallands Kennelklubb, Tvååker 2015-07-10 och 11
Fredag 10 juli
Hans Almgren

83

Lördag 11 juli
Bo Bengtson

84

Rob Douma

83

Espen Engh

83

Wilma Wijmans Strijbos

81

VU-beslut 4 juli
Norsk Buhund Ringen/Svenska Lundehundsällskapet, Tidaholm 2015-08-01
Martin Johansson

84 (varav 9 valpar)

De två rasklubbarna har samarrangemang med en domare.
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VU-beslut 5 juli
Värmlands Kennelklubb, Ransäter 2015-07-25-26
Lördag 25 juli
Erna-Britt Nordin

84

Per Iversen

82

Henrik Johansson

83 (84 enligt PM)

Söndag 26 juli
Vitor Veiga

86

VU-beslut 5 juli
Svenska Terrierklubben/Värmlands Dal Torsby 2015- 07-26
Jul Hamlot

86

VU-beslut 7 juli
Wästmanlands Kennelklubb, Köping 2015-07-18-19
Lördag 18 juli
Bengt-Åke Bogren

81

Söndag 19 juli
Pluis Davern

83

Diana Stewart Ritchie

84

Gabriela Veiga

83

Linda Volarikova

85

VU-beslut 7 juli
Jämtland/Härjedalens Kennelklubb, Svenstavik 2015-08-01-02
Söndag 1 augusti
Birgitta Svarstad

85

VU-beslut 10 juli
Svenska Vinthundklubben/Norra avd, Svenstavik 2015-08-01
Petter Fodstad

84

VU-beslut 17 juli
Svenska Dalmatinersällskapet, Tånga Hed 2015-08-01
Marie Baiely

84
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VU-beslut 20 juli
Blekinge Kennelklubb, Ronneby 2015-08-08-09
Lördag 8 augusti
Yvonne Cannon

81

Tom Hehir

82

Jouko Leiviskä

81

Kurt Nilsson

82

Gunnar Nyman

81

Simon Oliver

81

Söndag 9 augusti
Jouko Leiviskä

84

Gunnar Nyman

84

Eeva Rautala

87

(Not. arrangör: Talat med Eeva som sagt OK. Svårt att placera om henne. Har tagit
hjälp av lördagens reservdomare och ”lånat” specialklubbsdomare på söndagen.)
VU-beslut 23 juli
Specialklubben för Bearded Collie, Tånga Hed/Vårgårda 2015-08-20 och 22
Torsdag 20/8 Michael Lewis (U.K.)

87 varav 4 valpar

Lördag 22/8 Sharon Ipser (USA)

88 varav 6 valpar

VU-beslut 30 juli
Dalarnas Älghundklubb, Rättvik 2015-08-08
Lennart Holmsten

83

VU-beslut 30 juli
Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 2015-08-15-16
Lördag 15 augusti
Helle Viitkar

85

Jasna Matejcic

81

Börge Espeland

81

Liz-Beth Liljeqvist

87

Söndag 16 augusti
Marion Ten Cate

81
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Torbjörn Skaar

81

Dan Ericsson

89

VU-beslut 31 juli
Södermanlands Kennelklubb, Eskilstuna 2015-08-15-16
Lördag 15 augusti
Carl-Gunnar Stafberg

81

VU-beslut 31 juli
Västra Kennelklubben, Backamo 2015-08-22-23
Marie Callert

82

VU-beslut 5 augusti
Gotlands Kennelklubb, Visby 2015-08-30
Sylvie Desserne

81

Andi Hudoneo

82

VU-beslut 6 augusti
Norra Norrbottens Kennelklubb, Överkalix 2015-08-22-23
Lördag 22 augusti
Hlebarov Antoan

81

VU-beslut 6 augusti
Norra Norrbottens Kennelklubb, Överkalix 2015-08-22-23
Lördag 22 augusti
Hlebarov Antoan

81

VU-beslut 7 augusti
Svenska Vinthundklubben/Norra, Bjurholm 2015-08-15
Markku Mähönen

81

(Med anledning av den uppkomna situationen, en extra whippet, som inte kunde
förutses, så har VU beviljat dispens trots tidigare flyttad ras galgo español till Markku
M. från De Haes vilket i slutänden innebär ett hundantal över 80 för Markku M.)
VU-beslut 13 augusti
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Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 2015-08-15-16
Söndag 16 augusti
Jochen Eberhardt
87 varav 7 bull- och 2
minatyrbullterrier från Mariano Di Chicco p g a sent återbud.
VU-beslut 20 augusti
Västra Kennelklubben, Backamo/Ljungskile 2015-08-22-23
Söndag 23 augusti
Anne-Chaterine Edoff (tillagt 1 ras, eng springer spaniel)

86

Arvid Göransson (tillagt labradortikar)

86

Domarna har påförts hundar trots att det blir fler än 80 hundar, vilket inte reglerna
tillåter, men i detta fall har dispenserna godkänts av VU på grund av en akut
uppkommen situation med anledning av sent återbud från en domare.
Beslöt UtstK att bifalla av VU givna dispenser samt tagna beslut i enlighet med ovan
nämnda.

b) VU-beslut – ändringar utställningar

Länsklubbar
Västerbottens Kennelklubb har 2015-08-05 ansökt om att få göra en omflyttning av
gruppfördelningen på utställningen i Vännäs 2016 enligt följande:
Lördag 18 juni grupper: 1,5,7,9,10 och söndag 19 juni grupper: 2,3,4/6,8
VU har 6 augusti 2015 beviljat ovan nämnda i enlighet med ansökan.
Specialklubbar
Ansökan från Svenska Bergs- och Herdehundklubben/Klubben för Gårds- och
Boskapsvaktare (KGBV) om att få ställa in utställningen i Norje Boke 2 augusti 2015 på
grund av att det inte inkommit några anmälningar.
VU har 15 juli 2015 beviljat ovan nämnda i enlighet med ansökan.
Ansökan från Svenska Taxklubben 2015-07-15 om att få lägga till Nordisk
Segrarutställning den 27 maj 2017 i Två Skyttlar/Kinna, då det är SVTK tur 2017 att stå
som värd för detta arrangemang, som ambulerar runt bland de fyra nordiska länderna.
VU har 29 juli 2015 beviljat ovan nämnda i enlighet med ansökan.
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Ansökan från Svenska Dvärghundklubben (SDHK) 2015-08-04 om att få lägga till rasen
prazsky krysarik som ingår i SDHKs så kallade Minigrupp till den officiella utställningen
23 augusti 2015 på Täby galopp.
VU har 4 augusti 2015 beviljat ovan nämnda i enlighet med ansökan.
Ansökan från Svenska Brukshundklubben/Matfors BK 2015-06-16 om att få ställa in
utställningen i Matfors den 22 augusti 2015, då man inte har funktionärer som kan
genomföra ett sådant arrangemang.
VU har 17 juni 2015 beviljat ovan nämnda i enlighet med ansökan, med tillägg att som
konsekvens: Matfors BKs fastställda utställning 20 augusti 2016 annulleras.
Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda, av VU tagna beslut.

c) VU-beslut ringsekreterarärenden
Förlängd tid utöver ett år för fullgörande av elev- och/ eller aspiranttjänstgöringar
för ringsekreterarauktorisation
VU-beslut 4 augusti
Beviljad dispens för Nathalie Eriksson, Brunflo – med ytterligare förlängd tid (tidigare
dispens gällde till 4 juni 2015) utöver ett år, till och med 15 oktober 2015, för att göra
en (1) godkänd aspiranttjänstgöring på länsklubbsutställning.
VU-beslut 24 juni
Beviljad dispens för Lotta Landén, Orrviken - med förlängd tid utöver ett år, till och
med 30 november 2015, för att fullgöra tre (3) godkända aspiranttjänstgöringar för
ringsekreterarauktorisation.
Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda i paragrafen av VU givna dispenser.
d) Övriga VU-ärenden
VU-beslut 7 augusti
Regler för utställningskommitténs funktionärsstipendium
Beslutades att i regler för utställningskommitténs funktionärsstipendium under
rubriken Förutsättningar för att ansöka om stipendium, skriva in
att person som kan komma ifråga ---- och varit aktiv inom verksamhetsområdet sedan
minst tre (3) år
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att ”Nominering av person för stipendiet kan endast ske via ansökan från den klubb
som den person som föreslås har medlemskap i”
VU-beslut 24 juni
Podengo portugues, cerdoso/pequeno – SE20328/2014, Pride’N Joy’s Fantasy of
Alecrim
Beslutades att annullera pris för ovan nämnd hund erhållet på Uppsala läns
kennelklubbs utställning i Österbybruk den 30 maj 2015, på grund av att vid tidpunkten
för det aktuella utställningstillfället saknades intyg om godkänd dispens för hunden
som står på medicinering, att delta. Ett sådant intyg om dispens har därefter ansökts
om för hunden och har godkänts för utställning från 11 juni 2015 tillsvidare.
VU-beslut 5 augusti
Exteriörbedömning vid ett (1) tillfälle - svanskuperad tysk jaktterrier, SE23353/2015
Otti Vom GinsterBusch
Beslutades att bevilja dispens för svanskuperad tysk jaktterrier – SE23353/2015 Otti
Vom GinsterBusch att vid ett (1) tillfälle få en kvalitetsbedömning (utom tävlan).
Kvalitetspriset registreras och därefter spärras hunden för ytterligare deltagande i
utställning i Sverige.
§ 91

Junior Handlingfrågor

Fanns till UtstK inkommen korrespondens från Sveriges Hundungdom (SHU) samt
Handlingkommittén i olika frågor.
Beslöt UtstK efter att ha tagit del av skrivelserna, att till den 18 november 2015 bjuda
in en representant från respektive SHU, Handlingkommittén samt Ungdomsrådet för
att tillsammans med representanter från UtstK och SKKs kansli, diskutera de olika
frågeställningarna.
§ 92

Nya raser/rasnamn/klubbar

Ny ras i SKKs stambok
Information om en ny ras griffon bleu de gascogne som nu finns registrerad i SKKs
stambok. Rasen tillhör grupp 6, drivande hundar. Rasen hemland är Frankrike och den
används som drivande hund på hare och vildsvin. Griffon bleu de gascogne tävlar om
CACIB och har krav på provmerit för internationellt championat.
Noterade UtstK informationen.
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§ 93

Information från FCI

Fanns följande protokoll och cirkulär för kännedom:
 Protokoll från FCI General Committee, Thuin 18-19 mars 2015 – Main decisions
 Protokoll från FCI General Committee, Thuin 18-19 mars 2015
 Protokoll från FCI General Committee, Milano 7 och 9 juni 2015 – Main
decisions
 Protokoll från FCI General Assembly, Milano 8-9 juni 2015 – Main decisions
 Protokoll från FCI General Assembly, Milano 8-9 juni 2015
 Protokoll från FCI General Committee, Bryssel 29-30 juli 2015
 Cirkulär 37/2015 – Eesti Kennelliit informerar om att st. bernhardshunden EST01779/12 Bright Beauty Mr Right, inte får delta på internationella utställningar
från 4 juni 2015 och tills vidare.
 Cirkulär 43/2015 – Asociación Canófila Salvadoreña (ACANSAL) informerar om
att Mr Francisco Agustin Escoto är utesluten som medlem i ACANSAL från 5 maj
2015.
 Cirkulär 45/2015 - Norsk Kennelklubb (NKK) informerar om att Mrs Bettina
Franz och Mrs Yvonne Marzinke är avstängda som medlemmar i NKK för tre (3)
år från 19 juli 2015 till 19 juli 2018.
 Cirkulär 46/2015 – FCI Certificates och International champion titles (se även §
80 i protokollet)
 Cirkulär 47/2015 – Club Canino de Panamá (CCP) informerar om att the Kennel
Cub Panamá inte är erkänd klubb varken i CCP eller FCI. FCI påminner om att
FCI domare inte får delta i arrangemang som inte är erkända av FCI.
 Cirkulär 48/2015 – Ban from judges list – Kinoloska zveza Slovenije/Cynological
Association of Slovenia (KZS) informerar om att vid mötet 24 juni 2015
beslutades att utesluta Mr Blaz Kavcic från Sloveniens lista över domare. Mr
Blaz Kavcic får inte döma på KZS utställningar och inte heller på internationella
utställningar eller prov.
Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna.
§ 94

Övriga ärenden

För UtstK kännedom
Fanns en redogörelse från Svenska Terrierklubben/Sydsvenska Terrierklubben, i ett
ärende tidigare handlagt av Svenska Terrierklubben.
Noterade UtstK informationen.
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§ 95 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras i UtstK nyhetsbrev
Fanns följande ärenden § 77, § 85 f) g) n) § 86 och § 87 som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat.
Gick UtstK igenom vad som ska tas med i nästa nyhetsbrev.
§ 96

Nästa möte

Fastställde UtstK att nästa möte blir den 5 november 2015.

§ 97

Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna för ett konstruktivt möte samt avslutade därefter
mötet.
Vid protokollet
Ann-Sofi Flygare
Justeras:

Justeras:

Bo Skalin

Kerstin Eklund

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