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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
tisdag 12 september 2017 på SKKs kansli i Rotebro. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf) Kerstin Eklund, 
Viktoria Engström, Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg 
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
§ 73 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 74 Val av justerare  
Kerstin Eklund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 75 Föregående protokoll 
Protokoll 3-2017 gicks igenom och godkändes. Därefter lades det till handlingarna. 
 
§76 Ledamöternas uppdrag 
Thomas Uneholt presenterade ett förslag på ny utbildning för funktionärer. Upplägget 
är fyra delar; regler samt före, under och efter utställningen. Det är tänkt att CUA ska 
hålla i utbildningen. 
UtstK tyckte att förslaget var bra och Ulla Rylander och Jan Hallberg utsågs att granska 
materialet som tagits fram.  
 
§ 77 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen (CS)  
För kännedom fanns protokoll 2-2017 från 25 april, samt protokollsutdrag §43. 
UtstK noterade informationen. 
 
För kännedom fanns protokoll 3-2017 från 7-8 juni samt protokollsutdrag §81 och §89. 
UtstK noterade informationen och diskuterade utdrag § 81 gemensamt med 
Domarkommittén och kom fram till ett antal frågor som ska lyftas till CS. 
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b) Domarkommittén (DK) 
För kännedom fanns protokoll 2-2017 från 28 mars samt protokoll 3-2017 från 14 juni.  
UtstK noterade informationen. 

 
c) Disciplinnämnden (DN) 
För kännedom fanns beslut 57-2017 gällande en person som uteslutits ur SKK-
organisationen. Personen är CUA.  
UtstK beslutade att personen avauktoriseras som CUA. 

 
För kännedom fanns beslut 61-2017 gällande en person som avslutat sitt medlemskap i 
SKK-organisationen efter anmälan till DN. Personen är ringsekreterare och CUA.  
UtstK beslutade att personen avauktoriseras som ringsekreterare och CUA. 
 
§ 78 Resultatrapport 
För kännedom fanns fastställd resultaträkning för SKK för 2016. 
UtstK noterade informationen. 
 
För kännedom fanns ekonomisk rapport för UtstK fram till juli 2017. 
Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 79 Information från ordföranden 
Bo Skalin informerade från FCIs Domarkonferens i Kiev den 23 augusti. 
 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 80 Information från tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om att flytten av kansliet har gått bra, samt informerade 
om vissa personalförändringar på tävlingsavdelningen. 
Kjell berättade om information från FCI om att den som ska döma på internationell 
utställning nu måste finnas med i FCI Judges Directory. 
Vidare informerade Kjell om de IT-anpassningar som krävs och har genomförts för den 
nya tävlingsformen Nordic Dog Show (NDS). Information om NDS sprids och ska spridas 
i olika kanaler för att nå utställarna. I samband med att NDS införs ska berörda regler 
och anvisningar uppdateras. Rosetten för Nordic Show Certifikat ska vara svart/guld, 
och Reserv Nordic Show Certifikat vit/guld. Uppdrogs till Viktoria Engström att ta fram 
förslag på hur rosetterna ska se ut. 
 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 81 Information från sekreteraren 
Sekreteraren informerade om hur arbetet går med att digitalisera Handbok för 
utställningsansvariga och göra den tillgänglig på SKKs hemsida. 
UtstK noterade informationen. 
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§ 82 Inför KF 
UtstK gick igenom delegeringsordningen och föreslog en förändrad formulering 
gällande utbildning av ringsekreterare. 

 
§ 83 Bestyrelserapporter  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a) Länsklubbar 
Lidköping 6-7 maj, Skaraborgs Kennelklubb   
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
Skrivelse inkommen om ringsekreterare som haft hund med i ringen, ärendet 
bordläggs för inhämtande av mer information. 
UtstK gjorde ett generellt påpekande att det är direkt olämpligt att ringsekreterare har 
hund med sig under tjänstgöring. 
 
Hässleholm 20-21 maj, Nordskånska Kennelklubben 
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
Skrivelser inkomna gällande problem med framkomligheten kring ringarna.  
UtstK påpekar att det är arrangörens ansvar att se till att framkomligheten garanteras, 
och att det är viktigt att se över brandgator och tältfria zoner.  
 
Piteå 20-21 maj, Södra Norrbottens Kennelklubb 
Innehåller notering om resultat som strukits. 
UtstK påpekar att bestyrelsen innan ett beslut om att stryka resultat alltid ska prata 
med tjänstgörande domare som dömt hunden. 
 
Gimo 27-28 maj, Uppsala Läns Kennelklubb 
Innehåller notering om domarbyte. 
UtstK noterar att klubben spridit information om domarbytet på ett bra sätt men 
påminner också om att det är viktigt att sätta upp information i entrén och vid 
ringside. 
 
Norrköping 3, 4 och 5 juni, Östergötlands Kennelklubb 
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
Leksand 10-11 juni, Dalarnas Kennelklubb 
Innehåller notering gällande en ringsekreteraraspirant som fått täcka upp för en 
ringsekreterare.  
UtstK påpekade att det var en ovanlig situation som med kort varsel föranledde denna 
lösning. Vidare poängterade UtstK att dispensen som gavs gällde en icke auktoriserad 
ringsekreterare att skriva kritiker, och att den auktoriserade ringsekreteraren som 
arbetade i ringen hade det övergripande ansvaret. 
  



  

SKK/UtstK nr 4-2017 
2017-09-12 

Sida 4/15 
 
 

 
Innehåller notering som gällde sent domarbyte. 
UtstK påminde om att det är arrangörens ansvar att kontrollera domarens 
auktorisationer och att det alltid är viktigt att kontrollera vilka raser domaren har rätt 
att döma även vid sena domarbyten. 
 
Vänersborg 10-11 juni, Norra Älvsborgs Kennelklubb 
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
Vännäs 17-18 juni, Västerbottens Kennelklubb 
Innehåller notering om protest gällande utdelande av Disqualified. 
UtstK påpekade att en bestyrelse inte både kan godkänna en protest och hänskjuta 
den till UtstK. Vidare konstaterar UtstK att det tydligt framgår att domarens beslut är 
välgrundat och inte kan protesteras mot.  
UtstK beslutade att resultatet ska kvarstå. 
 
Tvååker 7 och 8 juli, Hallands Kennelklubb 
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
Alfta 8-9 juli, Hälsinglands Kennelklubb 
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
Köping 22-23 juli, Wästmanlands Kennelklubb 
Innehåller notering om utställare som klippt en hunds morrhår.  
UtstK hänvisar till CS tidigare uttalande i protokoll 1-2012 
CS avråder bestämt från denna ovana speciellt angående raser vars funktion är 
arbetande i miljöer där morrhårens känselfunktion måste antas vara av vikt. 
 
Ransäter 29-30 juli, Värmlands Kennelklubb 
Innehåller inga noteringar. 
 
Visby 5 och 6 augusti, Gotlands Kennelklubb 
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
Ronneby 12-13 augusti, Blekinge Kennelklubb 
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
Askersund 12-13 augusti, Örebro Läns Kennelklubb 
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
Norrköping 19-20 augusti, Östergötlands Kennelklubb 
Innehåller notering om ringsekreterare som arbetat på lördagen, men på söndag 
morgon anmält sig sjuk. Senare framkom det att hen arbetat som domare på en 
inofficiell utställning i stället. 
UtstK beslutade att utdela en varning till ringsekreteraren.  
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Eskilstuna 19-20 augusti, Södermanlands Kennelklubb 
Innehåller notering gällande halsband på tysk schäferhund. Bestyrelsen upptäckte att 
den typ av halsband som tidigare varit uppe för diskussion i UtstK användes. 
Bestyrelsen visade utställaren UtstK protokoll 4-2016 § 84 där det framgår att 
halsbandet inte får användas. 
UtstK noterade att bestyrelsen har handlat mycket bra i situationen, och påminner om 
att det är viktigt att inte bara skriva katalognummer i bestyrelserapporten utan också 
hundens registreringsnummer och namn. 
UtstK beslutade att resultaten för hunden SE10737/2016 Al Capone av Quantos ska 
strykas. 
 
Notering om en utställare som haft kennelnamn på jackan när hund visats i ringen. 
UtstK konstaterade att det inte är tillåtet, och att bestyrelsen ska kontaktas direkt så 
ärendet kan behandlas på plats.  
 
Märsta 27 augusti, Stockholms Kennelklubb 
Innehåller noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.  
 
Ljungskile, 26-27 augusti, Västra Kennelklubben 
Innehåller notering gällande avslagen protest av kvalitetspriset KEP- Cannot be judged. 
Överklagan mot avslaget inkommen. 
UtstK konstaterar att bestyrelsen korrekt har avslagit protesten. Vidare konstaterar 
UtstK att överklagan avslås. 
 
Löttorp 2-3 september, Småland-Ölands Kennelklubb 
Innehåller inga noteringar. 
 
b) Specialklubbar 
Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, 28 maj i Sundsvall 
Innehåller notering om annullerat resultat pga sedering vid HD-röntgen för nära 
utställningstillfället. 
UtstK noterar att bestyrelsen har hanterat ärendet på ett bra sätt. 
 
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel, 9 juli i Tvååker 
Innehåller notering om hund som kräkts upprepade gånger. 
UtstK noterar att bestyrelsen har hanterat ärendet på ett bra sätt. 
 
Svenska Boxerklubben Östra lokalområdet, 5 augusti i Österbybruk 
Innehåller notering om avstängd person som befunnit sig på utställningsplatsen. 
UtstK noterar informationen. 
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§ 84 Inkomna skrivelser 
a) Skrivelse inkommen till Domarkommittén och Utställningskommittén om en 

utställningsdomare tillika uppfödare och utställare från ett antal utställare. 
De punkter som hanteras av UtstK gäller tillfällen där domaren har dömt på utställning 
när hundar som domaren deläger eller har äganderätten till deltagit på, samt 
utställning där domaren har dömt och på samma utställning deltagit med 
uppfödargrupp. 
 
UtstK har förståelse för att det utifrån det inskickade underlaget (bilder från kennelns 
hemsida) utges vissa ägarförhållanden, men konstaterar att ägaren till en hund är den 
som anges i katalogen. 
UtstK konstaterar att uppfödargruppen på utställningen i Köping den 22 juli 2017 inte 
hade rätt att delta, och att resultatet därför inte är giltigt. 
 
b) Skrivelse inkommen från Skottefederationens styrelse gällande konflikt kring 

åldersgräns för deltagande i veteranklass på deras utställning i Alnarp den 15 juli 
2017. 

 
Cindy Pettersson lämnade rummet och deltog inte i diskussionen. 
UtstK konstaterade att utifrån underlagen har inte något brott mot grundreglerna 
begåtts, samt att detta inte är en fråga för Utställningskommittén utan ska lösas av 
klubben själva.  
 
c) Skrivelse inkommen från Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar 

(SSDV) gällande att kommissarie, tillika CUA, och bestyrelseledamöter inte följt 
regelverket i samband med klubbens utställning i Jönköping 25 maj 2017. 

 
UtstK har tagit del av omfattande underlag, bland annat utställningskatalogen och 
yttranden från kommissarien/CUA, samt bestyrelseledamöterna. 

 
UtstK konstaterar att det tydligt framgår att kommissarie och bestyrelse har brutit mot 
flera regler i samband med genomförandet av klubbens första officiella utställning.  
UtstK påpekar att det yttersta ansvaret för utställningsverksamheten alltid ligger hos 
specialklubben SSDV.  
UtstK beslutade att godkännandet av klubbens, SSDVs, officiella utställning i 
Vagnhärad 26 maj 2018 annulleras. Inför den godkända officiella utställningen i 
Jönköping 30 maj 2019 ska klubben i god tid presentera för UtstK vilka som är 
kommissarie, bestyrelse och CUA. Om klubben önskar stöd i arbetet med utställningen 
finns Jan Hallberg tillgänglig som resurs för dem. 
 
UtstK understryker att klubben måste ta mer ansvar för sin officiella utställning, och 
att det är av ytterst vikt att regelverket följs. 
Vidare beslutade UtstK att utdela en skriftlig varning till CUA.Punkten beslutades 
omedelbart justerad.  
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d) Skrivelse från Rebecca Govik om att införa barn med hund på utställningar. 
UtstK konstaterade att möjligheten för länsklubbar att anordna barn med hund på sina 
utställningar redan finns. 

 
e) För kännedom fanns skrivelse gällande återbetalning av anmälningsavgift om 

hunden blir sjuk. 
UtstK noterade skrivelsen.  

 
§ 85 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Ansökan från Uppsala Läns Kennelklubb om att byta plats på sin utställning den 26-

27 maj 2018 från Österbybruk till Gimo. 
UtstK godkände ansökan. 
 
b) Ansökan från Gotlands Kennelklubb att ändra sina utställningar 2020 till att ha 

nationell utställning lördag 29 augusti och Nordic Dog Show söndag den 30 augusti. 
UtstK godkände ansökan. 
 
c) Ansökningar från Specialklubbar för utställningar 2019 
UtstK godkände efter vissa ändringar utställningsprogrammen för nedanstående 
klubbar: 

- Svenska Shetland Sheepdog Klubben 
- Svenska Spets och Urhundklubben 
- Svenska Terrierklubben 
- Svenska Vinthundklubben 
- Svenska Welch Corgiklubben 
- Svenska Älghundklubben 

 
d) Ansökan från Svenska Stövarklubben att på grund av miss vid ansökan av 2018 års 

utställningar utöka utställningsprogrammet med en utställning i Ullared 2018-08-
04.  

UtstK godkände ansökan. 
 
e) Ansökan från Wästmanlands Kennelklubb om att flytta deras utställning den 21-22 

juli 2018 från Köping till Västerås på grund av rivning på området där utställningen 
skulle vara. 

UtstK godkände ansökan. 
 
§ 86 Policyfrågor/regelfrågor 
a) Skrivelse från Svenska Boxerklubben med förslag på hantering av utdelande av 

certifikat på ATIBOX Boxer World Show 2018, Malmö 26-27 maj 
Tidigare har ATIBOX utställningsregler godkänts av SKK UtstK i protokoll 4-2014 och 
SKK CS 5-2014, då de skiljer sig något från SKKs.   
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Boxerklubbens förslag på hanteringen av utdelande av certifikat:  

- Certifikat utdelas till båda färgvarianterna i respektive kön (fyra certifikat) 
- Certifikatkvalitet kan utdelas i Junior Class (från 9 månader), Youth Class, 

Intermediate Class, Open Class, Working Class, Champion Class och Veteran 
Class. 

- Särskild tävlan/klass om svenskt certifikat/reservcertifikat i respektive färg 
- I tävlan om cert/reservcert deltar den högst placerade hunden i varje klass med 

ck och provmerit/WCC 
- Skulle ingen av de fyra placerade i respektive klass ha provmerit/Wcc, men det 

finns oplacerade hundar med ck får domaren utse den bästa av de oplacerade 
med ck att gå vidare till tävlan om cert/reservcert 

 
UtstK beslutade enligt förslaget. 

 
b) Skrivelse från Kerstin Hägglund gällande begränsning av certifikat före två års ålder 
UtstK diskuterade frågeställningen och påminde att den hade behandlats ingående 
inför den senaste regelrevideringen 2017. 

 
c) Skrivelse från Pudelklubben gällande flerfärgade pudlars deltagande vid World Dog 

Show 
UtstK påpekar att det är FCI som reglerar vilka raser som får delta på utställningen och 
i gruppfinalerna, samt var i katalogen de ska stå. Det gäller flera raser som är erkända 
nationellt men inte av FCI. 

Därmed lades ärendet till handlingarna. 
 

d) Flerdagarsutställningar 
UtstK diskuterade frågeställningar kring flerdagarsutställningar och olika konsekvenser 
som uppstår. Detta gäller både länsklubbsutställningar och utställningar som 
arrangeras av ras- och specialklubbar. 
UtstK beslutade att bordlägga diskussionen och ta in underlag för att fortsätta den vid 
ett senare tillfälle. 

 
 

§ 87 Utbildningsärenden 
a) Distansutbildning i engelska för ringsekreterare 
Kursen är uppdaterad enligt de önskemål som framkom efter pilotgenomgången. Den 
9-10 september genomfördes utbildningen av handledarna för kursen. Det är stort 
intresse för utbildningen, och vecka 38 drar den första kursen igång. Totalt är det 6 
grupper som inom kort kommer starta. 
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b) Utbildning av handledare för ringsekreterare 14-15 oktober 2017 
Viktoria Engström och Thomas Uneholt informerade om planeringen av utbildningen. 
De som söker till utbildningen ska vara nu aktiv ringsekreterare med mångårig (minst 5 
år) erfarenhet, samt har sin klubbs förtroende. UtstK gick igenom de sökande och 
kontrollerade deras behörighet, därefter fastställdes vilka som ska delta på kursen. 

 
c) Seminarium för domar och utställningsansvariga i specialklubbar 
På grund av att UtstK har noterat att det är lågt deltagarantal på seminarierna för 

domar- och utställningsansvariga i specialklubbarna har en arbetsgrupp (Viktoria 

Engström, Thomas Uneholt och Jan Hallberg) tillsatts för att ta fram förslag på hur 

upplägget kan förbättras. Arbetsgruppen presenterade sina förslag som bland annat 

innebär att seminariet ska hållas vid flera tillfällen och på flera platser i landet, och att 

bredda målgruppen genom att öppna upp även för rasklubbar under specialklubbar 

samt i mån av plats även lokalavdelningar. Målet är att fördubbla antalet deltagare.  

Vidare föreslog arbetsgruppen att det övergripande ansvaret för seminarierna för både 

läns- och specialklubbar ska ligga hos UtstK men att DK alltid ska ha en representant på 

seminariet. I nuläget delas ansvaret för seminarierna mellan UtstK och DK.  

Kommande tillfällen för seminarierna är hösten 2018 för länsklubbar och hösten 2019 

för specialklubbar.  

UtstK beslutade enligt förslaget. 
 
d) Översyn av reglerna för ringsekreterare 
UtstK diskuterade att det finns ett behov av en total översyn av reglerna kring 
ringsekreterare. Det innefattar även brush-up material samt utbildningen och proven 
för att bli ringsekreterare.  
UtstK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med deltagare från olika delar av landet. 
Förslag på deltagare togs fram och de ska tillfrågas. 
 
e) Seminarium för domar och utställningsansvariga i länsklubbarna hösten 2018 

UtstK beslutade att seminariet ska genomföras 27-28 oktober.  
 
§ 88 Junior Handling 
a) Skrivelse från Sveriges Hundungdoms Handlingkommitté med förslag på riktlinjer 

kring inbjudande av domare för junior handling. 
UtstK diskuterade förslaget och beslutade att den som dömer juniorhandling ska vara 
antingen utbildad juniorhandling domare eller exteriördomare. Detta börjar gälla den 1 
januari 2018. 

 
b) För kännedom fanns minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten den 18 

juni samt 24 augusti 2017. 
UtstK noterade informationen. 
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c) För kännedom fanns ett brev som skickats till Handlingkommittén gällande 

landslagsuttagningen i Högbo Bruk den 2 september 2017, samt 
SHU/Handlingkommitténs svar till brevställaren. 

UtstK noterade informationen. 
 
§ 89 Ringsekreterarärenden 
a) Inkommen skrivelse från kommissarie på Svenska Griffon Sektionens  utställning i 

Märsta, Stoxa, den 26 augusti 2017 angående ringsekreterare som tagit in valp 
under 4 månader på utställning. 

 
Thomas Uneholt lämnade rummet och deltog inte i diskussionen eller beslutet. 
UtstK har tagit del av kommissarie Eva Brauers skrivelse, tillägg i skrivelsen från 
bestyrelseledamot Madeleine Bäckman, brev från domaren samt yttrande från berörd 
ringsekreterare.  

  
UtstK diskuterade ärendet och ser extra allvarligt på att en funktionär inom SKK-
organisationen brutit mot reglerna som han ska vara väl förtrogen med. 
UtstK beslutade att utdela en skriftlig varning till ringsekreteraren, samt att han inte 
får delta i utbildningen av handledare för ringsekreterare den 14-15 oktober 2017. 

 
Punkten beslutades omedelbart justerad. 

 
b) Ringsekreterare som gör elevtjänstgöring 
UtstK diskuterade att det framkommit att flera som gjort elevtjänstgöring inte varit 
aktiva i ringsekreterararbetet. Det är viktigt att de ringsekreterare som har elever 
tänker på att göra dem delaktiga i arbetet under dagen. 
UtstK kom fram till att detta ska tas upp på brush-up för ringsekreterare. 
 

 
§ 90 Redovisning av UtstK VU-beslut  
 
a) Dispenser antal hundar/domare och dag 
 
Beviljade 
VU-beslut 23 maj 
SVK Västerbotten och Västerbottens Fågelhundsklubb, Lycksele 26 maj 2017 
Carl-Magnus Olofsson 83 hundar 
Dalarnas Kennelklubb, Leksand 11 juni 2017 
Thorbjörn Skaar 81 hundar 
 
VU-beslut 8 juni 
Svenska Vinthundklubben, Tånga Hed, Vårgårda, 17 juni 2017 
Tuula Plathan 85 hundar 
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VU-beslut 20 juni 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Sunne 8 juli 2017 
Gera Toeters-Riethoff 84 hundar 
Specialklubben för Shih Tzu, Tånga Hed 1 juli 2017 
Ege Maas 88 hundar 
 
VU-beslut 21 juni 
Westiealliansen, Tyringe 9 juli 2017 
Wendi Corri 83 hundar 
 
VU-beslut 29 juni 
Labrador Retrieverklubben, Sunne 9 juli 2017 
Shaun Williamson 85 hundar 
Jane Rowlinson 83 hundar 
 
VU-beslut 4 juli 
Wästmanlands Kennelklubb, 22-23 juli 2017 
22/7 lördag 
Göran Bodegård 81 hundar 
23/7 söndag 
Markus Gisslén 81 hundar 
 
VU-beslut 13 juli 
Svenska Basenjisällskapet, Varberg 7 augusti 2017 
Katie Campbell 84 hundar 
 
VU-beslut 16 juli 
Värmlands Kennelklubb, Ransäter 29-30 juli 2017 
Manola Pogessi 84 hundar 
Benny Blidh von Schedvin 85 hundar 
Eeva Rautala 84 hundar 
 
VU-beslut 19 juli 
Svenska Vinthundklubben, Strömsholm 29 juli 2017 
Tomasz Borkowski 82 hundar 
 
VU-beslut 21 juli 
Smålands Taxklubb, Skillingaryd 5 augusti 2017 
Cindy Pettersson 84 hundar 
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VU-beslut 26 juli 
Blekinge Kennelklubb, Ronneby 12-13 augusti 2017 
12/8 lördag 
Lynn Harwood 81 hundar 
Wim Wellens 84 hundar 
13/8 söndag 
Christian Leneuf 81 hundar 
Tineke Pillement 84 hundar 
Örebro Läns Kennelklubb, Askersund 12-13 augusti 
Karin Ögren 82 hundar 
 
VU-beslut 1 augusti 
Hallands Derverklubb och Hallands Stövarklubb, Falkenberg 5 augusti 2017 
Sarah Häggkvist 86 hundar 
 
VU-beslut 2 augusti 
Stockholms Kennelklubb, Märsta 27 augusti 
Eli-Marie Klepp 82 hundar 
Gunilla Skallman 81 hundar 
 
VU-beslut 15 augusti 
Kronobergs Dreverklubb och Beagleklubben, Åseda 20 augusti 2017 
Håkan Hedekäll 85 hundar 
 
VU-beslut 16 augusti 
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben, Ljungskile, Backamo, 25 augusti 2017 
Benny Blidh von Schedvin 84 hundar 
 
VU-beslut 24 augusti 
Gästriklands Kennelklubb, Högbo 2 september 2017 
Tapio Eerola 81 hundar 
Lokodi Zolt 81 hundar 
 
VU-beslut 6 september 
Södermanlands Taxklubb, Malmköping 16 september 2017 
Marita Krantz 84 hundar 
 
Avslag 
VU-beslut 28 augusti 
Taxklubben, Skåne Blekinge, Hässleholm 10 september 2017 
Avslag för Arvid Göransson att döma 91 hundar 
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b) Dispenser för byte av plats och/eller datum 
 
VU-beslut 30 maj 
Beviljat Svenska Dvärghundsklubben att byta ort och datum för utställningen som 
skulle varit i Strängnäs 2018-03-16 till Luleå 2018-05-26. 
 
VU-beslut 31 maj 
Beviljat Svenska Stövarklubben att byta datum för sin utställning i Junsele från 2017-
08-06 till 2017-07-29. 
 
VU-beslut 6 juni 
Beviljat Svenska Dvärghundklubben att Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben 
får ha utställning tillsammans med andra rasklubbar i Ljungskile den 26 augusti 2018. 
 
VU beslut 14 juni 
Avslag för Svenska Schnauzer Pincherklubben att byta ort och datum för sin 
utställninge i Eskilstuna/Vilsta 2018-05-11 till Arboga/Herrfallet 2018-08-26. Beslutet 
grundar sig i att det ansökts om byte av både ort och datum vilket ses som en ny 
utställning, samt att motiveringen som angetts inte kan ses som synnerliga skäl. 
 
VU beslut 13 juli 
Avslag för Svenska Stövarklubben att flytta sin utställning 2017-08-06 från Hassela till 
Gnarp. Avslaget grundar sig i att ansökan inkommit så nära inpå utställningen. 
 
c) Dispenser som rör ringsekreterare 
 
VU-beslut 30 maj 
Beviljat Pernilla Rydell att endast arbeta som skrivande ringsekreterare eftersom hon 
har svårt att stå och gå länge, vilket arbetet som inkallande ringsekreterare kräver. 
 
VU beslut 6 juni 
Beviljat Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar att, under förutsättningen att 
ringsekreteraren godkänt, endast ha en ringsekreterare i en ring med 29 hundar på sin 
utställning i Siljansvallen, Leksand, 10 juni 2017. 
 
VU-beslut 14 juli 
Beviljat Södra Norrbottens Kennelklubb att endast ha en ringsekreterare, Jessica 
Björling, i en ring med 30 hundar på deras utställning i Piteå 16 juli 2017. 
 
VU-beslut 11 augusti 
Beviljat Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar att, under förutsättningen att 
ringsekreteraren godkänt, endast ha en ringsekreterare i en ring med 27 hundar på sin 
utställning i Askersund 12 augusti 2017. 
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d) Dispenser övrigt 
 
VU-beslut 29 maj 
Beviljat Lovisa Vanhatalo att några få dagar före 20 års ålder döma Junior Handling på 
Norra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Gällivare 30 juni - 1 juli 2017. 
 
VU-beslut 12 juni 
Avslag för Svenska Podengo Portuguesklubben att genomföra sin inofficiella utställning 
samma dag och plats som Svenska Vinthundklubben har officiell utställning för rasen. 
Beslutet grundar sig i policyn att en hund inte ska ställas ut två gånger samma dag. 
 
VU-beslut 15 juni 
Avslag att genomföra ommätning av pudel SE 39041/2015 Sunny Love Farenheit. En 
ommätning ska anhållas om vid nästa tävlingstillfälle efter att slutlig inmätning skett. 
 
VU-beslut 26 juni 
Beviljad exteriörbedömning för svanskuperad tysk jaktterrier SE 40208/2015 Enno von 
Canarius i samband med Tysk Jaktterrierklubbs utställning i Degeberga 23 juli 2017. 
 
VU-beslut 28 juni 
Beslutat att perro sin pelo del perú SE 25705/2015 Andreas får behålla resultatet från 
utställningen i Lidköping 2017-05-07 trots att han deltog i fel storleksklass. Beslutet 
grundar sig i att hundägaren hade att rätta sig efter aktuella felaktiga resultat som 
först i efterhand uppmärksammats och korrigerats. 
 
VU-beslut 10 juli 
Beslutat att stryka resultaten för riesenschnauzer svart SE54441/2015 Giant 
Connection Chott-Ans Angel från utställningarna i Norrköping den 3e, 4e och 5e juni 
2017 med anledning av att hunden sederats i samband med HD-röntgen den 31 maj 
och därmed ställts ut under rådande karenstid. 
 
VU-beslut 21 juli 
Beviljat Svenska Gårds och Vallhundsklubben att ställa in Old English 
Sheepdogsällskapets utställning i Arboga den 5 augusti 2017. 
 
 
 
§ 91 Information från FCI 
a) För kännedom fanns protokoll från: 

- FCI General Committee 10-11 april 2017 i Prag 
- FCI Europe Section General Committee 2 maj 2017 i München 

UtstK noterade informationen. 
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b) För kännedom fanns listor över internationella utställningar inom FCI för 2017, 

2018 och 2019. 
UtstK noterade informationen. 

 
c) För kännedom fanns cirkulär:  

- 25/2017 Slovenska Kennelklubben informerar om personer som är avstängda 
- 28/2017 I Vyguzov ska anses som domare från Montenegro, flytten från Ryska 

Kennelklubben är godkänd 
- 36/2017 Guidelines Junior Handling Competitions 
- 40/2017 Indiska Kennelklubben informerar att Mr Partha Sekhar är avstängd tills 

vidare 
- 41/2017 Australian National Council påminner att de är den enda organisationen 

som är medlem i  FCI i Australien 
- 45/2017 Estniska Kennelklubben informerar att Mrs Vera Smirnova är avstängd i 3 

år från och med 1 september 2017 
 

UtstK noterade informationen. 
 
§ 92 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
UtstK beslutade att § 84 a), § 84 c) samt 89 a) inte får offentliggöras innan protokollet 
är justerat. 
 
§ 93 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 31 oktober på SKKs kansli i Rotebro. 
 
§ 94 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för dagen och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
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. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjU3YjY3Y2I2MDNjZWM2ZDY

