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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
tisdag 6 september 2016 på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf, från §77) Kerstin 
Eklund (från §74), Viktoria Engström, Jan Hallberg, , Cindy Pettersson, Ulla Rylander,  
Bo Wiberg 
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Anmält förhinder:  
Protokoll: Jenny Damgren 
 
§72 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 73 Val av justerare  
Cindy Pettersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 74 Föregående protokoll 
UtstK protokoll nr 3/2016 gicks igenom. UtstK konstaterade att Gotlands Kennelklubb 
inte haft ett telefonnummer i sina domarlistor där utställarna har kunnat nå dem inför 
sina utställningar 6 och 7 augusti trots att det tydligt påpekades i UtstK förra protokoll 
att alla länsklubbar måste ha det. 
Protokollet lades efter godkännande till handlingarna. 
 
§ 75 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 
Inga ärenden fanns. 
 
§ 76 Information från ordföranden 
Bo Skalin informerade från mötet med NKU utställningsgrupp som behandlade de nya 
Nordiska championatreglerna.  
 
Fanns ekonomisk resultatrapport för UtstK för juli 2016. 
Lades rapporten till handlingarna. 
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§ 77 Information från ledamöterna 
Viktoria Engström tog upp att det finns viss problematik kring domares uppdrag att 
döma grupper. En del vill lämna utställningen innan finalerna.  
UtstK diskuterade ärendet och fastslog att domare som är kontrakterad att döma 
grupper ska stanna och uppfylla kontraktet. 
 
Ulla Rylander informerade om utbildningen i språk, i dagsläget engelska, för 
ringsekreterare. Det blir en webb-baserad distansutbildning, som planeras vara klar 
och lanseras inför nästa utställningssäsong våren 2017. 
 
Thomas Uneholt informerade om att det kan uppstå förvirring i ringen när en utställare 
använder en så kallad springare i ringen.  
UtstK diskuterade ärendet och poängterade att utställaren i såna här fall alltid ska 
prata med ringsekreteraren så det sker i samråd med domaren. Vidare påpekade UtstK 
vikten av att den som visar hunden alltid ska ha rätt nummerlapp.  
  
§ 78 Information från tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om att: 

- Lancashire heeler nu är preliminärt godkänd av FCI vilket innebär att de kan 
tävla om vinnartitlar på FCI utställningar (t ex europavinnare), men inte ta emot 
Cacib. De får också delta i grupptävlingarna på internationella utställningar. 

- Atibox World boxer show kommer genomförs i Sverige i maj 2018.  
- Eukanuba world challenge hålls på Cruft’s 2017.  

 
SKK domarkommitté, DK, föreslår att det gemensamma mötet mellan UtstK och DK ska 
hållas på hösten istället för som tidigare på våren. 
UtstK beslutade att nästa gemensamma möte ska hållas den 29-30 augusti 2017. 
 
§ 79 Information från sekreteraren 
En ansökan om stipendiet har inkommit. 
 
§ 80 Protokoll från övriga kommittéer samt NKU 
För kännedom fanns protokoll från SKK/CS 2016-04-27 och 2016-06-16. 
För kännedom fanns protokoll från DK 2016-05-31. 
UtstK noterade informationen. 
 
För kännedom fanns ett ärende från DN rörande en person som är CUA 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 81 Bestyrelserapporter  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a)    Östergötlands Kennelklubb NORRKÖPING 4-5 juni 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjU5OTQ0YjM3NzUwNjM2YWE
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b)    Norra Älvsborgs Kennelklubb VÄNERSBORG (Restad Gård) 11-12 juni  
Noteringar som behandlas av DK innan eventuellt beslut av UtstK. 
 
c)    Dalarnas Kennelklubb LEKSAND 18-19 juni  
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
d)    Västerbottens Kennelklubb VÄNNÄS 18-19 juni 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
e)    Södra Älvsborgs Kennelklubb BORÅS 2-3 juli  
En notering om en utställare som pga felaktig information deltagit i fel klass.  
Ärendet bordläggs till nästa möte. 
Övriga noteringar behandlas av DK innan eventuellt beslut av UtstK. 
 
f)    Norra Norrbottens Kennelklubb GÄLLIVARE 2-3 juli 
Inga noteringar i rapporten. 
 
g)    Hallands Kennelklubb TVÅÅKER 8 juli  
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
h)    Hallands Kennelklubb TVÅÅKER 9 juli 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
i)    Wästmanlands Kennelklubb KÖPING 23-24 juli 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
j)    Värmlands Kennelklubb RANSÄTER 30-31 juli 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
k)    Gotlands Kennelklubb VISBY 6 och 7 augusti (båda rapporterna i samma pdf) 
Noteringar från den 6 augusti som inte kräver handläggning av UtstK. 
Inga noteringar från den 7 augusti. 
 
l)    Jämtland Härjedalens kennelklubb SVENSTAVIK 6-7 augusti 
Inga noteringar i rapporten. 
 
m)    Örebro Läns Kennelklubb ASKERSUND 13-14 augusti 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK samt noteringar som behandlas av 
DK innan eventuellt beslut av UtstK. 
 
n)    Blekinge Kennelklubb RONNEBY 13-14 augusti 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjE1NjNhYjZkYjY1Mjk5ODg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjdhYzA1NjZlYzU4NGNiZjE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjhmNTI4NjAzNGUzN2Y2OQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjI5Njc1YzJlNTBiN2EyODg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjYzNzdkOWRkZjgyY2QxYzY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjJjMjgzMDZiNTk5OGU5MjU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OmFlMzc0ZTAxYjM3OGYxZQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjdhMzk1MzY4Y2ZhODhmMWE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjE1MTg4YTBiMDA3ZDQ5OTM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjUzODA3OGU1NWU3YmE2ZDg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjFlM2FjODE1NTc4MmNmMzk
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjYzMWJlYzkyMTYzYjNlYWI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjdjNmJhMzAwZDY4Y2M3N2Y
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o)    Östergötlands Kennelklubb NORRKÖPING 20-21 augusti 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 

Specialklubbar med noteringar 

p)    Örebro Brukshundklubb 6 juni 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
q)    Östsvenska Beagleklubben 11 juni 
Noteringar gällande en anonym anmälan mot person som har slagit sin hund.  
 
UtstK påtalar att det krävs mer bevis och att en anmälan inte kan vara anonym till 
UtstK om UtstK ska kunna gå vidare med ärendet. Däremot kommuniceras inte namnet 
vidare om anmälaren vill vara anonym. 
 
§ 82 Utbildningsfrågor 
a) Brush up CUA-H 12-13 november 
Thomas Uneholt informerade om utbildningen. Programmet för seminariet är 
fastställt. Bl a exempel från bestyrelserapporter och de nya reglerna kommer tas upp. 
Arbetsgruppen har omarbetat utbildningsmaterialet och reviderat CUA-pärmen.  
 
b) Seminarium för domar – och utställningsansvariga i länsklubbarna 22-23 oktober 
Thomas Uneholt informerade om utbildningen. Programmet för seminariet är 
fastställt.  
 
c) Kommande utbildningar – utse ansvariga 
Ansvariga för kommande utbildningar 2017 utsågs enligt nedan: 

- Seminarium för ringsekreteraransvariga 25-26 mars 2017 
Viktoria Engström, Ulla Rylander och Thomas Uneholt 

- Seminarium för domar- och utställningsansvariga i specialklubbar 8-9 april 2017 
Thomas Uneholt, Jan Hallberg, Viktoria Engström, Kjell Lindström (DK) och 
Birgitta Bernhed 

- Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare 14-15 oktober 2017 
Ulla Rylander och Viktoria Engström 

 
d) Äska pengar från Utbildningskommitténs investeringsbudget 
Ulla Rylander och sekreteraren utsågs att ta fram underlag för att äska pengar från 
Utbildningskommittén investeringsbudget för distansutbildningen i språk för 
ringsekreterare. Ansökningen ska vara inlämnad senast 1 oktober. 
  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjRkOTY3YjBhMDNlMDk5MDY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjdlNjVjMDdlNTllODdlNTU
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§ 83 Inkomna skrivelser 
a) Skrivelse inkommen 2016-05-19 från Svenska Domarföreningen om att BIG-domare 

dömer BIS på samma utställning.  
UtstK håller med Svenska Domareföreningen i sak men uppfattar inte att det är ett 
vanligt förekommande problem, och ber därför SDF återkomma med konkreta 
exempel. Därmed läggs skrivelsen till handlingarna. 
  
b) Skrivelse inkommen 2016-08-23 från en medlem angående hundar i varma bilar på 

utställningar under sommaren 
UtstK håller med brevskrivaren i sak. UtstK upplyser om att det redan finns rutiner 
kring detta, och i förekommande fall även disciplinära åtgärder. Därmed läggs 
skrivelsen till handlingarna. 
 
c) Skrivelse inkommen 2016-08-25 från Svenska Grand Danoisklubben (SGDK) 

angående det nya nordiska championatet och utdelande av cert 
UtstK konstaterar att utdelandet av olika många cert på utställning i de nordiska  
länderna  är en känd konsekvens av de olika ländernas utställningsregler. Utdelande av 
nordiska cert följer de nationella reglerna om utdelande av cert. I dagsläget finns inga 
planer på att SKK ska gå ur FCI. 
 
Det har framkommit att det kommer bli problem att hålla isär det nordiska 
championatet som finns nu, NORD UCh, med det nya nordiska championatet som 
planeras införas från 2018. Eftersom det officiella arbetsspråket i NKU numera är 
engelska är det inte ologiskt att använda den engelska benämningen på championatet 
genomgående i hela Norden. Förslaget är då att championatet får namnet Nordic Show 
Champion, Nordic ShCh. 
 
UtstK stödjer förslaget. 
 
§ 84 Policyfrågor/regelfrågor 
Angående användande av en viss typ av halsband på utställning 
Det har sen ärendet vid ett tidigare möte (5-2015)  behandlades av UtstK kommit fram 
nya uppgifter. Bland annat har UtstK fått nya bilder och information från World Union 
of the Associations of German Sheperd (WUSV). 
UtstK beslutade att följa WUSVs regler angående halsband och förtydligade att 
halsband med en bygel som går uppåt inte är tillåtet. 
Se bilaga 1 för exempel. 
 
§ 85 Regelfrågor 
a) Championats- och särbestämmelser 2017 – 2021  
Förslag på nya regler för bruksraser samt polarhundar för deltagande i bruksklass samt 
meriter som krävs för svenskt utställningschampionat (SE UCh) fanns för beslut. 
Reglerna har justerats och gjorts mer enhetliga för bruksraserna. 
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UtstK beslutade i enlighet med PtKs förslag i protokoll 2/2016 §55 b) att gälla från 
2017-01-01 
 
Förslag på nya regler för wachtelhund gällande deltagande i jaktklass samt provmeriter 
som krävs för svenskt utställningschampionat (SE UCh) fanns för beslut enligt 
rekommendatione från JhK 4/2016. 
UtstK biföll förslaget. 
 
b) Skrivelse från Svenska stövarklubben om ändring i gällande championatsregler 
Svenska stövarklubbens föreslår en ändring som innebär att ett av de tre ck som krävs 
för svenskt utställningschampionat ska kunna tas i junior-, unghunds-, eller öppenklass 
istället för jaktkonkurrensklass. 
UtstK förstår andemeningen men avslår förslaget med anledning av att reglerna ska 
hållas enkla och inte kompliceras ytterligare. 
 
c) Kastrerad hanhund med avelsgrupp på utställning 
För diskussion fanns frågan om en kastrerad hane får delta på utställning med 
avelsgrupp från 2017-01-01 då de ny allmänna reglerna trätt i kraft. I de nya reglerna 
står ”Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta 
vid utställning och SBKs exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej 
godkänd ”. 
UtstK diskuterade frågan ingående och beslutade att så som reglerna är utformade får 
en hanhund som är kastrerad inte delta på utställning, och därmed blir konsekvensen 
att den inte heller kan delta med avelsgrupp från 2017. 
 
§ 86 Registreringsärenden 
a) Dräktig tik, dandie dinmont terrier, utställd färre än 30 dagar före valpning 

Skrivelse inkommen den 17 juni 2016 från ägaren till SE55257/2013 Lhurt’s 
Empress of Mustards. Hundägaren uppger själv att tiken har blivit tjuvparad men 
vet inte när. Tiken var hos veterinär i annat ärende den 6 juni då det genom 
ultraljud upptäckts att hon var dräktig. Tiken ställdes ut i på Östergötlands 
Kennelklubbs utställning i Norrköping den 5 juni.  
Valparna föddes den 26 juni.  
 
UtstK beslutade med hänvisning till Utställnings- och championatregler punkt 6, 
dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, att 
hundens resultat från utställningen i Norrköping den 5 juni 2016 ska annulleras. 
 
UtstK beslutade vidare att skriva till hundägaren och påtala att om liknande 
händelse sker igen kan ärendet komma att vidarebefordras till SKKs 
Disciplinnämnd. 

  



  

SKK/UtstK nr 4-2016 
2016-09-06 

Sida 7/20 
 
 

 
b) Dräktig tik, japansk spets, utställd färre än 30 dagar före valpning 

Skrivelse inkommen den 26 juli 2016 från ägaren till SE49954/2013 Sjölyckans Aleja 
Dream of Lady Di. Hundägaren uppger själv att tiken varit dräktig när hon ställdes 
ut på Södra Älvsborgs Kennelklubbs utställning i Borås den 2 juli, Svenska Spets- 
och Urhundklubbens utställning i Borås den 3 juli, samt Svenska Spets- och 
Urhundklubbens utställning i Eskilstuna den 9 juli.  
Valparna föddes den 13 juli.  
   
UtstK beslutade med hänvisning till Utställnings- och championatregler punkt 6, 
dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, att 
hundens resultat från de tre utställningarna ska annulleras. 
 
UtstK beslutade vidare att skriva till hundägaren och påtala att om liknande 
händelse sker igen kan ärendet komma att vidarebefordras till SKKs 
Disciplinnämnd. 
 

c) Dräktig tik, petit basset griffon vendéen, utställd färre än 30 dagar före valpning 
Skrivelse inkommen den 26 juli från hundägaren till SE10656/2015 Je Danse Donc 
Je Sius Du Pech De La. Hundägaren uppger själv att hon har försökt para tiken när 
den löpte, men att det inte blivit någon lyckad parning och hon därför inte trott att 
tiken blivit dräktig. Tiken ställdes ut på Hälsinglands Kennelklubbs utställning i Alfta 
den 9 juli. 
Valparna föddes den 22 juli. 
 
UtstK beslutade med hänvisning till Utställnings- och championatregler punkt 6, 
dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, att 
hundens resultat från utställningen i Alfta ska annulleras. 
 
UtstK beslutade vidare att skriva till hundägaren och påtala att om liknande 
händelse sker igen kan ärendet komma att vidarebefordras till SKKs 
Disciplinnämnd. 
 

d) Tik, breton, utställd färre än 75 dagar efter valpning 
Det hade kommit till UtstK kännedom att breton FI29155/11 Kuurakairan Ansa 
deltagit på Norra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Gällivare den 3 juli 2016 
trots att hon fått valpar den 20 april 2016. Ägaren uppger att hon räknat dagarna 
från den 20 och därför trott att det blev 75 dagar den 3 juli. Eftersom hon räknat 
fel ställdes tiken ut 74 dagar efter valpning. 
 
UtstK beslutade med hänvisning till Utställnings- och championatregler punkt 6, 
dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 75 dagar efter valpning, att 
hundens resultat från utställningen i Gällivare ska annulleras. 
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UtstK beslutade vidare att skriva till hundägaren och påtala att om liknande 
händelse sker igen kan ärendet komma att vidarebefordras till SKKs 
Disciplinnämnd, samt att skicka kopia till Finska Kennelklubben. 
 

e) Hund bytt till championklass på utställning efter att ha fått ok från arrangören 
Det hade kommit till UtstK kännedom att en pudel, dvärg, NO44320/14 Jamira’s 
Petit Silja hade bytt klass från öppenklass, som den var anmäld i, till championklass 
på Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Piteå den 16 juli 2016. Bytet 
skedde efter att hundägaren uppgett att hunden blivit finsk utställningschampion 
och fått godkännande från arrangören. Bifogat fanns mejlkonversation mellan 
hundägaren och arrangören där godkännandet framgår. 
Enligt gällande utställningsregler får en hund endast byta till championklass om 
den blivit svensk utställningschampion. 
 
UtstK beslutade att resultatet ska stå kvar eftersom hundägaren hade fått de 
felaktiga uppgifterna från arrangören och inte heller ringsekreterarna hade 
reagerat i ringen. 
 
UtstK beslutade vidare att skriva till arrangören och ringsekreterarna och påpeka 
att det är viktigt att känna till gällande regelverk, speciellt när det påverkar 
utställaren så som det gjort i detta fall. 
 

f) Hundar utställda under rådande karenstid efter sedering vid HD-röntgen 
Det hade kommit till UtstK kännedom att två dalmatiner NO44625/11 Basika’s 
Chasing Cars och NO39396/14 Skvå Matchmaker deltagit på Värmlands 
Kennelklubbs utställning i Ransäter den 30 juli 2016 trots att de höftledsröntgats 
och då sederats den 27 juli. Ägaren uppger att han inte känt till reglerna om karens 
efter sedering. 
 
UtstK beslutade att resultaten ska strykas, samt skicka en kopia på 
protokollsutdraget till Norska Kennelklubben. 

 
§ 87 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Skrivelse inkommen den 3 juni 2016 från Västra Kennelklubben  

Västra Kennelklubben ansöker om att få ha dubbelutställning den 24 och 25 
augusti 2019. En av anledningarna är att det skulle ge dem möjlighet att i högre 
grad kunna använda ”smala specialdomare”. 
 
UtstK beslutade att avslå ansökan med anledning av att UtstK inte kan tillstyrka att 
en länsklubb har 4 utställningar på ett år. Om länsklubb vill använda domare med 
speciell kompetens på vissa raser uppmanas de att dela domare med 
specialklubbar. 
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b) Skrivelse inkommen den 2 september 2016 från Sydskånska Kennelklubben  

Sydskånska kennelklubben ansöker om att deras utställning den 22-23 september 
2018 ska få status nordisk istället för nationell som den är nu. Utställningen är 
anpassad efter Danska Kennelklubbens internationella utställning samma helg. 
 
UtstK beslutade att avslå ansökan och föreslår att Sydskånska Kennelklubben 
istället lägger sin internationella utställning det datumet och att utställningen i 
Malmö i mars blir nationell. 
Punkten beslutades omedelbart justerad. 

 
§ 88 Redovisning av UtstK VU-beslut  
a) Beviljade dispenser antal hundar/domare och dag 

 

VU-beslut 26 maj 

Örebro Brukshundklubb, Örebro 2016-06-06 

Gunilla Skallman 83 

 

VU-beslut 1 juni 

Norra Älvsborgs Kennelklubb, Vänersborg 2016-06-11 

György Tesics 81 

 

VU-beslut 8 juni 

Dalarnas Kennelklubb, Leksand 2016-06-18 och 19 

Lördag 

Leanne Duval 82 

Elisabeth Spillman 81 

Söndag 

Eva Jönsson 83 

Outi Piisi-Putta 86 

 

VU-beslut 12 juni 

Svenska Lapphundklubben, Piteå 2016-06-12  

Sakari Poti 87 

 

VU-beslut 15 juni 

Hallands Kennelklubb, 2016-07-08 och 09 

Fredag 

Bitte Ahrens 82 

Lördag 

Bitte Ahrens 82 
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Carin Swysen 83 

Martin Philips 81 

 

Södra Älvsborgs Kennelklubb, Borås 2016-07-02 och 03 

Lördag 

Anne Chaterine Edoff 83 

Söndag 

Gunilla Albrigtsen 84 

Gabriele Runge 81 

 

VU-beslut 22 juni 

Hälsinglands Kennelklubb, Alfta 2016-07-10 

Henrik Johansson 81 

 

VU-beslut 28 juni 

Labradorklubben Västmanland, Högbo 2016-07-16 

Lynda Miles 88 

 

VU-beslut 1 juli 

Wästmanlands Kennelklubb, Köping 2016-07-24 

Giovanni Morsiani 83 

 

Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå 2016-07-16 

Ligita Zake 82 

Åsa Andersson 81 

Veli-Pekka Kumpumäki 82 

 

VU-beslut 4 juli 

Svenska Dalmatinersällskapet, Tånga Hed 2016-07-16 

Nina Huttinen 82 

 

Dalarnas Dreveklubb, Leksand 2016-07-09 

Göran Fastén 85 

 

VU-beslut 5 juli 

Svenska Salukiringen, Strömsholm 2016-07-30 

Mary White 81 

 

VU-beslut 6 juli 



  

SKK/UtstK nr 4-2016 
2016-09-06 
Sida 11/20 

 
 

 
Svenska Polarhundklubben, Piteå 2016-07-17 

Erna-Britt Nordin 89 

 

VU-beslut 8 juli 

Svenska Vinthundklubben, Strömsholm 2016-07-31 

Jarmo Vuorinen 81 

Jenny Macro 82 

 

VU-beslut 11 juli 

Ölands Brukshundklubb, Öland 2016-07-17 

Birgitte Schöth 87 

 

Värmlands Kennelklubb, Ransäter 2016-07-30 

Per Kr Andersen 81 

Yvonne Brink 82 

Mona Selbach 81 

 

VU-beslut 12 juli 

Värmlands Kennelklubb, Ransäter 2016-07-31 

Nina Karlsdotter 83 

Bertil Lundgren 87 

Nils Molin 87 

Rui Oliveira 84 

 

VU-beslut 14 juli 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, Askersund 2016-08-13 

Eva Jönsson 81 

 

VU-beslut 20 juli 

Örebro Läns Lennelklubb, Askersund 2016-08-013 och 14 

Anne Chaterine Edoff 81 

 

VU-beslut 27 juli 

Blekinge Kennelklubb, Ronneby 2016-08-14 

Pedro Delerue 83 

Tiina Taulos 81 

Frank Kane 81 
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VU-beslut 2 augusti 

Gotlands Kennelklubb, Visby 2016-08-06 

Bengt-Åke Bogren 83 

 

Gotlands Kennelklubb, Visby 2016-08-07 

Gabriela Vega 83 

 

VU-beslut 4 augusti 

Västra Kennelklubben, Ljungskile 2016-08-28 

Alfonso Castells Lladosa 83 

 

Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 2016-08-20 och 21 

Lördag 

Tino Pehar 81 

Andrew Brown 81 

Söndag 

William Kilpatrick 89 

Grant Cook Moira 84 

Andrew Brown 81 

Benny Blid von Schedvin 82 

Jasna Matejcic 83 

Jan-Erik Ek 84 

 

VU-beslut 9 augusti 

Dalarnas Älghundklubb, Rättvik 2016-08-13 

Ted Karlsson 82 

 

VU-beslut 10 augusti 

Smålan-Ölands Kennelklubb, Öland 2016-09-03 

Cindy Pettersson 82 

Mats Jonsson 81 

 

Östsvenska Taxklubben, Ulriksdal 2016-08-27 

Charlotte Jacobsson 81 

  



  

SKK/UtstK nr 4-2016 
2016-09-06 
Sida 13/20 

 
 

 
Svenska Bassetklubben, Tånga Hed 2016-08-21 

Elisabeth Aune Moseby 91 

 

Det har kommit till UtstK kännedom att Svenska bassetklubben/Basset Väst på sin 
utställning i Tånga hed den 21 augusti 2016 hade 94 anmälda hundar, alltså fler än de 
91 de hade fått dispens för. Dessutom framgick det inte i Bassetklubbens 
dispensansökan att utställningen var ett samarrangemang med flera kubbar.  
UtstK vill göra Bassetklubben uppmärksam på att om de missköter dispensförfarandet 
riskerar de att utställningen dras in i framtiden. 
 

Södermanlands Kennelklubb, Eskilstuna 2016-08-21 

Harry Vella 81 

 

VU-beslut 16 augusti 

Dvärgpincherklubben, Eskilstuna 2016-08-27 

Rob Douma 82 

 

VU-beslut 17 augusti 

Bjuvs Brukshundklubb, Bjuv 2016-08-27 

Åke Cronander 81 

 

VU-beslut 23 augusti 

Gästriklands Kennelklubb, Högbo Bruk 2016-09-03 och 04 

Lördag 

Åsa Andersson 81 

Söndag 

Andi Hudono 81 

 

Avslagna dispensansökningar antal hundar/domare och dag 

 

VU-beslut 4 juli 

Svenska Dalmatinersällskapet, Tånga Hed 2016-07-17 

Mile Aleksoski 89 

 
b) Beviljade dispenser om att endast en (1) ringsekreterare 

 

VU-beslut 26 maj 

Svenska Bouvier des flandersklubben, Degerfors 4 juni 

33 hundar 
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VU-beslut 3 augusti 

FA Södra Fågelhundklubben, Tomelilla 2016-08-14 

26 hundar 

 

VU-beslut 6 augusti 

Svenska Lapphundklubben, Valfjället Eda kommun 2016-08-06 

49 hundar 

 

VU-beslut 17 augusti 

Svenska Collieklubben, Gimo 2016-09-10  

27 hundar 

 

Avslagen dispens om utökad tid för att avsluta ringsekreterarutbildning 

VU-beslut 11 augusti 

Sandra Engström, Kiruna.  

Avslag pga att utbildningen skulle ta för lång tid, våren 2015 till sommaren 2017. 

 
c) Övriga ärenden 

 

VU-beslut 4 juli 

Beviljad dispens för SKF/Gammel Dansk Hönsehundklubben att efter redan fastställt 
utställningsprogram för 2018 ha en utställning i Gammelkroppa, Filipstad den 4 augusti 
2018. 

 

VU-beslut 5 juli 

Beviljad dispens för Svenska Vinthundklubben/västra att ha sin utställning den 1 
september 2018 trots att det är samma dag som länsklubbsutställning i Böda. 
Vinthundklubbens utställning är ett samarrangemang med lure coursing den 2 
september. 

 

VU-beslut 11 augusti 

Beviljad dispens för Lunds Brukshundklubb att ställa in sin utställning i Lund den 18 
september 2016. VU påtalar att det är viktigt att hanteringen av 
utställningsprogrammet sköts korrekt och att det inte är acceptabelt att ställa in en 
utställning med så kort varsel som i detta fall. Klubben får inte heller arrangera 
utställning under två års tid – 2017 och 2018. 

 

VU-beslut 24 augusti 

Beviljad dispens för Dalarnas Kennelklubb att ändra utställningsplats för sina 
utställningar 10-11 juni 2017 och 9-10 juni 2018 från Avesta till Leksand, Siljansvallen. 
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VU-beslut 1 september 

Avslagen ansökan från Svenska Lapphundklubben om att endast använda en (1) 
domare på sin utställning i Sjöbo 11 september 2016. Klubben hade Eva Nielsen och 
Hanne Laine Jensen bokade, men vill för att få ekonomi i utställningen att endast 
Hanne Laine Jensen dömer alla hundar. 

 

VU-beslut 1 september 

Beviljad dispens för Svensk specialklubb för Tibetanska Raser för deras grupp 2, 
Tibetansk Mastiff, att få ställas ut på deras utställning samma dag som på länsklubb i 
Piteå 14 juli 2018. 

 
§ 89 Per Capsulam beslut 
a)  Registreringsärenden Anmälan gällande en australian sheperd importerad från 

USA – registrerad som född med stubbsvans – utställd i Sverige.  
 
Fanns en skrivelse samt bilder bilagda inkomna 2016-03-29, angående en begäran 
om utredning huruvida hunden, importerad från USA, utställd i Sverige och 
registrerad som född med stubbsvans är kuperad.  
Fanns yttrande inkommet 2016-01-29 från hundägaren.  
Hundägarna har på UtstK begäran gjort genetiskt test som visar att hunden inte är 
född med hellång svans.  
UtstK beslutar utifrån det att ersätta hundägaren för kostnaderna i samband med 
provtagningen, och lägger därmed ärendet till handlingarna. 
 

b) SKKs Utställningskommittés förslag till fördelning av internationella, 
nordiska, respektive nationella länsklubbsutställningar 2018.  
 
SKK/UtstK har 2016-06-16 fått följande uppdrag av CS:  
------- 
§ 87 Nordiska frågor  
f) Förslag till nya regler för nordiska certutställningar  
Ulf Uddman presenterade förslag till utställningsregler för nordiska 
certutställningar.  
CS beslutade att godkänna förslag till nya utställningsregler.  
CS beslutade vidare att uppdra åt Utställningskommittén att föreslå 
fördelningen av internationella, nationella och nordiska 
länsklubbsutställningar för 2018.  
Det är CS intention att Stockholm Hundmässa 2018 ska vara en nordisk 
certutställning.  
------- 
 



  

SKK/UtstK nr 4-2016 
2016-09-06 
Sida 16/20 

 
 

 
Efter CS möte i juni tog UtstK ordförande Bo Skalin fram ett förslag till 
fördelning av status för länsklubbsutställningarna 2018 som via e-post 
godkändes av UtstK. Thomas Uneholt och Jan Hallberg deltog inte i UtstK 
beslut.  
 
Förslaget skickades 2016-06-30 ut till samtliga länsklubbar för kännedom 
och klubbarna gavs en möjlighet att lämna eventuella synpunkter på 
förslaget fram till 2016-08-01. I förslaget framgick att UtstK har tagit hänsyn 
till en geografiskt lämplig spridning av de internationella och nordiska 
utställningarna samt till vilka förutsättningar som arrangerande klubbar har. 
UtstK poängterade att förslaget endast gäller år 2018 och att en annan 
fördelning mycket väl kan ske till 2019, vilken kommer att beslutas vid ett 
senare tillfälle.  
 
Det justerade förslaget godkändes av UtstK per e-post under vecka 31 vilket 
resulterat i att UtstK till CS lägger följande förslag till fördelning av nordisk-, 
internationell- och nationell status på länsklubbsutställningar 2018.  
 
NORDISKA  
MyDog 1  4 & 6 jan Västra Kennelklubben  
Strängnäs 16-18 mar Södermanlands Kennelklubb  
Lidköping  12-13 maj Skaraborgs Kennelklubb  
Hässleholm 19-20 maj Nordskånska Kennelklubben  
Österbybruk 26-27 maj Uppsala Läns Kennelklubb  
Vänersborg 9-10 jun Norra Älvsborgs Kennelklubb  
Gällivare  29-30 jun Norra Norrbottens Kennelklubb  
Tvååker  6 jul Hallands Kennelklubb 
Köping  21-22 jul Wästmanlands Kennelklubb  
Ransäter  28-29 jul Värmlands Kennelklubb  
Svenstavik 4-5 aug Jämtlands-Härjedalen Kennelklubb  
Norrköping 18-19 aug Östergötlands Kennelklubb  
Sandviken 1-2 sep Gästriklands Kennelklubb  
Stockholm Hundmässa 8-9 dec SKK/CS 
 
INTERNATIONELLA  
MyDog 2  5 & 7 jan Västra Kennelklubben  
Malmö  24-25 mar Sydskånska Kennelklubben  
Piteå  14-15 jul Södra Norrbottens Kennelklubb  
Visby  26 aug Gotlands Kennelklubb  
Sundsvall  6-7 okt Västernorrlands Kennelklubb  
Växjö  2-4 nov Småland-Ölands Kennelklubb  
Stockholm 7 dec Stockholms Kennelklubb  
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NATIONELLA 
Sundsvall  7-8 apr Västernorrlands Kennelklubb  
Västerås  28-29 apr Wästmanlands Kennelklubb  
Piteå  26-27 maj Södra Norrbottens Kennelklubb  
Norrköping 2-3 jun Östergötlands Kennelklubb  
Avesta   9-10 jun Dalarnas Kennelklubb  
Vännäs   16-17 jun Västerbottens Kennelklubb  
Borås   30 jun – 1 jul Södra Älvsborgs Kennelklubb  
Alfta   30 jun – 1 jul Hälsinglands Kennelklubb  
Tvååker   7 jul Hallands Kennelklubb  
Visby   25 aug Gotlands Kennelklubb  
Ronneby   11-12 aug Blekinge Kennelklubb  
Askersund  11-12 aug Örebro Läns Kennelklubb  
Överkalix  18-19 aug Norra Norrbottens Kennelklubb  
Eskilstuna  18-19 aug Södermanlands Kennelklubb  
Ljungskile  25-26 aug Västra Kennelklubben  
Löttorp   1-2 sep Smålands-Ölands Kennelklubb  
Gimo   8-9 sep Uppsala Läns Kennelklubb  
Helsingborg  22-23 sep Sydskånska kennelklubben 
 

§ 90 Junior Handling 
a) Cindy Pettersson informerade om landslagsuttagningen och ungdoms SM i Junior 

handling. 
 
b) För genomgång fanns förslag på nya regler för Junior handling. 

De nya reglerna gicks igenom och godkändes efter ett par justeringar av UtstK att 
träda i kraft 2017-01-01. 

 
§ 91 Ringsekreterarärenden 
Inga ärenden 
 
§ 92 Nya raser 
a) Beslut från NKU att erkänna raserna american hairless terrier (som är en variant av 

rat terrier) och east european sheperd. SKK följer NKU och erkänner de båda 
raserna, vilka kommer registreras i appendix. 
 
UtstK beslutade att de båda raserna får utställningsrätt från 2017-01-01.  
Det svenska rasnamnet för east european sheperd är enligt beslut i Arbetsgruppen 
för standardfrågor vostochno-evropeiska ovcharka. 
 

b) Två nya raser finns nu i Sverige och är registrerade i SKKs stambok.  
Épagneul picard, grupp 7, hemland är Frankrike och den är erkänd av FCI. 
American toy fox terrier, grupp 3, hemland är USA och den är inte erkänd av FCI 
men den är erkänd av NKU. 
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§ 93 Information från FCI 
a) Information från FCI 
För kännedom fanns: 

- Protokoll från General Committee i Amsterdam 4-5 april 2016. 
- Information om Kinesiska kennelklubbens kampanj mot ”Yulin Festival” 
- FCI Championships Calendar 2016-2019 
- Listor med FCIs international dog shows 2016-2018 

 
UtstK noterade informationen. 
 
b) Cirkulär 
För kännedom fanns cirkulär:  
- 18/2016 medlemmarna Mr Marek Lewandowski och Mr Marek Trebala är avstängda I 
tre år. 
- 19/2016 lancashire heeler är preliminärt erkänd. 
- 20/2016 utställningsdomare ska vara inlagda i FCI Show Judges Directory senast den 
31 december 2017 
- 21/2016 ändrade regler, FCI Regulations for Show Judges 
- 22/2016 avstängda domare Mrs Mariia Gvozdieva, 1 år, och Mrs Bogdana 
Marchenko, 2 år. 
- 24/2016 uteslutning av kennelnamn, IN TIMES POMS, Mr Aleksandar Aleksandrov 
- 25/2016 ändrade regler, Regulations for FCI dog shows, uppmärksamma förändringen 
av hur långt avstånd det får vara mellan två utställningar. 
- 26/2016 uteslutning av kennelnamn, DADASHOV (VON), Mr Elgun Dadashov 
 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 94 Övriga frågor 
a) För kännedom fanns ett brev från Yvonne Brink till förbundsstyrelsen, FS, i SBK 
Brevet behandlade händelserna i samband med FS överklagan till SKK angående 
utställningsreglerna.  
 
UtstK diskuterade ärendet och ser allvarligt på händelserna. UtstK beslutade att skicka 
ärendet till CS. 
 
Bo Widerberg deltog inte i diskussionen eller beslutet. 
Punkten var omedelbart justerad. 
 
b) Brev från Göran Bodegård angående rutiner vid Bästa Valpbedömning vid officiella 

utställningar 
I sitt brev redogör Göran Bodegård för sina funderingar kring att det ofta är nya 
domare som utses till att döma den inofficiella valpklassen trots att det i praktiken är 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjNiOTY2NmUwN2ZmNjM1MzI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjY3YTgzMzE4OTQzZDZhMWY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjFiYzJkOGJjMjVhZmU5ZWU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjRiODI4MmMzYTk3NjVkYjY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjU4NzA3ZWJmOWNkYzU1NjI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjUxYmZmNThhZjE0NmRmNTc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjYwMWRlYmZkODc1MTFkMDE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjVhYjhmNjc4NDY2ZTU2NmE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjZlZWIwY2Q4NDRjYWE5NTU
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svårare att bedöma valpar än vuxna hundar. Göran ger flera förslag på hur 
bedömningarna kan läggas upp för att öka den kynologiska kvaliteten och överblicken. 
 
UtstK har behandlat skrivelsen och tycker det är en intressant frågeställning. UtstK 
rekommenderar länsklubbarna att kontraktera domare med bred kynologisk kunskap 
att döma valpar. Frågan kommer också lyftas med till seminariet med domar- och 
utställningsansvariga i länsklubbarna. 
 
c) Brev från domare Mats Jonsson angående hanteringen av raser domaren fått att 

bedöma på utställning 
Vid ett domaruppdrag hade Mats Jonsson blivit meddelad av arrangören att vissa raser 
flyttats från hans ring utan att informera honom innan beslutet. 
 
UtstK noterar att arrangerande länsklubbar ska föra en dialog med domare innan raser 
flyttas. 
 
d) För kännedom fanns ett brev till DK gällande bedömning av en hund  
UtstK noterade informationen 
 
e) För kännedom fanns en skrivelse från Västernorrlands kennelklubb 
Skrivelsen är redan tidigare behandlad av CS. 
UtstK noterade informationen  
 
§ 95 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat. 
 
§ 96 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 27 oktober. Följande mötesdagar är 24 januari och 29 mars 2017. 
 
§ 97 Mötets avslutande 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
Justeras:     Justeras: 
 
 
Bo Skalin     Cindy Pettersson 
 
 
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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Bilaga 1. 

 


