SKK / UtstK nr 5-2008
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 4
november 2008, på SKKs kansli i Spånga
Närvarande: Bo Skalin (per telefon), Mats Stenmark (ordf), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne
Hansén, Bo Wiberg
Adjungerad: Kjell Bräster, SKKs kansli (§ 93 t o m 112)
Anmält frånvaro: Victoria Rosell, Catharina Wenngren
Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare

§ 93 Sammanträdets öppnande
Hälsade ordföranden för dagens möte, Mats Stenmark de närvarande välkomna samt Bo Skalin
som deltog i sammanträdet via telefon. Förklarades mötet öppnat.
§ 94 Val av justerare
Utsågs Bo Wiberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 95 Föregående mötesprotokoll
SKK UtstK protokoll nr 4/2008, 2008-08-28
Gicks protokollet igenom.
Beslöt UtstK att göra följande justering (fetstilt) av § 79 gällande Veterinärintyg.
”På förekommen anledning, med hänvisning till SKKs gällande Utställnings- och
championatbestämmelser, påminner UtstK, utställningsarrangörer och ringsekreterare att de
intyg/blanketter som SKK godkänner med styrkande av veterinär vid hunds deltagande på
utställning är följande: F145 Sveriges Veterinärförbund, Doolittle veterinärintyg, Trofast
veterinärintyg, Vetvision veterinärintyg eller annat av SKK godkänt intyg.”
Beslöt UtstK att omgående föra in justeringen ovan nämnd (fetstilt) i Utställnings – och
championatbestämmelser på SKKs hemsida, samt rättelseblad inlagda i bestämmelserna att
skickas med i samband med eventuella utskick.
Lades protokollet därefter till handlingarna.
§ 96 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
UtstK 5/2007, § 123 Övriga frågor –Lång svarstid på domarinbjudningar, UtstK 1-2-3-4/2008
Ärendet vidarebefordrat till DK.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet i avvaktan på svar från DK.
UtstK 1/2008, § 16 Registreringsärenden – a) WCC utfärdat av Norsk Kennel Klub, UtstK 2-3
Bordlagda ärenden
Förelåg inkommet svar från Norsk Kennel Klub (NKK) i ärendet avseende spinone italiano
S57303/2003 Dyfrgi’s Ravioli, svenskfödd men norskägd, som fått ett WCC-intyg utskrivet av NKK
baserat på viltspårmeriter, vilket inneburit att nämnda hund har kunnat tävla i bruks-/jaktklass i
Sverige. Enligt NKKs regler måste rasen ha prov på fågel för att få tävla i bruks-/jaktklass på
utställning. NKK har i efterhand bett SKK, enligt skrivelse 2008-09-08, att certifikat erhållna på

felaktiga meriter annulleras för nämnda hund.
Noterade UtstK att Norsk Kennel Klub uppmärksammat felaktigt utfärdade WCC för S57303/2003
Dyfrgi’s Ravioli, samt föreslagit att felaktigt erhållet certifikat i Sverige annulleras.
Beslöt UtstK att som konsekvens av ovan nämnda information från NKK att certifikat erhållet för
S57303/2003 Dyfrgi’s Ravioli, på utställningar där hunden tävlat i fel klass (tävlat i bruks/jaktklass utan erforderliga provmeriter)ska annulleras; beslutet avser certifikat erhållet på
Uppsala läns KK internationella utställning i Österbybruk 2007-05-13 och Södra Älvsborgs KK
internationella utställning i Borås 2007-06-30.
UtstK 4/2008, § 80 Inkomna skrivelser – Kvalitetssäkring av domare vid svenska utställningar
Beslöt UtstK att bordlägga frågan och efterhöra Domarkommitténs utredning i ärendet.
UtstK 4/2008, § 80 Inkomna skrivelser – Södra Älvsborgs KK – Borås 2008-06-29 – shar pei
avstängd under utredning p g a att hunden uppvisats med opererade ögonlock.
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och avvakta Dopingkommitténs utredning.
UtstK 1/2008, § 13d) Remiss - Regler och anvisningar för valpar på utställning
Beslöt UtstK att bordlägga frågan vidare och i samband med nästa regelrevidering av Utställningsoch championatbestämmelser aktualisera rubricerade uppdrag.
§ 97 Information från ordföranden
Informerade Mats Stenmark UtstK ledamöter att han kommer att närvara på
länsklubbskonferensen som hålls i Luleå, kommande helg 15 – 16 november.
Noterade UtstK informationen.
§ 98 Information från sekreteraren
För UtstK kännedom förelåg information gällande SKKs reviderade Grundregler som träder i kraft fr
o m 1 januari 2009.
Noterade UtstK informationen.
§ 99 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS)
Utdrag från CS möte 2008-09-02-03:
§ 91 Information från
verkst. Dir.
Interimistiskt erkännande av dansk-svensk gårdshund
Protokollsutdrag angående att Mr Zeev Trainin och Kari Järvinen utsedda av FCIs styrelse har
inspekterat dansk/svensk gårdshund under World Dog Show 2008 inför ett eventuellt interimistiskt
erkännande av rasen.
Noterade UtstK att Mr Zeev Trainin och Kari Järvinen rekommenderar att rasen blir interimistiskt
erkänd och placeras i FCIs grupp 2. Att dansk/svensk gårdshund blir interimistiskt erkänd av FCI
innebär att rasen tillsvidare ej får tilldelas CACIB.
FCI cirkulär nr 50/2008
Protokollsutdrag angående FCIs beslut i Madrid i april 2008 avseende att med omedelbar verkan
införa att ett rasspecifikt jakt-/bruksprov ska kunna göras i något av FCIs medlemsländer för
tävlan i bruks-/jaktklass på utställning. Noterade UtstK informationen.

Blågula Hund
Protokollsutdrag angående att utställningsarrangörer väljer att arrangera tävlingen Blågula Hund
den dag då de flesta svenska raser ställs ut, vilket ofta har inneburit att rasen dansk/svensk
gårdshund missgynnats. CS uppdrag till UtstK att utreda frågan.
Noterade UtstK, CS uppdrag till UtstK. Beslöt UtstK att bordlägga frågan och utse representanter
från UtstK som tillsammans med Hundsport utreder om det kan finnas en annan form för tävlingen.
§ 68 Ärenden från Läns- och specialklubbar
c) Svenska Dreverklubben – överklagande av Utställningskommitténs beslut angående utställningar
2010.
Protokollsutdrag angående CS beslut att tillstyrka SDKs utställning i Leksand 2010. CS beslut i
enlighet med UtstK förslag att hålla ett möte mellan företrädare för SDK och SKK angående
utställningsverksamheten.
CS uppdrag till UtstK att inkomma med förslag till rutiner för att underlätta för specialklubbarna att
ansöka om utställningar.
Noterade UtstK CS uppdrag till UtstK att inkomma med förslag till nya rutiner för
specialklubbarnas ansökningar om utställningar.
Beslöt UtstK att bordlägga frågan samt uppdra åt ordföranden att efterhöra med SKKs VD och CS
om möjligheten att prioritera IT-resurser på SKKs kansli för att färdigställa det påbörjade arbetet
med den s k ”Dagboken” som är ett förslag på verktyg för läns- och specialklubbarna att själva,
fram till ett visst datum då programmet för aktuellt utställningsår låses, ska kunna lägga in
utställningsprogram/ändra och lägga till datum och platser, domare etc inom ramen för SKKs
bestämmelser, ”30 mil- regeln”, gruppfördelningar etc. Framför allt skulle ett ”öppet” program ge
klubbarna ett verktyg för att själva hålla kontroll över sina ansökta utställningar.
§ 67 Protokoll SKK/UtstK nr 2/2008
§ 32 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS)
§ 20 Information från a) CS ledamöter – Mats Stenmark
Anmälningsförfarande vid anmälan av utställning
Angående CS beslut att fastställa UtstK förslag att tidigarelägga länsklubbarnas ansökningsdatum
för utställningsprogram från nuvarande 1 juli till senast 30 april med början 2009 och gälla från
2012 års program. Vidare att ansökan om större evenemang t ex 3 x internationella, ska vara
UtstK tillhanda senast den 31 december, d v s fyra månader innan övriga ansökningar för
länsklubbsutställningar.
Reservdomare
Angående CS beslut att fastställa UtstK beslut att om en reservdomare är utannonserad i förväg i
PM i Hundsport, antingen som allround-domare eller på en specificerad grupp eller ras/-er så gäller
inte återbetalning av anmälningsavgift i det fall reservdomaren tjänstgör.
BIS-veteran vid finaltävlingar
Angående CS bifall till UtstK stöd till förslag från länsklubbarnas ordförandemöte om att ta bort
BIS-veterantävlingen från söndagens finaltävlingar. Respektive arrangör tar beslut om BISveterantävlingen ska anordnas eller inte.
Dubbelutställning fredag-lördag
Angående att CS tagit del av UtstK beslut angående policy för dubbelutställningar.

§ 33 Rapport från UtstKs arbetsgrupper
Junior handling
Angående CS beslut att tillstyrka Arbetsgruppen för Junior handlings förslag att arbeta fram ett
nytt system för Junior Handling inför nästa regelrevidering som gynnar sporten på bästa sätt.
Noterade UtstK CS beslut i enlighet med förslaget.
Länsklubbarnas utställningar 2011 samt Svensk Vinnare utställning samt Svensk Vinnare priser
etc.
Noterade UtstK CS beslut att fastställa UtstK förslag.
Anmälan mot XX – Norra Älvsborgs Kennelklubb utställning 2008-06-08
Noterade UtstK CS beslut.
Övrigt
Angående CS uppdrag till UtstK att lämna förslag till hur utländska utställare som på ett eller annat
sätt fuskar vid anmälan till svenska utställningar, ska kunna bestraffas med disciplinära åtgärder.
Diskuterade UtstK ovanstående uppdrag från CS.
Beslöt UtstK att föreslå CS att i de fall en utländsk utställare på ett eller annat sätt fuskar vid
anmälan till svenska utställningar ska UtstK har rätt att yrka på tidsbegränsat utställningsförbud på
till SKK-organisationen tillhörande klubbars utställningar, på mellan ett (1) till två (2) år. Vidare
ska information om beslutet vidarebefordras till utställarens hemlands kennelklubb.
§ 100 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté (DK)
Förelåg för UtstK utdrag ur DK protokoll 2008-08-19
§ 53 Domarfrågor
Angående DKs rekommendation till UtstK att annullera 0-pris p g a underbett erhållet vid Svenska
Terrierklubbens utställning i Dalarna 2008-06-14 för norfolk terrier Watersheen’s Fire My Fire
S53938/98.
Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att ovan nämnt 0-pris annulleras.
§ 53 Domarfrågor
Angående DKs rekommendation till UtstK att annullera 0-pris p g a ”ej korrekt bett” för tre shar pei
S13499/2007 Tempelhundens Zimon Of Siberian Pei, S28421/2008 Tutuvaara Apollo och
S60845/2006 Tempelhundens La Toya Chinese Pei, erhållet på Södra Norrbottens KK utställning i
Piteå 2008-05-31.
Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att 0-priset annulleras för ovan nämnda hundar
på aktuell utställning.
§ 53 Domarfrågor
Angående DKs rekommendation till UtstK att annullera 0-pris p g a svansknyck för två king charles
spaniels Sky Fire’s Sweet Love S10483/2005 och Sky Fire’s Swet Rose S29511/2007 erhållet på
Blekinge KK utställning i Ronneby 2008-08-09.
Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att 0-pris annulleras för ovan nämnda två hundar
på aktuell utställning.
Förelåg för UtstK utdrag ur DKs protokoll 2008-10-27-28
§ XX Bordlagda/återremitterade ärenden

Protokollsutdrag angående DKs beslut att avstänga Robert Paust från all bedömning i Sverige
under 1 år (1 januari 2009 – 31 december 2009).
Angående DKs beslut att ej begära att UtstK stryker erhållna resultat för de cairnterrier som
deltagit i Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Köping 2008-07-20, där ovan nämnda domare p
g a ett förbiseende av länsklubben dömt rasen utan att ha för Sverige giltig auktorisation.
Noterade UtstK ovanstående information från DK angående avstängning av domare Robert Paust.
Beslöt UtstK att i enlighet med DKs rekommendation att resultat ej ska annulleras för de
cairnterrier som deltagit i Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Köping 2008-07-Beslöt UtstK
att med anledning av ovanstående, tillskriva Wästmanlands Kennelklubb med påpekande om att
länsklubben borde ha förstått att de i det uppkomna läget skulle ha anlitat en annan domare
§ 101 Information från Disciplinnämnden (DN)
Förelåg för UtstK kännedom, DNs beslut i ärendet 64/2008, meddelat 2008-09-10 angående att
Anders Rosell tilldelats varning samt förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid
utställning, prov eller tävling under tiden från 20 oktober 2008 och ett år framåt.
Noterade UtstK ovanstående beslut meddelat av DN 2008-09-10.
Beslöt UtstK med anledning av ovanstående beslut från DN att under tiden som ovanstående
avstängning gäller, ej godkänna Anders Rosells ansökan inkommen i november 2008 om att
auktoriseras som ringsekreterare.
Förelåg för UtstK kännedom beslut 68/2008 meddelat 2008-09-23, beslut 62/2008, meddelat
2008-09-09, beslut 63/2008, meddelat 2008-09-10 samt beslut 67/2008, meddelat 2008-09-10.
Noterade UtstK ovan nämnd information.
§ 102 Övriga protokoll
Förelåg för UtstK kännedom protokoll från Hälsinglands Kennelklubbs (HÄKK) styrelses möten
2008-03-29, 2008-04-04, 2008-05-22, 2008-06-26 samt 2008-09-13.
Tog UtstK del av de inkomna protokollen vilka inhämtats av UtstK för uppföljning av HÄKKs
handläggningsrutiner i samband med planering av utställningsverksamheten, då HÄKK tidigare haft
vissa problem med administrering av funktionärstillsättning i samband med PM till Hundsport.
Konstaterade UtstK att nuvarande styrelse har vidtagit åtgärder för att rätta till ovan nämnda.
Beslöt UtstK att meddela HÄKK att ytterligare uppföljning ej kommer att ske i nuläget.
§ 103 Utvärdering av Handledarutbildning och utbildning av Certifierade
utställningsarrangörer
På uppdrag av UtstK lämnade Jan Hallberg förslag till utvärdering av dels Handledarutbildning och
dels utbildning av Certifierade Utställningsarrangörer. Föreslog Jan Hallberg att en enkät utformas
och tillsänds de som deltagit i ovan nämnda utbildningar för att få en uppfattning om hur
utbildningarna fallit ut samt som underlag till om och hur en eventuell fortsättning ska ske.
Uppdrog UtstK åt Jan Hallberg och sekreteraren att utforma ett förslag till enkät att skickas ut så
snart om möjligt till de som deltagit i ovan nämnda utbildningar.
§ 104 Rapport angående Junior handling
Förelåg för UtstK kännedom en rapport angående Junior Handling frågor från Victoria Rosell.
Arbetsgruppen för Junior handling har bytt namn och åter blivit en kommitté. Kommitténs
sammansättning har dock ej ändrats.
Nordiska Mästerskapen i Junior handling 2008 kommer att hållas i Herning i Danmark. Det svenska
landslaget representeras av Mathilda Sandberg, Rebecca Johansson, Amanda Brugge och Helen
Berggren. Victoria Rosell är utsedd att vara landslagets coach. Nytt system för att utse deltagarna
till NM, som stämmer bättre tidsmässigt med tävlingarna, har föreslagits av kommittén att tas

fram.
Svenska Mästerskapen på HUND2008 kommer att äga rum på lördagen den 6 december.
I maj 2007 hölls den första domarutbildning och under våren 2009 planeras ytterligare en
utbildning.
Sveriges Hundungdom (SHU) arbetar med att inom kort kunna ha en hemsida med aktuell
information om Junior Handling.
Tackade UtstK, Victoria Rosell för hennes informativa rapport angående Junior Handling.
Lades rapporten till handlingarna.

§ 105 Rapport angående projektet Harmonisering av de nordiska kennelklubbarnas
utställningsregler
Förelåg för UtstK kännedom sammanställning avseende förtydligande och jämförelser med SKKs
regler, av hittills framtaget förslag till NKU, från de nordiska kennelklubbarnas representanter för
projektet. Tog UtstK del av förslaget.
Beslöt UtstK att vidarebefordra sammanställningen till CS möte 12 november för CS kännedom.
§ 106 Motioner inkomna till UtstK avseende Kennelfullmäktige (KF) 2009
Förelåg för UtstK motioner inkomna inför KF 2009 från;
Stockholms Kennelklubb angående återbetalningsskyldighet vid domarbyte
Stockholms Kennelklubb angående grannländernas påverkan på våra länsklubbsutställningar
Stockholms Kenneklubb angående besiktning av tandstatus och bett på hund vid utställning
Sydskånska Kennelklubben angående nationellt championat
Örebro läns Kenneklubb angående disciplinstraff för medlemmar som lämnar hundar i överhettade
bilar eller tält
Svenska Gårds och Vallhundsklubben angående medlemskap
Svenska Vinthundklubben angående material på prisband och priskort
För UtstK kännedom: Svenska Älghundklubben angående införande av tandkort i
stambokshandlingarna.
Uttalade UtstK förslag till remissvar på ovan nämnda inkomna motioner.
Uppdrog UtstK åt verksamhetschefen att formulera remissvar utifrån UtstK svar.
§ 107 Riktlinjer för dispensärenden angående SKKs kuperingsregler
Förelåg till UtstK från CS ett uppdrag att ta fram principer för och på vilka grunder man kan ge
dispens för kuperade hundar födda efter 1 januari 2008.
Beslöt UtstK att bordlägga frågan för vidare utredning och återkomma till UtstK tvådagarsmöte i
mitten av januari. Förelåg två förfrågningar om dispens för hundar födda efter 1 januari 2008,
inkomna till SKK.
Beslöt UtstK att i båda fallen bevilja exteriörbedömning eller beskrivning vid ett tillfälle.
Beslöt UtstK att uppdra till sekreteraren att besvara skrivelserna.

§ 108 UtstK – policyfrågor- bestämmelser
Utställningsbestämmelser för retrieverraserna
Förelåg från Svenska Spaniel och Retrieverklubben 2008-09-30 inkommen skrivelse avseende
ansökan om ändring av utställningsbestämmelser för retrieverraserna. Förslaget avser ändrade
regler för utdelande av certifikat att gälla under en provperiod om fem år.
Beslöt UtstK att föreslå Svenska Spaniel och Retrieverklubben att återkomma med en ny
framställan i samband med nästa regelrevidering av Utställnings- och championatbestämmelserna.
Handläggning av resultatredovisning samt kataloger för Västerbottens Kennelklubbs internationella
utställning 2008. UtstK har gjorts uppmärksam på att Västerbottens Kennelklubb i samband med
internationell utställning i Vännäs 2008-06-14-15 ej skött handläggningen av redovisning av
resultatlistor på ett korrekt sätt. Resultatlistor har inkommit till SKKs registreringsavdelning i slutet
på oktober avseende utställning genomförd i juni, 50 hundar ej inlagda (får läggas in separat av
SKKs registreringsavdelning), checklista samt resultatlista över grupptävlingarna har saknats. Vid
tryckning av kataloger har pärmarnas in- och utsidor använts för att lägga in ett antal hundar.
Beslöt UtstK att ännu en gång påpeka för Västerbottens Kennelklubb att de måste följa
överenskomna rutiner med SKKs kansli, avseende redovisning av resultatlistor och checklistor samt
bör ur någon slags kvalitetsaspekt hundarna i kataloger till en internationell utställning vara
inlagda inuti katalogen och inte på pärmarnas baksidor. Med hänvisning till att ovan nämnda,
delvis är en upprepning från 2007, beslöt UtstK att rikta en stark uppmaning till klubben att se
över sina handläggningsrutiner.
Angående Domarkommitténs beslut att avstängning av domare även ska gälla domaruppdrag för
inofficiella utställningar
På förekommen anledning beslöt UtstK att uppmärksamma utställningsarrangörer på att SKKs
Domarkommitté beslutat att avstängning av domare ska gälla samtliga typer av domaruppdrag
inom SKK-organisationen alltså även inofficiella uppdrag på utställningar vid vilka stambokföring ej
sker.
Beslöt UtstK att informera samtliga läns- och specialklubbar om ovanstående.
Utskick av PM per e-post från Cockerklubben
Till UtstK har inkommit en skrivelse 2008-09-25 med synpunkter på Cockerklubbens utskick av PM
per e-post, med hänseende till att e-postadresserna till de som anmält sig till utställningen i
Kolmården 20 september 2008 varit helt synliga för var och en. Skriftställaren har även haft
synpunkter på att det ej framgått i samband med anmälan att PM skulle skickas ut via e-post.
Förelåg yttrande från Cockerklubben inkommet 2008-09-26.
Diskuterade UtstK, Cockerklubbens handläggning av PM ovan nämnd.
Beslöt UtstK att förtydliga för klubbar som avser att göra utskick av PM till utställarna per e-mail:
Att i det fall PM ska skickas till utställarna måste grupp-mailet göras med så kallad ”Undisclosed –
Recipient” d v s dold mottagarlista.
Att om PM ska skickas till utställarna per e-post måste detta vara tydligt angivet i samband med
anmälan till utställningen samt måste det finnas ett alternativ/val, exempelvis en ruta att kryssa i,
i samband med anmälan för dem som önskar få PM per vanlig post.
”Handbok för Utställningsansvarig” flik 8.5 – Kritiklappar från länsklubbar till specialklubb/ SKK
avtalsansluten rasklubb
På förekommen anledning påminner UtstK, länsklubbarna.
Att ”Kritiklappar ska vid länsklubbsutställning sändas till SKK samt till respektive specialklubb/avtalsansluten rasklubb (etiketter kan beställas från SKKs medlemsavdelning).”--- (se Handbok
för Utställningsansvarig, flik 8.5)
Beslöt UtstK att meddela länsklubbarna att ”I det fall en länsklubb beslutar att ej göra ett
automatiskt utskick till alla berörda klubbar, ska initiativet om förfrågan i sådant fall göras från

länsklubben till samtliga klubbar efter varje utställning, huruvida klubben vill ha kritiklappar tillsänt
till sig eller inte.”
§ 109 Inkomna skrivelser
Synpunkter på utställares uppträdande på Sydskånska Kennelklubbens utställning
Förelåg till UtstK inkommen skrivelse 2008-09-25 angående synpunkter på utställares uppträdande
ringen i samband med Sydskånska Kennelklubbens utställning på Sofiero 2008-09-13-14.
Förelåg yttrande inkommet 2008-10-29 från tjänstgörande domare på rasen.
Förelåg yttrande inkommet 2008-10-30 från arrangerande länsklubb.
Förelåg yttrande inkommet 2008-11-03 från berörd utställare.
Beslöt UtstK efter genomgång av inkomna handlingar, med hänvisning till att vare sig
tjänstgörande domare eller arrangerande klubbs bestyrelse eller i aktuell ring tjänstgörande
ringsekreterare uppmärksammat att någon utställare uppfört sig illa, ej heller har någon protest på
plats inlämnats, att ej vidta några åtgärder i ärendet. Lades ärendet till handlingarna.
Crèmefärgad västgötaspets på Sydskånska Kennelklubbens utställning i Sofiero
Förelåg från Specialklubben för Västgötaspets 2008-10-16 inkommen skrivelse avseende
synpunkter på val av domare på svenska raser med hänvisning till att en utomnordisk domare vid
bedömningen av västgötaspets ej följt rasstandarden. Domaren har ej diskvalificerat en
crèmefärgad västgötaspets, på rubricerade utställning. Specialklubben för Västgötaspets föreslår
att länsklubbarna ska anlita nordiska domare på inhemska raser.
Uttalade UtstK att man stödjer ovan nämnd specialklubbs synpunkter i att det är av vikt att
använda nordiska domare på våra inhemska raser. Beslöt UtstK att vidarebefordra frågan till SKKs
Domarkommitté.
Svenska Newfoundlandhundklubbens utställning i Västerås 2008-08-30-31 – bestyrelseledamot får
ej visa hund
Förelåg skrivelse inkommen 2008-09-15 angående att en bestyrelseledamot visat hund på
rubricerade utställning, där denne i katalogen angivits som bestyrelseledamot.
Förelåg yttrande i ärendet inkommet 2008-10-31 från Svenska Newfoundlandhundklubbens
sekreterare tillika kommissarie på ovan nämnd utställning.
I nämnda yttrande från specialklubben framkom att ändringar av bestyrelseledamot gjorts efter
det att katalogerna tryckts, vilket anslagits på tältstång intill insläpp vid utställningsringen.
Ändringar i samtliga kataloger har dock inte hunnits med att göra.I kataloger inskickade till SKK är
korrekta namn på bestyrelsen angivna.
Beslöt UtstK att uppmana ovan nämnd specialklubb att vara mer noggrann vid tillsättning av
bestyrelseledamöter samt information till utställarna i ovan nämnda.Lades ärendet till
handlingarna.
World Dog Show 2008 – begäran om återbetalning av anmälningsavgift
a) Förelåg skrivelse inkommen till UtstK 2008-10-16 från medlem som anmält två hundar till World
Dog Show 2008, men ej kunnat delta med hänvisning till inskickat veterinärintyg gällande de två
aktuella hundarna.
Hundägaren har i brev från SKK daterat 2008-07-14 fått information om att återbetalning av
anmälningsavgift ej görs enligt de regler som gällt för WDS 2008 med hänvisning till FCIs regler i
samband Världsutställningen.
Då hundägaren ej ansett att hon fått en riktig förklaring på beslut från handläggarna för WDS
2008, har ärendet vidarebefordrats till UtstK för prövning av beslutet. Tog UtstK del av inkomna
underlag.

Beslöt UtstK att avslå ovan nämnda begäran om återbetalning av anmälningsavgifter med
hänvisning till de regler som gällt i samband med World Dog Show 2008, d v s ingen återbetalning
varken på domarändring eller mot veterinärintyg.
b) Förelåg skrivelse inkommen till UtstK 2008-10-14 avseende hundägare som trots positivt
besked från SKKs kansli och uppvisat intyg på kastrerad hanhund i utställningsringen ej fått ställa
ut sin hund. Utställaren begär att få anmälningsavgiften åter.
Beslöt UtstK att bevilja återbetalning av anmälningsavgiften för ovan nämnd hund då
bestämmelserna samt informationen gällande att ställa ut kastrerade hanhundar på WDS 2008
varit oklara från kansliet.
§ 110 Registreringsärenden
Jämtland/Härjedalens Kenneklubbs utställning i Svenstavik 2008-08-02-03
Inkommen skrivelse 2008-08-29 angående kat.nr 1185, siberian husky S17428/2005 Wolfmark
Dizzy-Dazzler som på rubricerade utställning i Btkl erhållit 1:a pris med certifikat. Enligt uppgift har
nämnda hund före aktuellt utställningstillfälle uppnått för svenskt utställningschampionat
erforderliga certifikat varför skriftställaren anser att certifikatet ska konsekvensändras till 2:a i Btkl
som är S51717/2004 Wild Tribe’s Nenah.
Beslöt UtstK att erhållet certifikat annulleras för kat.nr 1185, siberian husky S17428/2005
Wolfmark Dizzy-Dazzler och konsekvensändras till 2:a Btkl S51717/2004 Wild Tribe’s Nenah på
rubricerade utställning.
Gästriklands Kennelklubbs utställning i Högbo 2008-09-06-07 – finsk lapphund som tävlat felaktigt
i bruks-/jaktklass
Skrivelse från Beam Show Service 2008-09-19 angående en finsk lapphund S39169/2006 Ainoa
Laatuaan som anmälts och tillåtits tävla i bruks-/jaktklass på rubricerade utställning, en
bedömningsklass som inte arrangeras för rasen.
Förelåg yttrande i ärendet inkommet 2008-10-30 från Gästriklands Kennelklubb. Arrangören
beklagar att ovan nämnda kunnat ske utan att någon reagerat innan bedömningen. Gästriklands
Kennelklubb anser dock att det ankommer på den som anmäler att känna till
utställningsbestämmelserna och att anmäla i rätt klass. Arrangören anser att resultatet ska
annulleras för ovan nämnda hund som tävlat i en felaktig klass, men att anmälningsavgiften ej ska
återbetalas.
Tog UtstK del av ovan nämnda underlag.
Beslöt UtstK att erhållet pris annulleras för finsk lapphund S39169/2006 Ainoa Laatuaa p g a att
hunden felaktigt tävlat i bruks-/jaktklass på Gästriklands Kennelklubbs utställning i Högbo 200809-06-07. Beslöt UtstK vidare att rekommendera Gästriklands Kennelklubb att återbetala
anmälningsavgiften då arrangören och tjänstgörande funktionärer borde ha uppmärksammat att
hunden lagts in i katalogen i en klass som inte arrangeras för rasen samt borde ringsekreteraren
ha informerat utställaren och eventuellt vidtagit åtgärder utifrån detta före bedömningen i ringen.
Beslöt UtstK att med anledning av ovanstående händelse att uppdra åt verksamhetschefen att
efterhöra med dataavdelning om det finns en ”spärr” i Katalog för PC för anmälan i klasser där
vissa raser inte kan tävla.
§ 111 Länsklubbsutställningar
Gotlands Kennelklubb
Förelåg skrivelse inkommen 2008-10-15 från Gotlands Kennelklubb, avseende svar till UtstK
angående ändring av utställningsdatum från och med 2010. Gotlands Kennelklubb har vid
utvärdering av årets utställningar 30 och 31 augusti 2008, som fallit väl ut enligt klubben, beslutat

att ansöka om att ändra datum till sista helgen i augusti. Bland deltagare som besvarat en enkät,
har 75 % svarat ”Ja”, på frågan: ”Upplevde du augusti som en bättre månad än juli?”. Gotlands
Kennelklubb ser också fördelarna med sista helgen i augusti jämfört med första helgen i juli i och
med att arrangemangen ej konkurrerar om boende och transporter med Almedalsveckan som fr o
m 2009 bytt helg.
UtstK VU har 2008-10-16 beviljat ändring av datum till sista helgen i augusti för 2010, vilket
innebär nationell utställning 28 augusti och internationell utställning 29 augusti i Visby i stället för
3 och 4 juli.
UtstK VU har samtidigt avslagit ansökan om ändring av datum från 2 och 3 juli 2011 till 27 och 28
augusti 2011, men hänvisning till kollision med STOKKs Minnesutställning 28 augusti 2011.
Beslöt UtstK att bifalla ovanstående av VU taget beslut om att bevilja ändring av datum för
Gotlands Kennelklubb gällande nationell 28 och internationell 29 augusti 2010.
Beslöt UtstK att bordlägga frågan om Gotlands Kennelklubbs utställningar 2011 och föreslå
Gotlands Kennelklubb att som alternativ flytta utställningarna 2 och 3 juli 2011, till fredag/lördag
26 och 27 augusti för att inte kollidera med STOKKs Minnesutställning 28 augusti.
Norra Norrbottens Kennelklubb
Förelåg från Norra Norrbottens Kennelklubb 2008-10-31 inkommen ansökan om att få arrangera
en nationell utställning i Överkalix 2010-05-29-30 och en nationell utställning 2011-05-16-17.
Norra Norrbottens Kennelklubb har motiverat ansökan med att länsklubben omfattar ett stort
geografiskt område samt att certifierad utställningsarrangör samt tillräckligt antal funktionärer
finns i Överkalix.
Beslöt UtstK att bevilja Norra Norrbottens Kennelklubb nationell utställning 2011-05-16-17 i
Överkalix. Beslöt UtstK att avslå ansökan om tillägg med en nationell utställning 2010 i Överkalix
med hänvisning till att ansökan inkommit för sent.
§ 112 Specialklubbsutställningar
Svenska Dvärghundsklubben/Papillon Ringen 2010
Förelåg till SDHK och UtstK från Papillon Ringen 2007-11-28 inkommen överklagan på SDHKs
beslut om att ej bevilja Papillon Ringen tre (3) utställningar under 2010.
Förelåg från Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) yttrande angående Papillon Ringens ovan
nämnda överklagan. SDHK har i sitt yttrande motiverat sitt beslut att ej bevilja Papillon Ringen tre
(3) utställningar under 2010 med att i det aktuella geografiska området för rasklubbsmedlem det
finns 4 SDHK-utställningar samt för rasklubbsmedlem som även är medlem i SKK det finns 26 SKK
utställningar för Papillon Ringens medlemmar. Samt har SDHK i sitt yttrande påpekat att Papillon
Ringen ej har beviljats färre antal officiella utställningar än övriga rasklubbar. SDHK har vidare
pekat på möjligheten för Papillon Ringen att arrangera inofficiella utställningar. Mot bakgrund av
ovanstående beslöt SDHKs styrelse att i december 2007 ansöka hos SKKs UtstK om två (2)
officiella utställningar för Papillon Ringen.
Beslöt UtstK att fastslå SDHKs tidigare beslut att ej bevilja Papillon Ringen tre (3) officiella
utställningar under 2010.
Beslöt UtstK att förutom ovanstående ärende gällande specialklubbsutställning att godkänna ett
antal ansökningar om ändring av redan beviljade utställningsprogram handlagda av UtstK VU, som
inte redovisas i protokollet.

§ 113 Redovisning av UtstK VU
Antal hundar per domare och dag vid utställning

Svenska Polarhundklubben/Siberian Husky, Bjursås 2008-09-13
Sonny Ström

89

Svenska Terrierklubben, Strängnäs 2008-10-11
Pirjo Hjelm

86

Marion Gregg

89

Västernorrlands KK, Sundsvall 2008-10-11-12
Lördag
Ian Smith

86

Söndag
Marja Kurittu

86

Svenska Vinthundklubben, Skogås 2008-10-18
Agneta Kappers

87

Gabriele Schröter

86

Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Åstorp 2008-11-08
Nina Karlsdotter

86

Småland-Ölands KK, Växjö 2008-10-31 – 2008-11-01-- 02
Lördag
Martha Heine

87

Svein Helgesen

89

Söndag
David Miller

91

Småland-Ölands KK har 2 november meddelat VU i UtstK att de i en akut uppkommen situation,
fredag 31 oktober, gjort vissa omflyttningar av raser till Margareta Skogsberg 85 + 15 = 100
hundar samt Birgitte Schjöth 70 + 19 = 89 hundar, p g a trafikhändelse vilket gjort att domare
Sony Ström tvingats lämna ett sent återbud. Samt har domare Anne Nerell p g a en trafikhändelse
tvingats lämna ett sent återbud, varvid hundar flyttats att dömas av Filip Johnsson 65 + 41 = 106
hundar
Svenska Terrierklubben, Borås 2008-11-23
Gertrud Hagström

86

Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Östergötland, 2008-10-25-26
Beslöt VU i UtstK, 2008-10-06 att avslå ansökan om dispens för utökat antal hundar för Tina
Angrell, med motiveringen att det finns utrymme att flytta valpklass till annan domare.

Sydskånska KK, Sofiero 2008-09-13-14
Sydskånska KK har 15 september meddelat VU i UtstK att de i en akut uppkommen situation pg a
sjukdom, fått ett sent återbud från en domare samma dag som aktuell utställning, varvid ett antal
hundar flyttats om på andra domare.
Beslöt UtstK att bifalla ovanstående av VU tagna beslut om dispenser.
Redovisning av VU - Ringsekreterarärenden
VU-beslut 2008-10-28 – Avslag för dispens för aspiranttjänstgöringar
VU i UtstK har avslagit ansökan om ringsekreterarauktorisation p g a att kravet om två godkända
aspiranttjänstgöringar på länsklubbsutställning ej uppfyllts samt har ej heller någon av
tjänstgöringarna genomförts helt som skrivande eller inkallande. Då tidpunkten från godkänt
teoriprov ej ännu överstigit ett år har VU i UtstK rekommenderat blivande ringsekreteraren att
använda utbildningstiden till att fullfölja aspiranttjänstgöringarna i enlighet med anvisningarna i
Regler och anvisningar för ringsekreterare. I det fall ytterligare tid krävs p g a få
länsklubbsutställningar under vintersäsongen, att i sådant fall ansöka om dispens för förlängd
praktiktid hos UtstK.
Beslöt UtstK att bifalla ovanstående i paragrafen av VU taget beslut.
Redovisning av övriga VU-beslut
VU-beslut 2008-09-22 – Avslag för i efterhand utdelat certifikat på WDS 2008
VU i UtstK har avslagit en till UtstK inkommen begäran om utdelande i efterhand av ytterligare ett
certifikat för en lapsk vallhund som deltagit på World Dog Show 2008 i Stockholm, som p g a
missförstånd kring reglerna, ej deltagit i tävlan om certifikat.
VU i UtstK har beklagat det inträffade men meddelat ägaren att det i efterhand inte är möjligt att
tilldela en hund ett certifikat som inte tävlat i konkurrensklassen.
Beslöt UtstK att bifalla ovanstående i paragrafen av VU taget beslut.
VU-beslut 2008-10-01 – Annullerat pris KEP för svensk lapphund S22898/2006
Inkommen skrivelse till UtstK angående svensk lapphund S22898/2006 Cahppes Eatnu som
anmälts för tävlan på Svenska Lapphundklubbens utställning i Österbybruk 2008-09-20. Vid
uppvisande av ett av SKK godkänt intyg DooLittle 145, av veterinär utfärdat gällande kastrering
efter 6 månaders ålder, men före operationen, haft normalt utvecklade och belägna testiklar (se
Utställningsbestämmelserna punkt 7), har ringsekreteraren ej godkänt intyget och hunden har ej
tillåtits att tävla vidare samt har domaren tilldelat hunden priset KEP.
VU i UtstK har beslutat att priset KEP ska annulleras då intyget är ett av de som SKK godkänner
enligt Utställnings- och championatbestämmelserna, samt har VU rekommenderat Svenska
Lapphundklubben att återbetala anmälningsavgiften.
Beslöt Utstk att bifalla ovanstående i paragrafen av VU taget beslut.
§ 114 Ringsekreterarärenden
Förelåg till UtstK inkommet ärende 2008-09-04 angående att en blivande ringsekreterare gjort sin
avslutande aspiranttjänstgöring på Södra Älvsborgs Kennelklubbs utställning i Borås lördag 28 juni
2008 och ställt ut sin hund samma dag, vilket strider mot Utställnings- och
championatbestämmelserna.
Förelåg inkommet tjänstgöringsintyg från berörd ringsekreterare.
Tog UtstK del av underlagen. Fann UtstK att berörd ringsekreterare, ej brutit mot reglerna då han
ställt ut sin hund lördag 28 juni 2008 på Södra Älvsborgs KK utställning samt visserligen samma
dag gjort sin aspiranttjänstgöring som ringsekreterare, men på Svenska Dvärghundklubbens

utställning, som arrangerat sin utställning i anslutning till länsklubbens utställning.
Lades ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
§ 115 Information från FCI
Förelåg för UtstK kännedom, protokoll från möte 6 oktober 2008 i General Assembly of the FCI
Europé Section, avhållet i Budapest, Ungern.
Förelåg för UtstK kännedom, information från FCI avseende listor över FCIs - CACIB-Shows 2008
och 2009.
Förelåg för UtstK kännedom, Cirkulär 67 och 68/2008, information från Ente Nazionale Della
Cinofilia Italiana (ENCI) gällande listor över domare som är avstängda från att döma avseende
följande:
Mr. Enzo Lei fr o m 2008-08-02 till 2008-11-02
Mrs. Bianca Manfredi fr o m 2008-08-04 till 2011-08-04
Mr. Giancarlo Trivellato fr o m 2008-09-02 till 2010-03-02
Mrs. Matilde Capparoni fr o m 2008-08-05 tillsvidare
Mr. Rino Rosciarelli fr o m 2008-09-02 tillsvidare
Förelåg för UtstK kännedom, Cirkulär 69/2008, information från Asociatia Chinologica Romana
avseende avauktorisation av domare Ms. Lavinia Steer fr o m 2008-08-21.
Förelåg för UtstK kännedom, Cirkulär 71/2008, information från Asociación Club Canino
Colombiano (ACCC) gällande att domare Mr. Angel Gabriel Valdez Valdes är avstängd från att döma
fr o m 8 augusti – 8 november 2008.
Förelåg för UtstK kännedom, Cirkulär 72/2008, information från Bulgarian Republican Federation of
Cynolgy (BRFC) med hänvisning till tidigare cirkulär 20/2002 daterad 2002-03-21, påminna FCIs
medlemsländer om att uppmärksamma att the Bulgarian German Shepherd klubb kallad ONOK ej
är en medlemsorganisation under BRFC och är ej heller en organisation erkänd av FCI trots att
klubben använder FCIs logotype.
Noterade UtstK ovan nämnd information. Lades underlagen till handlingarna.
§ 116 Övriga ärenden
Gästriklands Kennelklubb – avslag på protest – domares bedömningsordning i Bhkl
För UtstK kännedom förelåg en skrivelse från Gästriklands Kennelklubb (GÄKK) angående en
protest inlämnad i samband med GÄKKs internationella utställning 2008-09-06-07 i Högbo.
Protesten gällde enligt nämnda skrivelse att domaren i Bästa haneklassen särskilt granskat de
hundar som var berättigade att tävla om CACIB och först efter att CACIB och R-CACIB delats ut
har resterande hundar granskats. Vinnande hunden i Bästa haneklassen blir sedan den som
tilldelats CACIB. Domaren har enligt uppgift särskilt tillfrågats av ringsekreteraren vilken som var
den vinnande hanhunden. Bestyrelsen som därefter tillkallats har vid möte avslagit ovan nämnda
inlämnade protest, då domslutet i sak inte hade förändrat någon placering i sin helhet. En Bästa
haneklass presenterades slutligen. Möjligtvis hade den inkallande ringsekreteraren kunnat agera
snabbare för undvikande av den uppkomna situationen, enligt bestyrelsens mening.
Noterade UtstK ovanstående information. Lades ärendet till handlingarna.
Sydskånska Kennelklubben – synpunkter på domares uppträdande i ringen
Förelåg för UtstK, skrivelse inkommen 2008-09-26 från medlem, angående exteriörbedömning på
Sydskånska Kennelklubbens utställning på Sofiero 2008-09-13-14 gällande bl a welsh corgi

pembroke. Enligt skrivelsen ”reagerade samtliga utställare mycket våldsamt och häpnadsväckande
på domarens underliga bedömning”. Kritik mot domaren har framförts till Sydskånska
Kennelklubben.
Från UtstK har skrivelsen vidarebefordrats till SKKs Domarkommitté.
Lades ärendet till handlingarna.
Ärende vidarebefordrat från SKKs Disciplinnämnd (DN) - Svenska Dreverklubben
Förelåg ärende 2008-09-23 vidarebefordrad från DN avseende information från Svenska
Dreverklubbens ordförande gällande person utesluten ur SKK-organisationen i april 2008, som vid
utställning framfört hundar. Ärendet har vidarebefordrats till SKKs UtstK för ev åtgärd/annullering
av resultat.
Vid telefonkontakt med SDKs ordföranden, meddelades att SDK handlagt ärendet och ytterligare
återgärder är ej aktuella.
Noterade UtstK informationen. Lades ärendet till handlingarna.
Gästriklands Kennelklubb – domares bedömningsordning i Bästa tikklassen
För UtstK kännedom förelåg skrivelse 2008-09-12 från utställare som deltagit med sin beagle på
Gästriklands Kennelklubbs (GÄKK) internationella utställning i Högbo 2008-09-06-07.
Skriftställaren har lämnat synpunkter på bedömningsordningen i samband med Bästa tikklassen,
avseende att domaren avgjort placeringen i Bästa tikklassen innan utställarens hund hunnit in i
ringen. På uppmaning av utställarna har domaren dock ännu en gång placerat samtliga hundar.
Förelåg yttrande från GÄKKs ordföranden inkommet 2008-10-28.
Fann UtstK att GÄKKs ordföranden skriftligt till utställaren beklagat att utställaren blivit utsatt för
ovan nämnda händelse av den aktuella domaren. Länsklubbsordföranden anser dock att domaren
som kommer från Rumänien och som dömt på ett tiotal länsklubbsutställningar under de senaste
åren i Sverige, borde vara väl insatt i SKKs bedömningssystem. GÄKK har avslagit utställarens
begäran om återbetalning av anmälningsavgiften. Påpekar GÄKK att någon protest ej inkommit i
ärendet till bestyrelsen i enlighet med Utställningsbestämmelserna, punkt 21, på
utställningsdagen.
Noterade UtstK informationen.
Lades ärendet till handlingarna.
Seminarium för utställningsansvarig 2009
Föreslogs att avhålla ett seminarium för utställningsansvariga i läns- och specialklubbarna under
2009.
Beslöt UtstK att under 2009 inbjuda läns- och specialklubbarna till ett Seminarium för
utställningsansvariga, med preliminärt datum för seminariet 19 – 20 september 2009, samt
meddela SKKs Utbildningsavdelning för inskrivning av datum i kalendariet på SKKs hemsida.

§ 117 Nästa sammanträde
Beslöt UtstK att avhålla nästa sammanträde som ett tvådagarsmöte, 14 – 15 januari 2009, på
annan ort.
§ 118 Mötets avslutande
Tackade ordföranden de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Ann-Sofi Flygare

Justerare:
Mats Stenmark (ordf)
Bo Wiberg
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SKK/CS.

