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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Utställningskommitté 24 oktober 2014 på SKKs kansli i Spånga. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Bo Skalin, ordf, Thomas Uneholt, vice ordf (deltog i §§ 112,113a, 
115a, 116-123) , Birgitta Bernhed, Kerstin Eklund, Viktoria Engström (deltog i §§ 112-
113, 114 c, 115-123 , Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg 

Adjungerade: Kjell Svensson, Katarina Sundberg, journalistisk bevakning samt 
Domarkommittén (§ 113) 

Protokoll 

Ann-Sofi Flygare 
 
§ 99 Sammanträdet öppnas 
 
Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till årets sista ordinarie möte. Förklarades 
mötet därefter öppnat. 
 
§ 100 Val av justerare  
 
Utsågs Cindy Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 101 Föregående protokoll 
 
SKK UtstK protokoll 4/2014, 2014-09-10 
Gick UtstK igenom protokollet.  
Lades protokollet efter genomgång till handlingarna. 
 
§ 102 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 
 
a)UtstK 2/2014, § 42, Inkomna skrivelser, UtstK 3/2014, § 56 och 4/2014, § 78 
Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

SKK/UtstK nr 5/2014 
2014-10-24 
§§ 99-123 
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Rysk svart terrier 
Svenska Brukshundklubben (SBK) har 2014-03-31 begärt att få avsluta den 
obligatoriska mätningen av rasen rysk svart terrier. 
 
Beslöt UtstK att tillstyrka SBKs begäran enligt ovan nämnda ansökan. Beslöt UtstK att 
obligatorisk mätning av rasen rysk svart terrier avslutas 31 december 2014. Uttalade 
UtstK att begäran om rapport av mätresultat för rasen kvarstår.    
 
UtstK 4/2014, § 88 d, Skrivelse rapport från Svenska Älghundklubben 
(SÄK)/Gävleborgs Älghundklubb – angående Högbo 27 april 2014 
UtstK ställde en fråga till SÄK med anledning av att kommittén blivit uppmärksammad 
på administrativa missar i samband med genomförandet av utställningen i Högbo den 
27 april. Återkoppling har därefter gjorts från SÄK. 
Fann UtstK att SÄK har vidtagit åtgärder för att framgent säkerställa 
utställningsverksamheten. Bland annat kommer ett särskilt utbildningstillfälle att hållas 
fredag 12 december i Älvsjö. Till mötet har SÄK bjudit in en representant från SKKs 
UtstK. Thomas Uneholt är utsedd från UtstK.  
 
§ 103 Information från ordföranden 
 
Ekonomisk resultatrapport 
Förelåg för UtstK kännedom ekonomisk resultatrapport. 
Fann UtstK att rapporten ligger väl mot budget. Lades rapporten till handlingarna.  
 
Representant från UtstK för att utse Hamiltonplakettör 
Beslöt UtstK att utse Bo Wiberg. 
 
Rapport från länsklubbskonferensen  
Rapporterade Bo Skalin från länsklubbskonferensen i Gävle 19 – 21 september. 
Stämningen under konferensdagarna hade varit mycket god. Bland annat diskuterades 
kvalitetssäkring av domartillsättning och bestyrelserapporter. En manual efterlystes för 
hur man fyller i bestyrelserapporterna. En fråga togs upp hur man kan hantera att en 
domare dömer för snabbt eller för långsamt.  
 
Föreslog UtstK att Birgitta Bernhed tar upp ”problemet” på seminariet med domar- 
utställnings- och SRD-ansvariga 25-26 oktober. Uttalade UtstK som ett förslag att de 
klubbar som tror att det skulle vara till en hjälp, kan prova att sätta en mitt 



  
SKK/UtstK nr 5/2014 

2014-10-24 
Sida 3/18 

 
 

 

3 
 

tid/avstämningstid för att kunna hålla koll på att domarna dömer rekommenderat 
antal hundar. Som riktlinje kan cirka 15-17 per timme vara ett lagom tempo. Påpekade 
UtstK att det är viktigt att en viss rimlighet hålls åt båda hållen då utställare kan missa 
bedömningen i ringen om exempelvis en domare dömer för snabbt.  
 
Tackade UtstK Bo Skalin för rapporten.   
   
§ 104 Information från ledamöterna 
 
CACIB-kort ska delas ut i bedömningsringen - inga ”hemsnickrade” resultatlistor 
 
CACIB 
En av ledamöterna har uppmärksammats på att CACIB-kort inte alltid finns i 
bedömningsringarna.  
 
Beslöt UtstK att påminna utställningsarrangörer om att CACIB-kort ska finnas i 
bedömningsringarna på internationella utställningar. CACIB och reserv-CACIB ska delas 
ut till de hundar som domaren föreslår och är berättigade att tävla om CACIB. Hundar 
anmälda till juniorklass kan inte tävla om CACIB, oavsett om de är över 15 månader. 
Inte heller hundar som tävlar i veteranklass kan tävla om CACIB.   
Ringsekreteraren ska dela ut CACIB och reserv-CACIB på plats till den/de hundar som 
är etta och två i bästa hane-/bästa tikklass och inte tävlat i juniorklass eller 
veteranklass, oavsett om hunden står som internationell champion i katalogen eller 
om utställaren säger att den redan är internationell champion. Det är FCI som beslutar 
om CACIB.   
 
Resultatlista  utställning finns på www.skk.se 
På förekommen anledning påpekar UtstK att vid officiella utställningar ska 
utställningsarrangörer använda de färdiga resultatlistor som exempelvis finns på 
www.skk.se 
Detta för att undvika att det blir fel i resultatlistor samt att det underlättar för 
ringsekreterarna att göra sitt jobb. 
  
§ 105 Information från tävlings- och utbildningschefen 
 
Ansökan om utställningsprogram för år 2017 för specialklubbarna 
Informerade Kjell Svensson om att utformningen av det webbaserade programmet 
”Arrangera utställning för specialklubbar” flyter på enligt planen. Specialklubbarna 

http://www.skk.se/
http://www.skk.se/
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kommer att kunna ansöka om utställningsprogram för år 2017 via programmet. 
Information om hur man ansöker kommer att gå ut till specialklubbarna efter nyår och 
senaste ansökningsdatum är senarelagt till 28 februari 2015. Dock är det inget som 
hindrar att utställningsansvarig i respektive specialklubb redan nu hämtar in 
ansökningar från sina lokal- och rasklubbar för sammanställning. 
 
Nytt supplement och reviderade Regler och anvisningar för ringsekreterare 
Ett nytt supplement till Utställnings- och championatreglerna samt reviderade Regler 
och anvisningar för ringsekreterare är på gång och kommer att publiceras på webben 
före nyår. Ringsekreterare får häften hemskickade. Övriga berörda funktionärsgrupper 
får informationen via mejl och kan ladda hem reglerna från www.skk.se. 
 
Formulering på Internetanmälan gällande specialtecken C och S 
Frågor från länsklubbskonferensen och ordförandemötet om man kan hitta ett annat 
sätt att formulera frågan till utställare, i samband med internetanmälan, om vilka 
meriter anmäld hund har, som sen genererar C och S-märkning i katalogen. I dagsläget 
har kansliet inte hittat någon tydligare skrivning. Finns det förslag på tydligare 
formulering så kan det framföras till Tävlingsavdelningen. 
 
Noterade UtstK informationen. 
 
§ 106 Journalistisk bevakning 
 
Katarina Sundberg informerade om att hon tagit kontakt med Hundsports redaktion 
och kommer att informera i Hundsport om Nyhetsbreven. 
 
Noterade UtstK informationen. 
 
§ 107 Information från sekreteraren  
 
Rapporterade sekreteraren om punkter som tagits upp på SKKs 
kommittésekreterarmöte den 16 september som berör ledamöter i kommittéerna. 
 
Noterade UtstK informationen. 
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§ 108 Protokollsutdrag från SKK centralstyrelse (CS) 
 
Utdrag ur protokoll från CS möte 2014-08-20 
§ 92 Föregående protokoll nr 3-2014, § 63 – Tolkning av FCI cirkulär 14-2014  
Noterade UtstK att CS beslutat att tolkningen ska tas med i Utställningskommitténs 
nyhetsbrev i september samt att informera NKU-länderna vid kommande möte. 
§ 94 SKK/UtstK,  
c ) Justering av utställningsprogram 2017 
Angående fastställande av ändrat datum för Dalarnas Kennelklubb från 17-18 juni till 
10-11 juni 2017, gällande nationell utställning i Avesta samt att grupperna är lagda 
motsatt dag mot Norra Älvsborgs Kennelklubbs nationella utställning i Vänersborg 
samma helg. 
 
d)Tillträdesförbud – Gregor Nemanic 
Angående av VD utfärdat tillträdesförbud för rubricerade person från och med 29 juli 
och tillsvidare har CS efter lång diskussion beslutat att utfärda tillträdesförbud för 
Gregor Nemanic från och med 2014-08-20 till 2015-08-20. Gregor Nemanic får inte 
under tiden vistas på utställning, prov eller tävling eller annat klubbarrangemang inom 
SKK-organisationen. 
 
§ 110 Brev länsklubbarna – Göran Bodegård 
Angående brev till länsklubbarna om förslag till förbättringar i länsklubbarnas rutiner 
för information i ringfördelnings-PM och resultatredovisning. 
Skrivelsen vidarebefordrad till SKK UtstK för information. 
 
Noterade UtstK informationen. 
 
§ 109 Protokollsutdrag från SKK domarkommitté (DK) 
 
Utdrag ur protokoll från DK möte 2014-09-03 
§ 75 Domarfrågor 
a)Skrivelse beträffande domares uttalande, agerande uppförande och/eller bedömning 
Angående skrivelse från utställningsansvarig i Gävleborgs läns Stövarklubb gällande 
domarens bedömning av finsk stövare på utställning i Hassela.  
DK har rekommenderat UtstK att annullera resultatet för SE38591/2013 Vidstigens 
Lucas.  
 



  
SKK/UtstK nr 5/2014 

2014-10-24 
Sida 6/18 

 
 

 

6 
 

UtstK har tagit del av underlagen från utställningsansvarig i lokalklubben, men finner 
inte anledning att ändra resultat.  
 
§ 110  Övriga protokoll 
 
För UtstK kännedom fanns följande protokoll: 

• SKK/CS nr 4-2014, 2014-08-20 

• SKK/DK nr 4-2014, 2014-09-03 
 

• Snabbrapport från NKU-mötet 24-25 september 2014. 
Vissa punkter i NKU-rapporten föranledde en längre diskussion i kommittén framför 
allt några delfrågor som ska tas upp i NKU inför den gemensamma regelrevideringen 
2017-2021.    
Noterade UtstK informationen. Lades protokollen till handlingarna. 
 
§ 111 Information om beslut i SKKs Disciplinnämnd (DN) 
 
För UtstK kännedom fanns en lista från 29 augusti över funktionärer som tilldelats 
disciplinär åtgärd. 
Bland dessa fanns en Certifierad utställningsarrangör (CUA), Cecilia Lönnberg som av 
DN uteslutits av SKK-organisationen.  
 
Beslöt UtstK att avföra Cecilia Lönnberg från listan över Certifierade 
utställningsarrangörer. 
 
Fanns vidare för UtstK kännedom fyra stycken Disciplinnämnds beslut. 
 
Noterade UtstK informationen. 
 
§ 112 Bestyrelserapporter 
 
a)För UtstK kännedom fanns följande bestyrelserapporter från länsklubbarna 

• Gotlands Kennelklubb, Visby 2014-08-30 

• Gotlands Kennelklubb, Visby 2014-08-31 

• Jämtland/Härjedalens Kennelklubb, Svenstavik 2014-08-02-03 

• Norra Norrbottens Kennelklubb, Överkalix 2014-08-23-24 
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• Sydskånska Kennelklubben, Eslöv 2014-09-13-14 

• Södermanlands Kennelkubb, Eskilstuna 2014-08-16-17 

• Värmlands Kennelklubb, Ransäter 2014-07-26-27 

• Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall 2014-10-11-12 

• Västra Kennelklubben, Backamo 2014-08-23-24 

• Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 2014-08-16-17 
 
b) Händelser bilagda bestyrelserapporterna som UtstK har gjort särskilda noteringar 
kring och/eller som vidarebefordrats till UtstK för handläggning. 
 
1)Gotlands Kennelklubb har anmält en händelse i samband med utställningen i Visby 
30 augusti. En handler har uppträtt hotfullt mot en domare då handlern varit missnöjd 
med domarens bedömning och beslut att tilldela hunden KEP (Cannot be judged) på 
grund av att hunden hostat upprepade gånger under bedömningen. Handlern visade 
även ett hotfullt beteende mot domarvärden som fanns vid ringside under 
bedömningen.  
Tog UtstK del av den rapporterade händelsen. Har UtstK funnit att det inte finns 
underlag från bestyrelsen för att gå vidare i ärendet då det inte framkommit vem 
personen är, som ska ha hotat domaren. 
Lades ärendet därmed till handlingarna.    
 
2)Västernorrlands Kennelklubb har lämnat en utförlig rapport om olika händelser 
varav UtstK har tagit upp följande två: 
Byte av klass 
Ett antal hundar har felaktigt anmält sina hundar som katalogförts i championklass 
trots att de vid det aktuella utställningstillfället inte varit utställningschampions varken 
i Sverige eller annat land.  
Då detta kommit fram till arrangören innan bedömningens början har utställarna på 
plats bett att få byta till en klass (öppen klass) som de är berättigade att delta i. Detta 
har inte beviljats då arrangören hänvisat till att det är på utställarens ansvar att anmäla 
i rätt klass.  
 
Diskuterade UtstK den rapporterade händelsen. Uttalade UtstK att man uppmanar 
arrangörer att i det fall en hund felaktigt blivit anmäld och katalogförd i en klass där 
den inte är berättigad att delta, vare sig det gäller åldersmässigt eller att hunden inte 
har erforderliga meriter och detta uppdagas innan bedömningens början, att hantera 
detta med viss flexibilitet och att försöka lösa det så smidigt som möjligt. I ovan 
nämnda fall rekommenderar UtstK att länsklubben återbetalar anmälningsavgiften för 
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de hundar som inte beviljats att delta i rätt klass. För eventuell hund som har deltagit, 
men i fel klass, annulleras dessutom priset. 
 
Intyg på svanskuperad hund född efter 1 januari 2008 godtas inte på utställning 
Rapporterade Västernorrlands Kennelklubb att en svanskuperad hund som är född 
efter 1 januari 2008 tillåtits delta i utställningen mot uppvisande av ett intyg om att 
hunden kuperats på grund av bitskada. 
Påpekade UtstK med hänvisning till gällande Utställnings- och championatregler att 
hundar födda efter 1 januari 2008, inte får delta på utställning oavsett anledning till 
kupering. Uttalade UtstK att erhållet pris för aktuell hund vid aktuell utställning 
annulleras. 
 
c)Uppgifter som måste finns med i samband med vidarebefordrat ärende  
På förekommen anledning påpekar UtstK att i det fall en länsklubb eller specialklubb 
vidarebefordrar ett ärende till UtstK med bestyrelserapporten, måste ett sådant 
ärende vara åtföljt av adekvata namn och adressuppgifter, registreringsuppgifter om 
de personer, hundar etc. som ärendet berör förutom beskrivning av händelseförlopp, 
för att kunna handläggas.     
 
§ 113 Utbildningsfrågor 
 
a)Seminarium för länsklubbarnas domar- utställnings- och SRD-ansvariga den 25-26 
oktober 2014  
Fanns för UtstK och domarkommitténs (DK) kännedom program samt 
deltagarförteckning över deltagare till seminariet för domar- utställnings- och SRD-
ansvariga 25-26 oktober 2014. 
Gick UtstK tillsammans med DK igenom de olika programpunkterna. 
 
b)Fråga från Svenska Stövarklubben angående krav för utbildning av CUA 
Svenska Stövarklubben har ställt sig frågande till de krav som SKK har satt som 
förkunskaper för att bli certifierad utställningsarrangör, CUA. Svenska Stövarklubbens 
utställningsansvarige menar att de inte i tillräcklig omfattning har utbildade 
ringsekreterare och därför hamnar utanför den kursverksamhet som SKK har. En 
utbildad funktionär kanske bor 30-40 mil ifrån där utställningen ska hållas, vilket 
Svenska Stövarklubben anser inte är varken praktiskt eller ekonomiskt genomförbart. 
UtstK diskuterade frågan och har lämnat följande svar: 
I Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H står följande som krav på förkunskaper: 
”Personer som är auktoriserade ringsekreterare alternativt lång erfarenhet från 
utställningsverksamheten. Medlem i SKK-organisationen.”  
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UtstK har fått indikationer på att CUA i vissa fall inte haft de övergripande kunskaper 
och varit tillräckligt uppdaterade på utställningsreglerna för att kunna vara ett stöd och 
en garant för genomförande av ett kvalitativt bra utställningsarrangemang. 
Det har resulterat i att UtstK har i samband med seminarium för länsklubbarna i helgen 
25-26 oktober 2014 och seminarium för specialklubbarnas utställnings- och 
domaransvariga 18-19 april 2015, beslutat att diskutera frågan om CUAs roll och effekt 
på utställningsverksamheten och på vilket sätt CUA är involverad i utställningsarbetet 
före, under och efter utställningen. Detta för att eventuellt se hur man kan göra för att 
ytterligare stärka upp CUAs kompetens och uppmana CUA-H (handledarna) att håll så 
kallade ”brush up” för CUA. 
UtstK har också i uppdraget från SKK CS att se över utställningsverksamheten 
kvalitativt, ansett att det är viktigt att ras- och specialklubbarna har samma kvalitet på 
sina utställningsarrangemang oavsett storlek och geografiskt läge, vilket är en av 
anledningarna till utbildning av CUA. 
När det gäller att anlita en CUA i samband med förarbetet, och att vara ett stöd inför 
genomförandet och efterarbetet så finns det möjligheter att anlita en CUA som bor 30-
40 mil bort. Det är också fullt tillåtet att anlita en CUA från någon annan klubb som 
finns inom regionen. Planering kan göras via telefonmöten. För CUA finns inget krav på 
att denne ska finnas på plats själva utställningsdagen. Däremot ska CUA ihop med 
utställningsarrangör i samband med planeringen ha försäkrat sig om att det finns 
funktionärer; bestyrelse, kommissarie, ringsekreterare etc. som har kompetens för 
genomförandet. 
 
§ 114 Inkomna skrivelser 
 
a)Svenska Beagleklubben – angående bestyrelse och kommissarie - Bro 23 augusti  
Utställningsansvarig, Ewa Swedare i Svenska Beagleklubben har uppmärksammat SKK 
UtstK på att såväl bestyrelse som kommissarie saknades på plats i samband med 
Svenska Beagleklubbens utställning i Bro 23 augusti 2014.  Av katalogen framgick att 
följande personer var utsedda för bestyrelseuppdraget; Ann-Charlotte Pålsson, Erik 
Blomquist, Malin Ranestål samt som kommissarie; Elisabeth Gibson. 
Enligt yttrande per mejl 24 september från certifierad utställningsarrangör, CUA Eva 
Andersson som befann sig på utställningen så var Malin Ranestål inte på plats men 
kunde nås per telefon hela dagen, Erik Blomquist, kassör i Svenska Beagleklubben 
skulle ha varit på plats, men uteblev. Ann-Charlotte Pålsson hade fått förhinder. Någon 
ersättare togs inte in. Vidare har CUA uppgivit i sitt yttrande att även kommissarien 
Elisabeth Gibson uteblev. 
Med hänvisning till kataloguppgifter resultatredovisning från utställningen i Bro 23 
augusti kan man även se att Roger Pålsson, sekreterare i Östsvenska Beagleklubben 
anmält och ställt ut hund på ovan nämnda utställning där hans fru står som 
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bestyrelseledamot, vilket inte är tillåtet med hänvisning till Utställnings- och 
championatreglerna.  
 
Tog UtstK med förvåning del av inkomna underlag. Uttalade UtstK att man ger sitt fulla 
stöd till utställningsansvarig Ewa Swedare att ställa krav på lokalavdelningen. Om de 
ska få fortsätta att arrangera utställning så behöver de utbildning i vilka regler som 
gäller. Vidare rekommenderar UtstK att Eva Andersson deltar i en ”brush up” för CUA 
samt att Ewa Swedare eventuellt tar över CUA-uppdraget för Östsvenska 
Beagleklubben tillsvidare. 
Beslöt UtstK att priser för de hundar som Roger Pålsson anmält och ställt ut på samma 
utställning där hans fru stått som bestyrelseledamot, annulleras. 
 
b)Utställningskommitténs funktionärsstipendium 
 
1)UtstK behandlade ansökan om 2014 års funktionärsstipendium. Stipendiet tilldelas 
person som på olika sätt beskrivit ett stort engagemang för utställningsverksamheten 
och som genom egen fortbildning önskar förmedla detta vidare inom organisationen.   
 
Beslöt UtstK att bifalla ansökan om utställningskommitténs funktionärsstipendium 
från Gunilla Hjerpe som är bosatt i Lycksele och aktiv i Västerbottens Älghundklubb, 
med högst 6000 kr att användas till studiebesök på Cruft’s år 2015.  
UtstK har som motivering till beslutet uttalat att man tror att studiebesöket på Cruft’s 
kan stärka Gunilla Hjerpe som person och funktionär och ge henne ytterligare 
motivation i det fortsatta arbetet med utställningsverksamheten inom klubben.       
I enlighet med reglemente för utbetalning av stipendiet gäller 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.”  
 
 2)Skrivelse från Peter Fugelstad 17 september 2014 angående genomförande av 
ansökta projekt för föregående års (2013) funktionärsstipendium. 
 
Tog UtstK del av skrivelsen. Beslöt UtstK att meddela Peter Fugelstad att utbetalning 
av tilldelat stipendiebelopp förutsätter genomförande av de projekt och under den 
tidsperiod som ansökan avsåg. Beslöt UtstK att stipendiebeloppet utbetalas med högst 
2/3 av den totala summan under förutsättning att minst två projekt genomförs under 
2014. Om endast ett av de ansökta projekten genomförs under år 2014 utgår noll (0) 
kronor.    
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c)Domaravtal - logi 
Fanns för UtstK och DKs kännedom skrivelse från en exteriördomare, 18 september 
2014 samt kopia på avtal mellan domaren och utställningsarrangör. 
Domaren har i skrivelsen lämnat synpunkter på att arrangör bör vara skyldig att ordna 
och stå för kostnaden för logi i samband med domaruppdrag om domaren så önskar på 
grund av resväg.  
 
Fann UtstK av ovan nämnda avtal att överenskommelse om boende inte fanns med i 
avtalet. Uttalade UtstK att det finns möjlighet att i avtal mellan arrangör och domare 
reglera sådant i förväg. Vidare att det inte finns några givna regler för vare sig milantal 
eller åktid. UtstK uppmanar arrangörer och domare att vara noggranna och 
kommunicera sina överenskommelser skriftligt i avtal samt att domare framför sina 
önskemål redan i samband med inbjudan.  
Lades ärendet därmed till handlingarna. 
 
§ 115 Policyfrågor - regelfrågor 
 
a)Svenska Grand Danois Klubben 
Fanns en skrivelse 11 oktober 2014 från medlemmar inom Svenska Grand Danois 
Klubben.  
 
UtstK tog del av inkomna underlag och har särskilt tittat på de delar som berör UtstK 
områden vad gäller utställningsverksamheten. De delar som berör föreningskommittén 
har överlämnats till den kommittén. 
Beträffande den officiella utställningen i Stora Segerstad 2014 önskar UtstK 
förtydligande från Svenska Grand Danois Klubben om uppgifter om certifierad 
utställningsarrangör, om CUA fanns med i utställningskatalogen eller inte, samt om 
bestyrelserapport upprättats. 
Uttalade UtstK att det är beklagligt om det inte har fungerat med vissa funktioner i 
samband med utställningen, men att det är något att kommunicera inom den nya 
styrelsen. 
 
b. 1) Underlag för översyn av championatsregler och särbestämmelser 
Kjell Svensson presenterade en lista över sådant som kan uppfattas som 
”krångligheter” i nuvarande championatsregler och särbestämmelser, utifrån 
uppdraget från CS protokoll 2/2014 att göra en regelöversyn med särskild hänsyn 
tagen till att SKKs regelverk idag är omfattande och ibland svårtillgängligt för 
medlemmarna. CS har förtydligat att uppdraget inte innebär att föregå den 
regelrevidering som berörda klubbar gör inför nästa låsningsperiod 2017-2021.  
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Diskuterade UtstK Särbestämmelserna framför allt gällande krav på provmerit för att 
tävla om cert.  
Uttalade UtstK sitt stöd för att bästa hund exteriört, ska tilldelas cert och att krav på 
provmeriter ska regleras först i samband med championatsansökan. 
 
b. 2) Underlag för revidering av allmänna regler för utställning, prov och tävling 
2017-2021 
Fanns förslag till revidering av allmänna regler för utställning, prov och tävling att gälla 
från 1 januari 2017 till 31 december 2021 som inte ingår i den del av regelverket som 
är harmoniserad inom NKU. 
 
Tog UtstK del av de olika punkterna med föreslagna revideringar och lämnade sina 
synpunkter. 
 
§ 116 Registreringsärenden 
 
Dräktig tik utställd mindre än 30 dagar före valpning 
Det har kommit till UtstK kännedom att shetland sheepdogtiken SE58941/2011 
Shellrick’s Xtremely Well Design har ställts ut på Hälsinglands Kennelklubbs utställning 
i Alfta den 13 juli 2014, mindre än 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter 
parning. 
 
Fanns yttrande i ärendet från hundägaren, som beklagar det inträffade. 
 
Beslöt UtstK att med hänvisning till Utställnings- och championatregler, punkt 6 Hinder 
för deltagande i utställningar, prov och tävlingar/Dräktig tik och valptik att annullera 
erhållet pris för ovan nämnda hund på i ärendet aktuell utställning. Beslöt UtstK att 
informera uppfödaren om att i fall av återkommande överträdelse gällande ovan 
nämnda regel kan ärendet komma att vidarebefordras till SKKs Disciplinnämnd.  
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§ 117 Redovisning av UtstK VU-beslut  
 
a)Dispenser domare/dag antal hundar 
 
VU har beviljat följande dispenser 
 
VU-beslut 22 augusti 
Gotlands Kennelklubb, Visby 2014-08-31 
Leni Finne  81 
 
 
VU-beslut 29 augusti 
SBK/Tranås BK, Tranås 2014-09-13 
Yvonne Brink  84  
 
VU-beslut 12 september 
Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall 2014-10-11-12 
11 oktober 
Antonio Di Lorenzo 81 
12 oktober 
Soile Bister   81 
 
VU-beslut 17 september 
SDHK/Chihuahuacirkeln, Eskilstuna 2014-09-28 
Marie Callert  85 
 
VU-beslut 29 september 
Svenska Pudelklubben, norra avdelningen, Sundsvall 2014-10-12 
Lene Kildeborg Jakobsen 83 
 
VU-beslut 6 oktober 
Svenska Vinthundklubben, Vallentuna 2014-10-19 
Marta Heine  82 
Lynda Mathews 81 
 
VU-beslut 15 oktober 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Södra avd, Åstorp 2014-11-08 
Bo Skalin  82 
 
Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda i paragrafen av VU givna dispenser. 
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b)Utställningar ändringar - VU-ärenden 
 
VU har tagit följande beslut  
 
Svenska Bergs- och Herdehundklubben (SBHK)/Bernhardinerna 
VU-beslut 2014-09-17 – byte av plats och datum - avslag 
Ansökan 9 september om byte av datum och plats för utställningen i Svenstavik  
2 augusti till 29 augusti 2015 i Vadstena. ”På grund av bristande intresse från utställare 
ser Bernhardinera inte att det är ekonomiskt möjligt att genomföra en officiell 
utställning i norr.”  
 
Utställningsansvarig i SBHK har föreslagit Bernhardinerna att i sådant fall flytta sin 
utställning för samarrangemang med en befintlig utställning i Norje Boke 2 augusti 
2015 tillsammans med fyra andra rasklubbar inom SBHK samt har SBHK en utställning 
1 augusti 2015 i Norje Boke. 
 
VU i UtstK har avslagit ovan nämnda ansökan och rekommenderat rasklubben 
Berhardinerna att flytta utställningen i enlighet med SBHKs förslag, alternativt ställa in 
utställningen. Bernhardierna har därefter ansökt om att flytta utställningen till Norje 
Boke, vilket beviljats av VU.  
 
Svenska Dreverklubben  
VU-beslut 2014-09-24 -  byte av plats/datum/ställa in - beviljat 
Ansökan 17 september från SDK om att byta plats för utställningen 2015-05-16 i Bettna 
till Flen, 2015-08-09 i Hedesunda till Järvsö, byta datum för utställningen i Dingle från 
2015-12-13 till 2015-12-20 samt ställa in utställningen 2015-03-22 Örebros 
Dreverklubb på grund av att lokalklubben upphört. 
 
Svenska Stövarklubben 
VU-beslut 1 oktober – byte av datum - avslag 
Ansökan 29 september om byte av datum för utställningen i Selet/Vännäs från 28 juni 
till 6 juni 2015 med hänvisning till att ”klubben tror att det både kan vara för varmt i 
slutet av juni och folk har börjat sina semestrar så att de kanske är bortresta”.  
VU har avslagit ansökan då man inte anser att motiveringen håller för att byta datum 
för tidigare beviljad utställning. 
 
Svenska Terrierklubben 
VU-beslut 17 september – byte av plats - beviljat 
Westiealliansen utställning 2015-06-28 Skara till ny plats Borås för samordning med 
Södra Älvsborgs Kennelklubb. 
Värmland Dal utställning 2015-07-26 Skoghall till ny plats Torsby på grund av bättre 
förutsättning vad gäller funktionärer.  
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Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel (SSTS) 
VU-beslut 24 september - ny dubbelutställning - avslag 
En ansökan 21 september gällande SSTS/L:a Vänerområdet om att flytta utställningen 
2015- 07-04  i Tånga Hed till nytt datum 2015-05-24 (på grund av att L:a Vänerområdet 
lägger ner sin verksamhet). Byte av datum skulle innebära en dubbelutställning med 
SSTS/CS som har en utställning beviljad 2015-05-23. 
 
VU har avslagit ansökan med motivering att ovan nämnda ses som en ansökan om ny 
utställning. 
 
Svenska Vinthundklubben (SvVK))   
VU-beslut 30 september – utställning med officiell status - beviljat 
SvVK/Svenska Faraohundklubben har ansökt 30 september om att rasen cirneco dell’ 
etna ska få delta på deras utställning 2015-06-21 i Tånga Hed med officiell status, med 
anledning av att cirneco dell’ etna från och med 1 januari 2014 ingår som rasklubb 
tillsammans med Svenska Faraohundklubben. Cirneco dell’ etna har tidigare ansökt om 
utställning med inofficiell status. 
 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) 
Lena Rollmar (utställningsansvarig) har meddelat att hon delegerat ansvaret för 
ansökningar om utställningar/ändringar till Madeleine Ivarsson.  
 
VU-beslut 7 oktober – byte av plats – beviljat 
2015-06-14 Öland till ny plats Gränna. Byte av plats är en återföring av utställningen 
tillbaka till Gränna, där den tidigare beviljats med samma datum. 
 
VU-beslut 17 september – byte av datum och plats – beviljat 
SSRK/avdelningen i Bergslagen har ansökt om att få byta datum och plats från 2015-
08-30 i Västerås till 2015-08-02 i Örebrotrakten. (Motsvarande utställning 2016-08-14 i 
Örebro är tidigare beviljad.)  
Motivering: Avdelningen har i dagsläget inte några aktiva funktionärer i det område 
som tidigare beviljats. Samt är Carina Arvidsson den nuvarande utställningsansvariga 
som ska fortsätta sitt uppdrag även kommande år och för hennes del krockar 
nuvarande datum med annat arrangemang.  
 VU har beviljat ansökan med hänvisning till att man ser att det finns en ”röd tråd” och 
en tänkt plan för avdelningen Bergslagen med Carina Arvidsson som fortsatt 
utställningsansvarig. 
 
Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda i paragrafen av VU tagna beslut. 
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§ 118 Juniorhandling 
 
Gav Cindy Pettersson en kort rapport från Handlingkommittens möte den 6 oktober 
2014. 
Johanna Backlund hade meddelat att hon avgår som ordförande i Handlingkommittén 
vid årsskiftet 2014/2015. Man beslutade att fortsättningsvis välja representanter till 
Handlingkommttén inklusive sekreterare och vice ordföranden varje år, vilket inte 
funnits rutiner för tidigare. Man kommer att fortsätta att ha månatliga telefonmöten.  
 
En verksamhetsplan för år 2015 har upprättats 
Landslagsuttagning ska eventuellt ske i samband med en lägerhelg, datum och plats är 
ännu inte fastställt.  
Beslutat att inte hålla någon domarutbildning år 2015.  
Ungdoms-SM 2015; datum och plats är inte klart.    
Ett nordiskt möte ska hållas i samband med Nordisk Vinnarutställning 2015 på 
Stockholm Hundmässa den 12-13 december. 
 
Övrigt  
Landslagshelg för de som är uttagna till landslaget, i Lilleström i Norge den 15-16 
november 2014. 
Landslagshelgen 20-21 september 2014 där juniorhandlers ställde upp som handlers 
för SSRKs presentationsraser, då SSRK hade en konferens samtidigt, uppskattades både 
av juniorhandlers och SSRK. Konceptet kommer att fortsätta även nästa år. 
 
Prisutdelning av Årets Juniohandler sker i samband med SM, på Stockholm Hundmässa 
2014.  
 
”Mari Karlos- priset” delas till Johanna Backlund på Stockholm Hundmässa. 
 
Tackade UtstK, Cindy Pettersson för den utförliga rapporten. 
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§ 119  Information från FCI 
 
För UtstK kännedom: 

• Cirkulär 48/2014: Société Cynologique Suisse informerar om att domare Mrs 
Christa Schatzmann är avstängd från att döma från och med 27 februari 2014 
till och med 27 februari 2015. 

 

• Cirkulär 52/2014: Egyptian Kennel Federation (EKF) påminner om att inbjudan 
till domare i Egypten att döma endast kan accepteras om dessa omfattas av 
EKF.  

 

• Cirkulär 53/2014: Australian National Kennel Council (ANKC) informerar om att 
domare Mrs Nellie Abela´s avstängning från att döma har reducerats till 2 år 
och 8 månader från och med 8 oktober 2014 till 8 juni 2017.      

 

• Uppdaterade listor från FCI gällande CACIB-Shows år 2015 och 2016. 
 
Noterade UtstK informationen. 
 
§ 120  Övrigt 
På förekommen anledning, en person som blev akut sjuk i samband med utställning 
och fick hjärtmassage av sjukvårdskunnig, tog Thomas Uneholt upp ett förslag om att 
det bör finnas tillgång till sjukvårdare och ”Hjärtstartare” i samband med 
utställningsarrangemang. 
 
Beslöt UtstK att höra med länsklubbarna om möjligheten att de ser till att det finns 
”Hjärtstartare” på utställningsplatserna samt kontrollerar i förväg om det finns 
sjukvårdskunnig person på plats. 
    
§ 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 ingen av punkterna på dagens möte är av sådan karaktär. 
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§ 122 Nästa sammanträde 
 
Beslöt UtstK följande mötesdatum för år 2015:  
28 januari, 28-29 april (gemensamt möte med domarkommittén), 8 juni, 10 september 
samt 5 november. 
  
§ 123 Sammanträdets avslutande 
Tackade ordföranden ledamöterna samt avslutades sammanträdet. 
 
Vid protokollet 
Ann-Sofi Flygare 
 
Justeras     Justeras 
 
Bo Skalin (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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