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SKK/UtstK nr 5/2013
2013-11-07
§§ 97 - 123

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté 7 november 2013 på SKKs kansli

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Marie Nylander (ordf), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne
Hansén, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg
Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli
Protokoll
Ann-Sofi Flygare & Kjell Svensson
§ 97

Sammanträdet öppnas

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte. Förklarades mötet
därefter öppnat.
§ 98

Val av justerare

Utsågs Cindy Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 99

Föregående protokoll

SKK UtstK protokoll 4/2013, 2013-09-24
Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna.
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§ 100 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
a) UtstK 2/2013, § 43 Ringsekreterarfrågor, a) Revidering av ringsekreteraravtal,
UtstK 3/2013, § 52 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag, UtstK 4/2013
§ 73 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
Fanns synpunkter på förslaget till reviderad blankett
Ringsekreterarinbjudan/bekräftelse/avtal från deltagarna på seminarier för
ringsekreteraransvariga som avhölls den 19 oktober.
Beslöt UtstK att fastställa innehållet i blanketten
Ringsekreterarinbjudan/bekräftelse/avtal efter vissa tillägg och justeringar utifrån
inkomna synpunkter. Uppdrogs till sekreteraren att slutföra utformningen av
blanketten och tillse att den blir publicerad.
b) UtstK 3/2013, § 60 Policyfrågor/regelfrågor, Utarbetande av särskilt formulär
för förfrågan inför tillsättning av utländska domare, UtstK 4/2013 § 73
Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
Beslöt UtstK att bordlägga frågan ytterligare.
c) UtstK 4/13, § 85 Policyfrågor/regelfrågor, h)Regelfrågor – jakthundsraser
ck/cert
Återupptog UtstK diskussionen kring regeltolkning gällande 3 x ck i jaktklass för vissa
jakthundraser och utdelande av certifikat.
Uttalade UtstK att för tax, hälleforshund, jämthund, karelisk björnhund, svensk vit
älghund, norsk älghund svart, norsk älghund grå (gråhund), rysk europeisk lajka,
västsibirisk lajka, östsibirisk lajka, finsk spets, norrbottenspets, drever, harrier, samtliga
raser tillhörande Svenska Stövarklubben, wachtelhund och samtliga raser i grupp 7
förutom bracco italiano, spinone samt gammel dansk hönsehund är Ck i
jaktkonkurrensklass (jkk) championatsgrundande. Dock gäller att även dessa raser blir
förhindrade att tävla om certifikat, d.v.s. S-märkta, om de innehar 3 certifikat varav
minst ett av certifikaten är utdelade efter att hunden fyllt 24 månader och en dag.
Notera att hund av dessa raser som erhållit 3 x Ck i jkk, men inte innehar tillräcklig
provmerit för att bli SE UCh, inte är spärrad för att tävla om certifikat (ska inte Smärkas)
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§ 101 Information från ordföranden
Fanns för UtstK kännedom en resultatrapport från september 2013.
Lades rapporten till handlingarna.
Informerades om att UtstK nya ordförande från årsskiftet blir Bo Skalin med Thomas
Uneholt som vice ordförande. Kommittén i dess nuvarande sammansättning och dess
VU verkar året ut.
Noterade UtstK informationen.
§ 102 Information från ledamöterna
Informerade Bo Wiberg om SBK centrala arbete med att utbilda CUA och
ringsekreterare för att säkerställa kvaliten på klubbens utställningsverksamhet.
Noterade UtstK informationen.
§ 103 Information från tävlings- och utbildningschefen
Kennelfullmäktige avlöpte lugnt. Sex nya ledamöter valdes in i CS. De båda CS
kommittéerna Hunden I Centrum och Freestylekommittén kommer att avvecklas och
Utbildningskommittén återuppstår vid årsskiftet.
Diskussioner pågår med en ny skribent om uppdraget att bevaka UtstK journalistiskt.
Ett uppdaterat supplement till Utställnings- och championatregler kommer att
färdigställas och spridas före årsskiftet.
Noterade UtstK informationen.
§ 104 Information från sekreteraren
En väldigt stor mängd ansökningar om ändringar i specialklubbarnas
utställningsprogram för 2014 har inkommit och är under handläggning.
Noterade UtstK informationen.
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§ 105 Protokoll från SKK centralstyrelse och SKKs kommittéer
a) CS protokoll
För UtstK kännedom fanns följande CS protokoll:
 nr 5/2013 2013-09-27
 nr 6/2013 2013-09-29
Noterade UtstK informationen.
b) Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté 4/2013, § 130 Domarfrågor –
Domarens bedömning a)
Fanns överklagan av domslut vid utställning i Österbybruk 2013-05-25, från
ägaren till isländsk fårhund Ástavin Fjalar S63495/2005, gällande att domaren
tilldelat hunden disqualified med hänvisning till att hunden har kroksvans.
Hundägaren påpekar att kroksvans inte är ett diskvalificerande fel enligt
standarden.
DK beslutade att rekommendera UtstK att stryka priset med hänvisning till att
det inte är ett diskvalificerande fel enligt standarden samt att det inte kan
anses som en abnormitet. DK påpekar dock att hundägaren borde ha lämnat in
en protest till bestyrelsen på utställningsplatsen enligt SKKs Utställnings- och
championatregler punkt 21.
Beslöt UtstK att i enlighet med DK rekommendation stryka priset på aktuell hund.
c) Protokollsutdrag från SKKs Jakthundskommitté 3/2013, § 61
Förslag till ändringar i SKKs Championatregler samt tillägg på SKKs hemsida
Medlemmen har också föreslagit ett antal ändringar och tillägg i SKKs
Championat-regler vad gäller Viltspårchampionat, samt tilläggsinformation på
SKKs hemsida.
När det gäller att införa vilka krav som gäller för att en utlandsägd hund ska
kunna bli SE VCH konstaterade JhK att det genomgående i SKKs regler endast
finns föreskrivit vad som gäller för att bli Nordisk Champion eller Internationell
Champion.
Med anledning av att det enligt SKK/CS delegeringsordning är SKKs
Utställningskommitté (UtstK) som ansvarar för Championatreglerna beslutade
JhK att överlämna denna fråga till UtstK.
Beslöt UtstK att uppdra till Tävlingschefen att hantera frågan vid nästa revidering av
championatsreglerna som träder i kraft 2017
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d) SKK Domarkommittén 4/2013, 2013-09-19
För kännedom fanns protokoll från DK 4/2013, 2013-09-19.
Noterade UtstK informationen.
§ 106 Övriga protokoll
För kännedom fanns en Snabbrapport från NKU/AU, 8 oktober 2013.
Noterade UtstK informationen.

§ 107

Disciplinnämndens (DN) meddelade beslut

För kännedom fanns upprättad anmälan till SKK Disciplinnämnd i enlighet med beslut i
UtstK 4/13, § 86 d)
Noterade UtstK informationen.

§ 108

Bestyrelserapporter

För UtstK kännedom fanns inkomna bestyrelserapporter från följande länsklubbar:
 Västerbottens Kennelklubb, Vännäs 15-16 juni
 Hallands Kennelklubb, Tvååker 12 juli
 Hallands Kennelklubb, Tvååker 13 juli
 Jämtland/Härjedalens Kennelklubb, Svenstavik 3-4 augusti
 Norra Norrbottens Kennelklubb, Överkalix 17-18 augusti
 Gästriklands Kennelklubb, Högbo 7-8 september
 Uppsala läns Kennelklubb, Gimo 14-15 september
 Sydskånska Kennelklubben, Sofiero 14-15 september
 Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall 12-13 oktober
 Småland/Ölands Kennelklubb, Växjö 1-3 november
Konstaterar UtstK att inskickade rapporter inte innehåller några allvarliga händelser
som inte redan är under handläggning. Dock har det framkommit andra händelser via
olika kanaler till SKK kansli som borde ha tagits upp i bestyrelserapporterna.
Beslöt UtstK att på kommande länsklubbskonferens 2014 ta upp diskussionen med
klubbarna om syftet med bestyrelserapporterna och vikten av att rapportera avvikelser
som ett led i kvalitetssäkringsarbetet av utställningsverksamheten.
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§ 109

Kennelfullmäktige 2013

Fanns förslag till uppdaterad delegeringsordning för UtstK 2014-2015.
Beslöt UtstK att föreslå CS vissa ytterligare justeringar. Delegeringsordningen kommer
att fastställas av CS den 14 november 2013 och gälla från 1 januari 2014 till och med
2015.

§ 110

Utbildningsfrågor

a) Seminarium för ringsekreteraransvariga 19 oktober 2013
Seminariet leddes av Ulla Rylander, Yvonne Hansén, Madeleine Bäckman och Patricia
Rätsep. 38 personer var anmälda varav 36 deltog. Fanns en utvärdering från seminariet
där 22 av deltagarna lämnat sina synpunkter på seminariets innehåll och
genomförande.
Konstaterar UtstK att utvärderingen ger en positiv bild av seminariet och flera
värdefulla synpunkter inför framtida planering av liknande seminarier. Under
seminariet diskuterades lämpligt utbildningsmaterial till framtida ”brush-up”
utbildningar för ringsekreterare som inte har tjänstgjort under de senaste åren.
Madeleine Bäckman har i uppdrag från seminariet att sammanställa de förslag till
utbildningsmaterial som framkom och lämna det vidare till Utbildningsavdelningen på
SKK kansli. Tackar UtstK seminarieledarna för ett väl genomfört uppdrag.
Framförde Ulla Rylander en mängd frågeställningar från seminariedeltagarna som
UtstK noga diskuterade. Uppdrog UtstK till sekreteraren att i brev till
seminariedeltagarna besvara frågeställningarna utifrån den diskussion som fördes i
kommittén.

b) Speakerutbildning 20 oktober 2013
Utbildningen leddes av Patricia Rätsep. Sekreteraren i UtstK deltog från SKK kansli.
Dessutom höll logonom Anna Lindholm Rosendahl ett uppskattat pass under
utbildningen. 14 personer var anmälda och alla deltog. Fanns en utvärdering från
utbildningen där 11 av deltagarna lämnat sina synpunkter på utbildningens innehåll
och genomförande.
Konstaterar UtstK att det här var första gången som en speakerutbildning hölls av
kommittén efter att önskemålet funnits i många år. Utvärderingen ger en positiv bild
av seminariet och flera värdefulla synpunkter inför eventuell framtida planering av
liknande utbildning. Tackar UtstK seminarieledarna för ett väl genomfört uppdrag.
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Fanns förslag från deltagarna på utbildningen att speakers ska registreras i SKK
funktionärsregister samt att ett särskilt diplom ska tas fram och tilldelas deltagarna
som ett bevis på genomförd utbildning. Beslöt UtstK att registrering i SKK
funktionärsregister inte är praktisk möjlig och att uppdra till sekreteraren att ta fram
lämpliga diplom som kan tilldelas deltagarna i efterhand.
c) Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare 22-23 februari
2014
En första inbjudan gick ut till klubbarna 10 oktober. Mer information kommer att
skickas ut till klubbarna samt läggas ut på SKK webbsida inom kort.
Beslöt UtstK att utse Ulla Rylander, Viktoria Engström och Madeleine Bäckman att
ansvara för utbildningen.
d) ”Brush-up” utbildning för handledare av Certifierade Utställningsarrangörer
(CUA-H) 29-30 mars 2014.
En första inbjudan gick ut till sedan tidigare utbildade CUA-H den 18 oktober. Mer
information kommer att skickas ut till berörda personer samt läggas ut på SKK
webbsida inom kort.
Beslöt UtstK att uppdra till Ulla Rylander, Ann-Sofi Flygare och Kjell Lindström att
påbörja detaljplaneringen av utbildningen. På nästa möte kan ytterligare personer från
den nya kommittén utses att delta i planeringen och genomförandet av utbildningen.

e) Seminarium för domar-, SRD- och utställningsansvariga i länsklubbarna i
samarbete med DK och SRD-K 25-26 okt 2014
I enlighet med UtstK delegeringsordning för 2014-2015 ska det sedan tidigare
planerade seminariet för länsklubbarna även omfatta SRD-ansvariga, förutom domaroch utställningsansvariga. Beslöt UtstK att på nästa möte utse en arbetsgrupp med
representanter från de tre involverade kommittéerna med uppdrag att planera
seminariet.
f) Utbildning av handledare för ringsekreterare i de fyra FCI-språken
Den sedan tidigare utsedda arbetsgruppen bestående av Ulla Rylander, Cindy
Pettersson och Ann-Sofi Flygare har påbörjat planeringen av språkutbildningen.
Kontakter har tagits med Nordskånska Kennelklubben som planerar att genomföra en
utbildning i engelska för ringsekreterare under 2014. Planeringen fortgår med
ambition att en utbildning ska kunna genomföras under 2015.
Noterade UtstK informationen.
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§ 111

Inkomna skrivelser

a) Ansökningar om Utställningskommitténs funktionärsstipendium 2013
Stipendiet har tillkommit med ändamål att uppmärksamma enskilda funktionärer och
att ge tillfälle till att fortbilda sig inom hundsporten i eller utanför Sverige. UtstK har av
SKK Centralstyrelse tilldelats ett belopp om 15 000 kr att fördela såsom
funktionärsstipendium.
Åtta ansökningar har inkommit till UtstK för 2013 års stipendium.
Beslöt UtstK efter noggrann genomgång av inkomna handlingar att bifalla ansökan om
UtstK funktionärsstipendium från Peter Fugelstad med ett belopp om 10 000 kr samt
från Harriet Sandberg med ett belopp om 5 000 kr.
Vidare uttalade UtstK i enlighet med reglemente för utbetalning av stipendiet att
”Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaten
avlämna en rapport och/eller reseberättelse, varefter utbetalning av tilldelat
stipendiebelopp sker.”
b) Överklagan av bestyrelsens beslut om strykning av resultat på Sydskånska
Kennelklubbens utställning i Sofiero 14 september 2013
Fanns överklagan från hundägare, daterad 2013-09-26, av bestyrelsens beslut om
strykning av resultat för SE17075/2010 Evros Olivia Is Online, pga att aktuell hund
felaktigt bytt klass. Hundägaren har förståelse för att klassbytet var fel i enlighet med
utställningsreglernas punkt 25b. Skyldighet att delta i anmäld klass, där det framgår att
klassbyte endast är tillåtet om hunden blivit svensk utställningschampion efter att
anmälan gjorts. I det här fallet hade hunden blivit dansk champion efter anmälan
gjorts, och hade därmed inte rätt att byta klass. Hundägaren anser dock att fel
information getts av arrangerande klubbs funktionärer på utställningen.
Vidare fanns yttrande från en av de tjänstgörande ringsekreterarna daterat
2013-10-02.
Beklagade UtstK att hundägaren uppfattat det som att fel information getts av
arrangerade klubbs funktionärer på utställningen. Dock är det alltid hundägarens
ansvar att känna till och följa utställningsreglerna.
Eftersom hundägaren själv begärt byte av klass trots att kraven för klassbyte inte
uppfylldes enligt gällande regler beslöt UtstK att avslå överklagan av bestyrelsens
beslut om strykning av resultat enligt ovan för SE17075/2010 Evros Olivia Is Online.
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c) Angående ringsekreterares uppträdande vid tjänstgöring
Fanns skrivelse från Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelning daterad
2013-09-17, angående en ringsekreterares uppträdande vid tjänstgöring på av klubben
arrangerad inofficiell utställning i Gubbängen 2013-09-15. Enligt skrivelsen ska aktuell
ringsekreterare uttalat och betett sig på ett sådant sätt att det skadat arrangerande
klubb, tjänstgörande funktionärer samt utställare och därefter avbrutit sitt uppdrag
mitt under finaltävlingarna.
Vidare fanns yttrande från tjänstgörande domare daterat 2013-09-16, yttrande från
berörd ringsekreterare ankomstdaterat 2013-10-17 samt kompletterande yttrande
från arrangerande klubb daterat 2013-10-28.
Efter en ingående diskussion fann UtstK att aktuell ringsekreterare brutit mot etiska
regler för ringsekreterare, där det framgår att en tjänstgörande ringsekreterare
representerar SKK och den arrangerande klubben och ska i alla avseenden bemöda sig
om ett korrekt och vårdat uppträdande. UtstK ser allvarligt på att aktuell
ringsekreterare avbrutit sin tjänstgöring innan den var slutförd.
Beslöt UtstK att tilldela aktuell ringsekreterare en erinran, vilket innebär ett skriftligt
påpekande av det fel som begåtts, samt en anmodan till den felande att för framtiden
rätta sig efter gällande regler.
d) Hundar som deltagit på utställning ägd av person som utträtt ur SKK under
pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd
Fanns en omfattande mejlkonversation rörande två chihuahua som deltagit på Uppsala
läns kennelklubbs utställning i Gimo 2013-09-14.
I utställningskatalogen står person A som ägare på bägge hundarna. Utredningen visar
att SE11764/2013 Blanco fram till 2013-08-17 ägdes av person B som av SKKs
Disciplinnämnd (DN) 2007-05-22 meddelats (beslut 26/2007) att hon inte får antas
som medlem i SKK-organisationen utan att DN tillstyrkt ansökan om medlemskap på
grund av att hon utträtt ur SKK under pågående utredning i DN. Hon har även nekats
återinträde via DN beslut 6/2008. 2012-08-20 informerade UtstK DN om att person B
deltagit på ett antal utställningar trots att hon inte hade rätt att bli medlem i SKKorganisationen, vilket föranledde UtstK att stryka ett antal resultat på hundar ägda av
person B.
Enligt SKK allmänna regler för utställning, prov och tävling får hund som de senaste sex
månaderna före t ex en utställning ägts av en person som utträtt ur SKK under
pågående utredning i DN, inte delta på utställning med en annan ägare.
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Utredningen visar även att SE23875/2011 Pirate´s Star Mr Cool Boy i själva verket ägs
av person B och inte av person A som anges i katalogen, vilket innebär att den inte får
delta på utställningen.
Vidare visar utredningen att person B även visade två av annan person ägda hundar på
utställningen i Gimo. Även detta strider mot SKKs allmänna regler för utställningar,
prov och tävling, inledningen stycke 8.
Beslöt UtstK att stryka resultaten för SE11764/2013 Blanco och SE23875/2011 Pirate´s
Star Mr Cool Boy från Uppsala läns kennelklubbs utställning i Gimo 2013-09-14.
Vidare beslöt UtstK att ånyo informera DN om de överträdelser som person B begått
mot SKKs allmänna regler för utställning, prov och tävling, så att den informationen
kan utgöra ett underlag vid en eventuell framtida prövning i DN om återinträde i SKK
för person B.
e) Ansökan om obligatorisk mätning – Svenska Bassetklubben (SBaK)
Fanns ansökan från SBaK daterad 2013-09-26 om att införa obligatorisk mätning av
petit basset griffon vendéen och grand basset griffon vendéen.
Beslöt UtstK att bifalla ansökan om obligatorisk mätning av petit basset griffon
vendéen och grand basset griffon vendéen på samtliga utställningar i Sverige under
perioden 2015-01-01 till 2016-12-31. Efter avslutad mätningsperiod ska SBaK inkomma
till UtstK med en utvärdering av resultaten från den obligatoriska mätningen.
f) Angående auktoriserad ringsekreterares uppträdande under tjänstgöring som
domare på en inofficiell utställning
Fanns skrivelse från utställningsansvariga på Nynäshamns Brukshundklubb daterad
2013-10-01 rörande en auktoriserad ringsekreterares uppträdande under tjänstgöring
som domare på en inofficiell utställning. Vidare fanns yttranden från tjänstgörande
ringsekreterare vid aktuell inofficiell utställning.
Trots skriftlig uppmaning därom har den person som tjänstgjorde som domare vid den
inofficiella utställning, och som uppges ha uppträtt och uttalat sig på ett högst
olämpligt sätt, inte inkommit med något yttrande, varför skrivelsen från Nynäshamns
Brukshundklubb ligger till grund vid bedömning av ärendet.
Av SKK allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar, inledningen stycke fem
framgår att ”det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant
sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att
på prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra
hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om
andra hundar, funktionärer eller deltagare.”
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Uttalar UtstK att då det rör sig om en auktoriserad ringsekreterare som har tjänstgjort
som domare vid denna inofficiella utställning, och att det alltid av en sådan person
förväntas ett korrekt och vårdat uppträdande, ser UtstK särskilt allvarligt på det
rapporterade uppträdandet. Uppmanar UtstK personen ifråga att noga betänka sitt
uppträdande och uttalanden när hon representerar SKK genom att tjänstgöra som t ex
ringsekreterare eller som domare vid inofficiell utställning.

§ 112

Policyfrågor/regelfrågor

Antal hundar vid dubbelring
På förekommen anledning diskuterade UtstK lämpligt antal hundar i s.k. dubbelring,
innebärande att två olika domare dömer raser i samma ring efter varandra. Då det
finns en större risk för förseningar i en sådan ring uttalar UtstK en rekommendation
om att det inte bör vara fler än 70 hundar totalt i en dubbelring. Uppdrar UtstK till
sekreteraren att införa denna rekommendation i ”Handbok för utställningsansvariga”.

§ 113

Registreringsärenden

a) Nederlandse kooikerhondje SE18729/2011 Cirtap´s Prinses Emma van Wirre-E
Rubricerad hund har deltagit vid Wästmanlands Kennelklubbs internationella
utställning i Köping 2013-07-20 under period av medicinsk behandling med antibiotika.
Fanns yttrande från hundägaren daterat 2013-07-25 där den medicinska behandlingen
bekräftas. Hundägaren anser att utställningens veterinär gett felaktig information om
hundens rätt att delta under medicinsk behandling med antibiotika.
Vidare fanns yttrande från representant för bestyrelsen på aktuell utställning daterat
2013-07-31 samt från tjänstgörande utställningsveterinär daterat 2013-08-14.
Utställningsveterinären uppger att han missuppfattat hundägaren och uppfattat det
som att behandlingen upphört för mer än en vecka sedan. Det aktuella preparatet har
en karenstid på 7 dygn efter avslutad behandling.
Konstaterar UtstK att SKKs allmänna regler för prov, tävling och utställning punkt 7.
Doping och andra otillbörliga förhållanden, tydligt reglerar vad som gäller. Bland annat
framgår att:
-

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara
påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som
otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada
eller sjukdom.
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-

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom
SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund.

-

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan
åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta
vid utställning, prov eller tävling.

Beslöt UtstK med hänvisning till ovanstående att stryka resultat för Nederlandse
kooikerhondje SE 18729/2011 Cirtap´s Prinses Emma van Wirre-E från Wästmanlands
Kennelklubbs internationella utställning i Köping 2013-07-20 men att inte föra ärendet
vidare till SKK Disciplinnämnd.
b) Överklagan av Svenska Terrierklubbens beslut om att annullera resultat
Fanns skrivelse daterad 2013-09-18 från utställare som överklagar Svenska
Terrierklubbens beslut om att stryka resultat för cairn terrier NO59393/09
Tordenstjerne´s Almost Unreal vid Västsvenska Terrierklubbens utställning i Tånga Hed
2013-08-25. Vidare fanns ett flertal mejlkorrespondenser rörande ärendet från
arrangerande klubb som visar att hundens resultat strukits pga att den bytt klass i strid
mot gällande regler.
Beslöt UtstK att fastställa Svenska Terrierklubbens beslut om att stryka NO59393/09
Tordenstjerne´s Almost Unreal reslutat från utställningen den 25 augusti 2013 i Tånga
Hed med anledning av byte av klass på utställningsdagen till championklass, vilket
strider mot Utställnings- och championatreglerna, Skyldighet att delta i anmäld klass
punkt 25. b) som säger att endast hund som efter anmälan blivit svensk
utställningschampion får byta klass till championklass.
c) Dräktig vit herdehundtik som ställt ut i strid mot reglerna
Fanns e-postskrivelse daterad 2013-10-16 från hundägare med information om att vit
herdehundtik deltagit i utställning 22 dagar före beräknad valpning. Vidare fanns
ytterligare en skrivelse från aktuell hundägare daterad 2013-11-06 med en redogörelse
för de omständigheter som rått kring tikens dräktighet och deltagande på utställning.
Beslöt UtstK att stryka pris för vit herdehund S57206/2008 Barvestad´s Cheops of Giza
från utställning arrangerad av Svenska Brukshundklubben 2013-09-28 i Gävle med
hänvisning till SKK allmänna regler för utställning, prov och tävling punkt 6. Hinder för
deltagande, dräktig tik och valptik, där det framgår att ”dräktig tik får inte delta i prov,
utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första
parningen”.
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d) Angående person som otillåtet anmält/visat hundar på utställningar 2013
Fanns ett ärende gällande hundar av ras petit brabancon och griffon belge som har
anmälts till ett antal utställningar under 2013 med ägare Jimmie Lundgrens namn i
katalogen, av Susanne Söderberg som inte är medlem i SKK-organisationen. Vid
Disciplinnämndens prövning av en anmälan mot Susanne Söderberg (ärende 95/2011)
konstaterades i beslut den 5 juni 2012 att Susanne Söderberg vid denna tidpunkt inte
längre var medlem i någon av SKK-organisationens klubbar eller föreningar. Anmälan
mot henne kunde därför inte prövas i sak. Det erinrades samtidigt om att Susanne
Söderberg inte får antas som medlem i SKK-organisationen utan att disciplinnämnden
tillstyrker anmälan. Susanne Söderberg ansökte i slutet av 2012 om återinträde i SKKorganisationen vilket Disciplinnämnden avstyrkte i beslut 1/2013 meddelat
2013-02-04.
Jimmie Lundgren har per mejl intygat att Susanne Söderberg vid samtliga tillfällen har
visat i ärendet aktuella hundar på följande utställningar; petit brabancon S62866/2008
Tupelo Total Eclipse of The Heart i Göteborg 2013-01-03 och 2013-01-04, Strängnäs
2013-03-09, Hässleholm 2013-05-19, Norrköping 2013-06-02, Borås 2013-06-30,
Tvååker 2013-07-12 och 2013-07-13, Eskilstuna 2013-08-17, Norrköping 2013-08-18
och Sofiero 2013-09-15 samt griffon belge SE23678/2013 Ru-Paul's Hello Kitty i
Sofiero 203-09-15.
Jimmie Lundgren har även bifogat kopior på köpehandlingar som styrker att han
äger de aktuella hundarna.
I Disciplinnämndens beslut hänvisas till ett ärende som UtstK har informerat
Disciplinnämnden om där Susanne Söderberg visat hund på utställningar i Borås 1 juli
och Tvååker 6 och 7 juli 2012, i strid mot de allmänna reglerna för prov, tävling och
utställning, inledningen stycke 8:
”Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av
nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller
tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får
inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund
eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person
som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs
Disciplinnämnd, innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak.”
Beslöt UtstK med hänvisning till ovan nämnda regler att annullera erhållna priser för
ovan nämnda hundar på i ärendet aktuella utställningar.
Beslöt UtstK att informera SKKs Disciplinnämnd om ovan nämnda händelser gällande
Susanne Söderberg.
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Beslöt UtstK vidare att föreslå SKK centralstyrelse att tilldela Susanne Söderberg
tillträdesförbud på arrangemang inom SKK-organisationen med hänvisning till ovan
nämnda.
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad.

§ 114

Utställningsprogram ansökningar/ändringar

Fanns skrivelse daterad 2013-10-23 från Södermanlands Kennelklubb med en ansökan
om att utöka sin internationella utställning i Strängnäs att omfatta tre dagar, fredag 7
mars till söndag 9 mars, samt att ändra gruppfördelningen.
Beslöt UtstK att bevilja att utställningen utökas med en dag, fredag 7 mars, samt att
flytta grupp 2 till denna dag. I övrigt avslår UtstK ansökan om ytterligare ändring av
gruppfördelningen med hänsyn till de specialklubbar som planerar utställningar
samma helg.
Uttalar UtstK att ansökan om ändring av utställningen i Strängnäs kommer
anmärkningsvärt sent. Beslöt UtstK att eventuell ansökan om ändring av utställningen i
Strängnäs i mars 2015 ska inkomma till UtstK senast 31 mars 2014.
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad.

§ 115 Redovisning av UtstK VU-beslut
a) Dispenser domare/dag antal hundar
VU har bifallit följande:
VU-beslut 20 september:
Svenska Taxklubben norra, 2013-10-13
Frank Christiansen
85
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel, 2013-10-13.
Claudia Hollweg
89
VU-beslut 8 oktober:
Småland/Ölands Kennelklubb, 2013-11-03.
Ricky Loch-Romans
81
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VU-beslut 15 oktober:
Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Södra, 2013-11-09.
Ann-Christin Johansson 84
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel, 2013-11-02.
Pietro Palo Condo
87
VU-beslut 6 november:
Svenska Kennelklubben/Centralstyrelsen, 2013-12-07-08.
Lördag 7 december
Rosalie Brady
Anne-Chaterine Edoff
Enrique Filippini
Arne Foss
Torbjörn Skaar
Hans van den Berg
Marianne Holmli

84
83
83
81
82
82
83

Söndag 8 december
Karl-Erik Johansson
Rosalie Brady
Otto Schimpf
Rune Fagerström
Margret Wildman

83
83
81
81
82

Förutom ovan beviljade dispenser har VU avslagit följande:
Svenska Terrierklubben/Nedre Norra, 2013-10-12:
Barbara Ruth Smith 83 hundar då det finns utrymme för 3 av valparna hos annan
domare.
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående av VU tagna beslut.
b) Övriga VU-ärenden
VU-beslut 9 oktober:
Angående specialklubbsutställningar i Alfta 2014-06-01:
Följande klubbar har ansökt:
Svenska Taxklubben har den 4 oktober ansökt om nytt utställningsdatum 7 juni
Svenska Dreverklubben har den 7 oktober ansökt om nytt utställningsdatum 7 juni
Svenska Stövarklubben har den 6 oktober ansökt om nytt utställningsdatum 7 juni
Ovanstående klubbar har av VU beviljats att byta datum till 7 juni 2014, plats Alfta.
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VU-beslut 8 juli:
Beviljad dispens om utökad tid för genomförande av aspiranttjänstgöring i
ringsekreterarutbildningen för Lina Svahn, med tre månader från beslutsdatum.
VU-beslut 9 augusti:
Beviljad dispens om utökad tid för genomförande av aspiranttjänstgöring i
ringsekreterarutbildningen för Ulrika Andersson, med sex månader från beslutsdatum.
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående VU beslut.
§ 116

Junior Handling

Rapporter
Fanns minnesanteckningar från handlerkommittémöte 19 oktober 2013.
Föredrog Cindy Pettersson de punkter som tagits upp vid mötet.
Tackade UtstK Cindy Pettersson för rapporten och noterade informationen.

§ 117

Ringsekreterarärenden

a) Tjänstgöringsintyg
Fanns förslag från ringsekreteraransvariga som deltog på seminariet i mars att det på
tjänstgöringsintyg ringsekreterarutbildning ska framgå hur många studietimmar som
ringsekreterarutbildningen innehållit.
Beslöt UtstK att avslå förslaget med hänvisning till att det av utbildningsgången för
ringsekreterarutbildningen framgår att kursen ska omfatta cirka 20 timmar exklusive
självstudier. Det är alltid kursledaren som ansvarar för att utbildningen följer fastställd
utbildningsgång och intygar det genom att skriva under tjänstgöringsintyget.
b) Återauktorisation som ringsekreterare
Informerade Tävlingschefen om att en medlem som tidigare avauktoriserats som
ringsekreterare av UtstK och som exteriördomare av SKK CS nu ansökt om
återauktorisation. SKK Domarkommitté har beslutat att rekommendera CS att
återauktorisera medlemmen som exteriördomare under förutsättning att en
aspiranttjänstgöring genomför enligt särskilda anvisningar.
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Beslöt UtstK att, under förutsättning att CS beslutar om att återauktorisera
medlemmen i enlighet med DK rekommendation, även återauktorisera som
ringsekreterare. Detta under förutsättning att medlemmen genomför det som krävs
för tjänstgöring utifrån hur länge sedan det var som den senaste tjänstgöringen
gjordes. Vad som gäller framgår av ”Regler och anvisningar för ringsekreterare” sid 7,
Regler/anvisningar för tjänstgöring.

§ 118

Nya raser/rasnamn/klubbar

Ciobanesc romanesc carpatin
Fanns för UtstK kännedom information om att rasen Ciobanesc romanesc carpatin nu
finns registrerad i SKKs stambok.
Rasen tillhör grupp 1 och är en vaktande, vallande herdehund, rasen hemland är
Rumänien. Den första nationella rasstandarden skrevs 1934 och 2002 blev rasen
intermistiskt erkänd av FCI. Den får inte tävla om CACIB och är inte klassad som en
arbetande ras av FCI.
Noterade UtstK informationen.
§ 119

Information från FCI

För UtstK kännedom:



FCI Cirkulär 52/2013
Minutes of the General Assembly of the FCI European Section on 2 September
2013 in Geneva, Switzerland

Noterade UtstK informationen.
§ 120

Övriga frågor

Tog Jan Hallberg upp frågan om tävlan om bästa avelsgrupp i finalerna på
länsklubbsutställningar. Han uppfattar det som att intresset för dessa finaltävlingar är
svagt.
Beslöt UtstK att ta upp frågan på seminariet med länsklubbarna i oktober 2014.
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§ 121
Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs
webbplats.
Beslöt UtstK att följande paragrafer i protokollet är av den karaktären att de inte får
offentliggöras innan protokollet är justerat: 111 a, 111 b, 111 c, 111 d, 111 f.
§ 122 Nästa möte
Nästa sammanträde med Utställningskommittén blir onsdagen den 5 februari kl 10 på
SKK kansli i Spånga.
§ 123 Mötets avslutande
Avtackades avgående ordförande Marie Nylander och ledamoten Yvonne Hansén med
en gåva.
Yvonne Hansén tackade för alla sina år i kommittén.
Tackade ordföranden för ett mycket gott samarbete under sin tid i
Utställningskommittén och önskade kvarvarande ledamöter lycka till framöver samt
förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Vid protokollet

Ann-Sofi Flygare

Kjell Svensson

Justeras:

Justeras:

Marie Nylander (ordf.)

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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