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SKK/UtstK nr 5/2015
2015-11-05
§§ 98-121

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté den 5 november 2015, på SKKs kansli i Spånga.
Närvarande
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf), Birgitta Bernhed,
Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo
Wiberg.
Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli, Katarina Sundberg journalistisk bevakning.
Protokoll: Ann-Sofi Flygare
§ 98

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens möte och därefter förklarades
mötet öppnat.
§ 99

Val av justerare

Viktoria Engström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 100 Föregående protokoll
UtstK protokoll 4/2015
Protokollet gicks igenom och lades därefter med godkännande till handlingarna.
§ 101 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
1)UtstK 2/2015, § 32 protokollsutdrag SRD-K
Redovisning av uppdrag gällande
Information/presentation SRD/BSI till domare på länsklubbsutställningar
Vid diskussioner på seminarium för domar- utställnings- och SRD-ansvariga i
länsklubbarna (oktober 2014) samt berörda kommittéer, har det framförts önskemål
om att förbättra och utveckla presentationen av SRD/BSI till våra domare.
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SRD/BSI är ett viktigt instrument till förmån för våra hundars välfärd och inte minst för
att visa att SKK som organisation tar detta på ett stort allvar. Vi bör också tänka på att
få en positiv syn på hundutställningar och uppfödning av rashundar, från samhället.
Beslöt UtstK utifrån ovan nämnda att godkänna redovisat förslag och lämna följande
rekommendationer till länsklubbarna inför utställningssäsongen 2016:
- att SRD/BSI informationen ingår som en del i den allmänna informationen till
domarna
- att det är en fördel om ringsekreterarna för dessa raser är med vid denna
information, då de kan hjälpa till med fortlöpande/påminnelse om SRD/BSI
under bedömningen i ringen
- att informationen blir bättre om den genomförs vid en särskild samling på
utställningsdagens morgon innan bedömningen
- att det alltid finns en SRD-ansvarig i länsklubben som med fördel även kan vara
domaransvarig
- att lägga SRD-blanketter i alla ringlådor, även till de raser som inte är upptagna i
SRD. Domarna ska notera avvikelser/överdrifter för alla raser
2)UtstK 4/2015, 79, Information från ledamöterna
Rapport om uppdrag gällande
Handläggning vid omregistrering av vissa raser; exempelvis papillon och phalène
Följande förtydligande rekommenderas att vid nästa revidering införas i Regler och
anvisningar för ringsekreterare samt att informationen införs i Handbok för
utställningsansvariga:
- Om en hund av ras där omregistrering mellan rasvarianterna kan ske, (och det
av särbestämmelserna inte framgår specifika krav) kan byta variant på
utställningsdagen; det vill säga delta som en annan variant än den som den är
registrerad som. I ett sådant fall ska domaren ” typa om” hunden och
ringsekreteraren ska notera detta på resultatlistan och kritiken.
- Arrangören eller hundägaren kontaktar SKK så att rasvarianten kan bytas till
den som hunden blivit intypad och deltagit som.
- Hundägare kan också på eget initiativ kontakta SKKs registreringsavdelning och
få hunden omregistrerad till annan rasvariant utan att den har deltagit på
utställning. Omregistrering kan endast ske en (1) gång.
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Beslöt UtstK att stödja ovan nämnt förslag till handläggning vid omregistrering av vissa
raser samt införande i regelverk samt Handbok för utställningsansvariga för
information till berörda funktionärer.
Förklarades paragrafen omedelbart justerad.
3)UtstK nr 4/2015, § 85, Bestyrelserapporter
a)Uppsala läns Kennelklubb, Österbybruk 2015-05-30-31
Med anledning av särskild händelse, uppdrogs vid föregående möte till Viktoria
Engström och Thomas Uneholt att skriva en checklista för utställningsarrangörer
angående hur stickprovskontroller kan genomföras.
Redovisades följande förslag till checklista gällande stickprovskontroller:
- Utställningsarrangörer rekommenderas att mer frekvent utföra
stickprovskontroll av hundars ID för att bättre kunna säkerställa att det är rätt
hund som deltar, samt att öka smittskyddet genom att kontrollera
vaccinationsintyget.
-

Enligt Utställnings- och championatregler/ Allmänna regler för utställningar,
prov och tävlingar, punkt 2 kan ID-kontroll ske genom stickprov, vilket också
bör framgå av PM/ringfördelning.

-

ID-kontroll ska utföras av två personer och det ska tydligt framgå att de är
funktionärer tillhörande arrangerande klubb. En av dessa två kan med fördel
vara en bestyrelseledamot.

-

Avläst chipnummer ska jämföras med hundens
registreringsbevis/pass/vaccinationsbevis samt uppgifter i utställningskatalogen

-

I det fall uppgifterna inte stämmer överens ska det omgående anmälas till
bestyrelsen och hundägaren ska upplysas om det. Hundägaren ska även
meddelas att hunden inte får delta på utställningen, alternativt om hunden
redan har tävlat så ska resultatet annulleras.

-

Det är också viktigt att arrangören omgående informerar berörd ringpersonal
om hund (enligt ovan nämnda) inte äger rätt att delta.

-

ID-kontrollen kan ske vid entrén på utställningsområdet och på av
bestyrelsen/arrangören i förväg beslutade placeringar för vissa raser.
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-

Vid eventuell ID-kontroll på en hel ras ska det göras av en person som inte ingår
i den ordinarie ringpersonalen (företrädesvis en bestyrelseledamot).
Information till utställarna bör i så fall framföras av bestyrelsen.

-

Kontrollen kan med fördel ske parallellt med att bedömningen av den aktuella
rasen/raserna fortgår i ringen.

Beslöt UtstK att godkänna ovan nämnda förslag och att checklistan skickas ut till
klubbarna samt läggs in i Handbok för utställningsansvariga.
i)Wästmanlands Kennelklubb, Köping 2015-07-18-19
Bordlagt ärende.
Med hänvisning till att kompletterande underlag, trots påminnelse, inte inkommit
beslöt UtstK att avskriva ärendet.
o)Norra Norrbottens Kennelklubb, Överkalix 2015-08-22-23
Bordlagt ärende från föregående möte för utredning av händelse rapporterad under
del III i bestyrelserapporten.
Fanns yttrande inkommet 2015-10-21 från skrivande ringsekreterare i det aktuella
ärendet.
Fanns yttrande från bestyrelsen 2015-10-27 samt från inkallande ringsekreterare 201511-03 november 2015.
Framkom av underlagen att en domare efter påbörjad kvalitetsbedömning; mätning
och bettkontroll av en hund, låtit utställaren lämna ringen och därefter meddelat de
båda ringsekreterarna att ”the dog was not here”. Domaren hävdade att ingen
bedömningskritik ska skrivas på hunden, trots att ringsekreterarna opponerade sig och
förklarade reglerna för domaren, då hunden de facto varit inne i ringen för att få en
kvalitetsbedömning.
Konstaterade UtstK utifrån ovan nämnda underlag att någon anmälan från
hundägaren till bestyrelsen inte förelegat. Vidare att ringsekreterarna handlat rätt då
de gjort en notering om händelsen, som sedan rapporterats till bestyrelsen.
Beslöt UtstK att påtala att domaren begått ett fel, då hund som går in i ringen ska
bedömas, i enlighet med bedömningsreglerna. Beslöt UtstK att vidarebefordra
underlagen till SKKs domarkommitté för kännedom.
4)UtstK nr 4/2015, § 87, Policyfrågor/regelfrågor
a)Angående användande av en viss typ av halsband på utställning
Bo Wiberg lämnade en redogörelse för uppdraget att i samråd med Svenska
Brukshundklubben utreda huruvida användandet av den i ärendet aktuella typen av
halsband på utställning, utgör någon negativ påverkan på hundens välfärd.
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Representant från Svenska Brukshundklubben, Avel- och hälsas utskottsgrupp exteriör,
har tillsammans med Bo Wiberg gjort ett studiebesök där de förevisats hur halsbandet
fungerar i praktiken och kunnat jämföra detta med andra typer av halsband, typ
halskedja.
Deras samlade uppfattning är att man inte kan se att ovan nämnda halsband, typ
halskedja, medför någon skadlig påverkan på hunden.
Beslöt UtstK att informera i ärendet berörd person samt Svenska Brukshundklubben
att det inte utifrån vad som framkommit, ovan nämnt, föreligger något hinder att
använda denna typ av halsband på utställning.
§ 102 Information från ordföranden
Fanns ekonomisk resultatrapport för UtstK för perioden oktober 2015.
Fann UtstK att rapporten ligger väl mot budget.
Lades rapporten efter genomgång till handlingarna.
Tog ordföranden Bo Skalin upp ett förslag om att Thomas Uneholt på kommande års
budget ges möjlighet till resebidrag för att göra ett studiebesök i Finland för att
diskutera olika datatekniska frågor med representanter inom Finska Kennelklubben.
Beslöt UtstK att stödja det utmärkta förslaget.

§ 103 Information från ledamöterna
Thomas Uneholt – informerade om att CUA-utbildningen med Dalarnas Kennelklubb
helgen 19-20 september, avlöpt väl. Det var åtta stycken deltagare varav två deltagare
från Svenska Brukshundklubben. Thomas Uneholt informerade också om att han fått
förfrågan från jakthundklubbar och kommer att hålla en CUA-utbildning för dessa vid
ett senare tillfälle.
Bo Wiberg – informerade om att en CUA-utbildning med Svenska Brukshundklubben
hållits i oktober för tolv deltagare.
Viktoria Engström – informerade om att hon har fått förfrågan från Västra
Kennelklubben om att hålla en ”brush up” för ringsekreterare.
Noterade UtstK informationen.
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§ 104 Information från tävlings- och utbildningschefen
Fanns de två remisser till läns- specialklubbar och avtalsanslutna klubbar angående
Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar som gäller för samtlig utställningsprov- och tävlings- och beskrivningsverksamhet som anordnas av SKK och till SKK
anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna klubbar. De gäller i
femårsperioder och beslutas av SKK Centralstyrelse. Nuvarande version gäller till och
med 2016-12-31 och nästa version kommer att gälla från 2017-01-01 till 2021-12-31,
förutom för vissa jaktprovsregler där perioden löper från 2017-07-01 till 2022-06-30.
Remissvar ska vara SKK, Kjell Svensson tillhanda senast 11 januari 2016.
Samt remiss angående regler för utställningar 2017-2021. SKKs utställningsregler
fastställs att gälla i femårsperioder. Nuvarande regelperiod går ut 2016-12-31
innebärande att de nya reglerna kommer att gälla från 2017-01-01 till och med 202112-31.
Remissvar ska vara SKK, Kjell Svensson tillhanda senast 25 januari 2016.
Informerade Kjell Svensson om att ett uppdaterat supplement till gällande
Utställnings- och championatregler är på gång och kommer att skickas ut i
månadsskiftet november/december. Ringsekreterare får en pappersversion
hemskickad och certifierade utställningsarrangörer, (CUA) får ett mejl när den
uppdaterade webb-versionen är utlagd på www.skk.se under utställning/regler.
Rapporterade Kjell Svensson om att ett givande NKU-möte på tjänstemannanivå hållits
på SKKs kansli där representanter från Danska, Finska och Norska Kennelklubben
deltagit. Bland annat har man diskuterat olika tävlingsfrågor och en förhoppning om
bättre samordning av informationen mellan länderna om länsklubbsutställningar som
ligger på orter inom 30-mil i gränsområdena. Ett nytt möte med NKU
utställningsgruppen är planerat till den 3 mars 2016.
Noterade UtstK informationen.
§ 105 Journalistisk bevakning
Fanns för kännedom
SKK Utställningskommittés nyhetsbrev för oktober 2015.
Noterade UtstK informationen.
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§ 106 Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse (CS)
Utdrag ur protokoll från CS möte 2 oktober 2015
§ 118 Föregående protokoll nr 4-2015, § 87 Föregående protokoll nr 3-2015, § 65 c)
Brev från Anna Hedlund – överklagan av beslut
Ett förtydligande från Ulf Uddman angående skrivningen i CS föregående protokoll, där
det kan tolkas som att rubricerade ärende inte blivit hanterat på ett riktigt och korrekt
sätt från utställningskommitténs sida. CS har också förtydligat att man inte har något
att erinra mot utställningskommitténs eller kansliets hantering av ärendet.
§ 121 SKK/UtstK a) Ändring av datum för länsklubbsutställning 2017
CS beslut att tillstyrka Sydskånska Kennelklubbens flytt av datum för sin internationella
utställning i Malmö från den 25-26 mars till den 18-19 mars 2017.
Noterade UtstK ovan nämnda information.
Fanns följande protokoll för kännedom:
 SKK CS nr 4-2015, 2015-08-13
 SKK CS nr 5-2015, 2015-10-02
 SKK CS nr 6-2015, 2015-10-04
Från SKKs kommittéer fanns följande protokoll för kännedom:
 SKK domarkommitté nr 4-2015, 2015-09-09
§ 107 SKK Disciplinnämnd
Fanns för kännedom tre meddelade beslut från SKKs Disciplinnämnd i ärenden som rör
UtstK, varav ett rörande en auktoriserad ringsekreterare, enligt nedanstående:
Funktionär som uteslutits
Person som berörs av beslut 77/2015 har av SKK Disciplinnämnd 2015-09-16
meddelats att denne inte får antas som medlem i någon av SKKs
medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap.
Beslöt UtstK i konsekvens med ovan nämnda att personen ska avauktoriseras som
ringsekreterare.
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§ 108 Bestyrelserapporter
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter:
Länsklubbar
a)Gotlands Kennelklubb, Visby 2015-08-29
Noteringar som inte föranleder handläggning av UtstK
b)Gotlands Kennelklubb, Visby 2015-08-30
Notering om klagomål angående domares uppträdande. Vidarebefordrat till DK.
c)Småland-Ölands Kennelklubb, Öland 2015-09-05-06
Ingen avvikelse rapporterad.
d)Örebro läns Kennelklubb, Askersund 2015-08-08-09
Ingen avvikelse rapporterad.
e) Gästriklands Kennelklubb, Högbo 2015-09-12-13
Rapporterade händelser noterade av bestyrelsen varav ett ärende bordlades för
inhämtande av yttrande.
Ärende inkommet i efterhand den 21 september 2015, angående händelse på
utställningen i Högbo, (se § 112 a. Registreringsärende, nedan i protokollet).
f) Sydskånska Kennelklubben, Eslöv 2015-09-12-13
Ärende handlagt av bestyrelsen angående deltagande av svanskuperad hund.
Beslöt UtstK att informera arrangör och hundägare om att den i ärendet
svanskuperade hunden inte varit berättigad att delta, samt att erhållet pris på
utställningen därmed annulleras.
g)Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 2015-10-30—11-01
Ärende bordlagt för inhämtande av yttrande.
Noterade UtstK ovan nämnd information i bestyrelserapporterna.
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§ 109 Utbildningar hösten 2016
Följande återkommande utbildningar är planerade för hösten 2016:
 Seminarium för länsklubbarnas domar- och utställningsansvariga (vart annat år)
Planerat datum 22-23 oktober
 Brush up för CUA-Handledare (vart 4:e år)
Planerat datum 12-13 november
För information se kalendarium på www.skk.se.
§ 110 Inkomna skrivelser
a)Rasklubben för Portugisisk Vattenhund – obligatorisk mätning från 1 januari 2017
Fanns från Rasklubben för Portugisisk Vattenhund (RPVH) en ansökan inkommen 6
oktober 2016 om att obligatorisk mätning ska ske vid officiella utställningar åren 20162017, med motivering att det i domarkritiker påtalas att det förekommer en del för
stora hundar. Obligatorisk mätning har tidigare genomförts på rasen under perioden
2006-2007.
Beslöt UtstK att avslå mätningsperiod med början redan 2016, på grund av att det
krävs framförhållning så att informationen når ut till alla berörda klubbar.
Beslöt UtstK att bevilja Rasklubben för Portugisisk Vattenhund obligatorisk mätning för
rasen på alla officiella utställningar i alla officiella klasser, under en 2-årsperiod från
och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2018.
b)Utställningskommitténs funktionärsstipendium 2015
UtstK har av SKK Centralstyrelse tilldelats ett belopp om 15 000 kr att fördela såsom
funktionärsstipendium. Stipendiet tilldelas person/-er som på olika sätt beskrivit ett
stort engagemang för utställningsverksamheten och som genom egen fortbildning
önskar förmedla detta vidare inom organisationen.
Fanns åtta inkomna ansökningar (ansökningstiden gick ut oktober 2015), från olika
klubbar inom SKK-organisationen med nominering av funktionärer.
Efter noggrann genomgång av de åtta inkomna ansökningarna, beslöt UtstK att tilldela
utställningskommitténs funktionärsstipendium enligt följande:
Svenska Kelpieklubben tre personer; Anna Westerberg, Lisbeth Cederberg och Conny
Borg, med ett belopp om totalt 6 000 kr
Norrbottens Älghundklubb fem personer; Anna-Lena Angeria, Bertil Larsson, Karin
Öderyd, Eva-Mari Öderyd och Mikael Nilsson, med ett belopp om totalt 9 000 kr.
9

SKK/UtstK nr 5/2015
2015-11-05
Sida 10/20

I enlighet med regler för utbetalning av stipendiet gäller att
”Senast två (2) månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaten
avlämna en rapport och/eller reseberättelse, varefter utbetalning av tilldelat
stipendiebelopp sker.”
c)Svenska Vinthundklubben/norras utställning i Timrå 11 oktober 2015
Från utställare inkommen skrivelse 2015-10-20, med bilagda foton samt en handfull
stenar från underlaget i ett Växthus där bedömningen genomfördes i samband med
rubricerade utställning.
Utställaren har i sin skrivelse lämnat stark kritik mot att Svenska
Vinthundklubben/norra, som trots påpekande till bestyrelsen om underlaget, inte
tillåtit att man flyttat ut ringarna utanför Växthuset. Skriftställaren menar att
underlaget påverkat hundarnas möjlighet att röra sig normalt, samt att det gjort ont
för hundarna.
Fanns yttrande inklusive fem bilagor från ordföranden i Svenska Vinthundklubben,
inkommet 2015-10-28.
Gick UtstK igenom samtliga ovan nämnda handlingar.
Fann UtstK att arrangören bekräftat att de tagit emot kritik från en del utställare
gällande underlaget, men att många även visat förståelse för att man gjort det bästa av
situationen då man i sent skede tvingats att byta utställningsplats. Arrangören hade
också ställt frågan till domarna om de önskade flytta ut ringarna, vilket avböjts. Detta
bland annat för att en stor del av hundarna redan var bedömda och man ansåg att det
var mest rättvist att förutsättningarna var lika.
Enligt uppgift i skrivelsen från Svenska Vinthundklubben ska även i ärendet aktuell
utställare ha medverkat i att bygga upp en ring utanför växthuset, utan bestyrelsens
godkännande.
Ovan nämnd utställare, ska ha valt att inte ställa ut sina hundar med hänvisning till
ovan nämnda, samt begärt återbetalning av anmälningsavgiften, vilket avvisats av
arrangören.
Fann UtstK att Svenska Vinthundklubben gjort det bästa av situationen i ett läge när
man hamnat i en situation med rekordmånga anmälningar till utställningen och den
lokal som var planerad från början befanns vara för liten. Svenska Vinthundklubben
har varit medveten om, och håller med om att underlaget inte var bra, men kan inte se
att det varit skadligt för hundarna.
Uttalade UtstK vidare att det inte kommer an på utställare att ta egna beslut om att
flytta ringar. Sådana beslut ska alltid tas av kommissarien/bestyrelsen på utställningen.
Lades ärendet därmed till handlingarna.
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§ 111 Policyfrågor/regelfrågor
a)Tre ansökningstider för specialklubbarnas utställningsprogram
Diskuterade UtstK möjligheten att tillgodose specialklubbarnas önskemål genom att ha
flera ansökningsdatum för utställningsprogram. Frågan har tagits upp på seminarier för
specialklubbarnas utställningsansvariga. Ungefär lika många klubbar önskar lång
framförhållning för att få besked så tidigt som möjligt för att kunna boka domare och
utställningsplats, som det finns klubbar som tycker att det skulle kännas bra att inte
behöva ansöka så långt i förväg.
Efter en längre diskussion i UtstK om för och nackdelar beslöt UtstK att prova med att
för specialklubbarnas ansökningar år 2018, ha tre olika ansökningsdatum
29 februari 2016, 15 maj 2016 och 31 oktober 2016.
Det innebär att de specialklubbar som vill ha svar och få sitt utställningsprogram för
2018 fastställt så snart som möjligt ska ansöka i webbtjänsten ”Arrangera utställning”,
senast 29 februari 2016. Handläggningstiden därefter är cirka en till två månader
beroende på mötesdatum för kommittén.
En förutsättning för handläggning av ansökan för klubbar som ska ha
samarrangemang, är att samtliga i arrangemanget ingående klubbar har kommit in
med ansökan och att det i varje ansökan står vilka klubbar som ingår i
samarrangemanget. För klubbar som ansöker om utställning i anslutning till en
länsklubb (inom 30 mils radie) ska datum läggas motsatt dag mot när rasen/raserna
går på länsklubbens utställning.
b)UtstK delegeringsordning – prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna
KF-uppdrag 2015
Tog UtstK del av förslag till delegeringsordning - prioriterade områden ur
verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2015.
Lämnades synpunkter och förslag till smärre justeringar för förtydligande av
prioriterade områden.
c)Slutrapporten – Framtidens utställningsverksamhet – Hur går vi vidare?
Förde UtstK en längre diskussion för att se hur man kan realisera planer utifrån de
slutsatser som arbetsgruppen för ”Framtidens utställningsverksamhet” redovisat i sin
slutrapport samt det som kommit fram på den work shop som hölls på KF 2015.
Beslöt UtstK att bordlägga frågan och återuppta diskussionerna på kommande möte.
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d) Rekommendation att använda PostNords blå kartong – när länsklubbarna skickar
kritiker och resultatlistor
Föreslogs att rekommendera länsklubbarna att använda PostNords blå kartong när
kritiker och resultatlistor skickas till SKKs kansli. Detta med anledning av att när annat
icke fullgott emballage använts har det hänt att emballaget är trasigt när det kommer
fram. Det har även hänt att kritiker och resultatlistor ramlat ur och försvunnit på
vägen, på grund av att emballaget inte hållit i transporten.
Uppdrog UtstK till SKKs kansli att skicka en rekommendation om ovan nämnda till
länsklubbarna.
Regelfrågor
a)Angående särbestämmelser och championatregler för bouvier des ardennes
Fanns ett förslag från Svenska Brukshundklubben/Utskottet för avel och hälsa i samråd
med Svenska Bouvierklubben om att rasen bouvier des ardennes får samma krav på
meritnivå för deltagande i bruksklass och svenskt utställningschampionat, SE UCh som
rasen bouvier des flandres.
Beslöt UtstK att tillstyrka förslaget i enlighet med ovan nämnda.
Förklarades punkten i ovan nämnda paragraf för omedelbart justerad.
§ 112 Registreringsärenden
a)Två whippets som felaktigt tävlat i bruks-/jaktklass i Högbo 13 september 2015
Ärende gällande två whippets SE26607/2013, Golden Whip H-D’s Pure Amber och
SE32534/2012 Noggerdog’s Brolio där hundägaren anmält för tävlan i bruks-/jaktklass,
vilket hundarna inte varit berättigade till. Hundägaren har inte känt till de nya reglerna
som gäller från och med 1 januari 2015. I det aktuella ärendet har det framkommit att
ringsekreterarna tillfrågats innan bedömningen om reglerna, men då dessa inte heller
varit uppdaterade i de nya reglerna, har hundarna tillåtits att felaktigt tävlat i bruks/jaktklass.
Beslöt UtstK att resultaten erhållna på Gästriklands Kennelklubbs utställning i Högbo
den 13 september 2015, för de båda hundarna ovan nämnda, ska annulleras med
hänvisning till att de tävlat i en klass där de inte varit berättigade, samt att det enligt
reglerna kommer an på hundägaren att känna till dessa och anmäla hund till rätt klass.
Dock beslöt UtstK att i detta fall på grund av att det rått särskilda omständigheter,
rekommendera Gästriklands Kennelklubb att återbetala anmälningsavgiften.
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b)Mätning av taxar på Sydskånska Kennelklubbens utställning i Malmö 29 mars 2015
I samband med genomgång av resultatlistor från rubricerade utställning har
uppmärksammats att mätningen av tre taxar registrerats felaktigt på resultatlistor och
i Hunddata. Efter utredning har konstaterats att mätresultaten är helt orimliga,
exempelvis har en tax enligt resultatlistan mätts till 31 cm, tävlat som normalstor och
fått Excellent och förstapris i konkurrensen. Drygt en vecka senare har taxen tävlat
igen och mätts till 42 cm vilket motsvarar normalstor.
Beslöt UtstK att annullera mätresultaten på de tre taxarna där måtten är uppenbart
felaktigt inskrivna i resultatlistan och endast registrera den storlek som hunden tävlat
som.
Beslöt UtstK att uppdra till kommittésekreteraren att tillskriva ringsekreterarna i det
aktuella ärendet och uppmärksamma dem på att mätresultat och storleksklass där
taxen ”tävlar som”, måste stämma överens i enlighet med utställningsreglerna.
Uppdrogs till sekreteraren att även informera arrangören om ovan nämnda.
c)Irländsk röd setter, S47516/2009 Copper’s Magiska Under – bytt klass på
utställningen i Backamo 22 augusti 2015
Ärende där hundägaren anmält rubricerade hund i öppen klass men meddelat
ringsekreterarna byte till championklass på utställningsdagen. Vid registrering av
resultatet har framkommit att hunden inte efter anmälan till den aktuella utställningen
blivit svensk utställningschampion, SE UCH, vilket skulle ha varit det enda skälet till
byte av klass, enligt gällande Utställnings- och championatregler. Hundägaren har
bekräftat att hon varit medveten om att hunden inte blivit SE UCH innan det aktuella
tillfället, men att hon inte känt till att man inte får byta klass om hunden är anmäld till
en klass, i detta fall öppen klass, där den var berättigad att delta.
Beslöt UtstK med hänvisning till ovan nämnda, att erhållet pris för rubricerade hund på
den aktuella utställningen ska annulleras.
§ 113 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
Specialklubbar 2016
a)Ansökan från Svenska Bergs- och Herdehundklubben, (SBHK) inkommen 2015-09-21
med begäran om att få arrangera den tidigare beviljade utställningen på Öland 3-4
september 2016, endast en (1) dag , den 4 september.
Samtidigt ansöker SBHK om dispens för att få ha utställning för alla i SBHK ingående
raserna den 4 september, vilket kan innebära att några av raserna; kuvasz,
maremmano abruzzese och juzjnorusskaja ovtjarka kan komma att ställas både på
specialklubben och Småland-Ölands Kennelklubb den 4 september på Öland.
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Beslöt UtstK att bevilja Svenska Bergs- och Herdehundklubben ovan nämnda i enlighet
med ansökan.
b)Överklagan från Svenska Vinthundklubben, SvVK/Svenska Afghanklubben på
tidigare beslut 2015-10-26 taget av VU i UtstK. SvVK/Svenska Afghanklubben har 201509-30 ansökt om att få byta datum och plats från 2016-07-30-31 Strömsholm till 201605-15 Ljungbyhed med motivering att de inte ska delta i samarrangemanget med SvVK.
VU i UtstK har inte sett att det föreligger ”synnerliga skäl” att byta såväl datum som
plats drygt 40 mil bort, samtidigt som SvVK och ett antal av SvVK rasklubbar arrangerar
sina utställningar på den tidigare ansökta platsen, Strömsholm. VU i UtstK avslog
därmed ansökan.
Tog UtstK del av tidigare ansökan samt överklagan ovan nämnd. Fann UtstK att det
inte tillkommit något som motiverar ändring av tidigare beslut, taget av VU i UtstK.
c)Ansökan 2015-09-08 från Svenska Brukshundklubben/Svenska Boxerklubben om att
få byta datum från 2016-08-21 till 2016-08-14 för Boxer SM i Vårgårda.
Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda flytt av datum i enlighet med ansökan.
d)Från Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK/östra fanns en skrivelse till SSRKs
huvudstyrelse och UtstK, inkommen 2015-09-23.
Noterade UtstK informationen. Beslöts att återremittera skrivelsen till SSRK för
handläggning.

§ 114 Redovisning av UtstK VU-beslut
a)Dispenser antal hundar/domare och dag
VU-beslut 27 augusti
Svenska Dvärghundsklubben, Tågarp 2015-09-12
Philip Carthy

87

Lisa Molin

83
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VU-beslut 12 september
SBK/Ljusdals Brukshundklubb, Ljusdal 2015-09-20
Gunilla Skallman

86 (inkl 6 valpar)

VU-beslut 15 september
Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall 2015-10-10-11
Lördag 10 oktober
Bertil Lundgren

82

Branislav Rajic

84

Söndag 11 oktober
Anna Geschwindt Eriksson

82

Gunilla Sandberg

82

VU-beslut 28 september
Svenska Spets och Urhundsklubben, Sundsvall 2015-10-10
Henrik Johansson

86

Jussi Liimatainen

84

VU-beslut 3 oktober
Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 2015-10-30--11-01
Fredag 10 oktober
Irina Poletaeva

81

Söndag 1 november
Carina Östman

82

VU-beslut 3 oktober
Svenska Pudelklubben, Hässleholm 2015-10-18
Tarmo Viirtelä

85 (inkl 10 valpar)

VU-beslut 13 oktober och 28 oktober
Svenska Polarhundklubben/Alaskan Malamute, Lida 2015-10-31
Shilon Bedford

82+4 = totalt 86
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Ytterligare 4 hundar har godkänts av VU efter förtydligande av administrering av
anmälningarna.
VU-beslut 14 oktober
SBK/Kramfors BK, Kramfors 2015-10-24
Hans Almgren

83

VU-beslut 2 november
SBK/Gagnef-Floda BK, Rättvik 2015-11-15
Liz-Beth C Liljeqvist

84

Hans Almgren

81

VU i UtstK har med vetskap att det är emot reglerna att flytta raser från en domare
(Liz-Beth C Liljeqvist) till en annan (Hans Almgren), så att antalet överstiger 80 hundar,
beviljat dispens för Hans Almgren att döma 81 hundar.
Beslöt UtstK att tillstyrka av VU givna dispenser i enlighet med ovan nämnda i
paragrafen.
b) VU-beslut – ändringar utställningar
Länsklubbar
År 2016
Dalarnas Kennelklubb har av VU den 8 oktober 2015, beviljats att byta plats för sin
internationella utställning 18-19 juni 2016 i Avesta till ny plats Siljansvallen/Leksand.
(Svenska Landseerklubben har beviljats att flytta med till Leksand, datum 19 juni)
År 2017
Sydskånska Kennelklubben har av VU den 22 september 2015, beviljats att flytta sin
internationella utställning från 25-26 mars till nytt datum 18-19 mars 2017, bibehållen
plats Malmömässan.
Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda i paragrafen av VU tagna beslut samt informera
SKK CS för fastställande.
År 2018
Nationell status tillsvidare för länsklubbarnas utställningar år 2018.
SKKs centralstyrelse har vid sitt möte 2 oktober 2015 beslutat att bordläggningen av
ansökan om internationella utställningar för år 2018 ska kvarstå till slutet av år 2016.
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Detta med anledning av att man vill avvakta vidareutvecklingen av relationerna med
FCI.
Länsklubbarnas utställningsprogram för 2018 som har bifogats i mejl till länsklubbarna
den 6 oktober 2015 är godkänt med datum och plats. Det är endast status som är
ändrat till nationell för de som varit aktuella för internationell status.
Noterade UtstK informationen.
Specialklubbar
År 2016
VU-beslut oktober 2015
Ett antal specialklubbar har efter granskning beviljats att göra ändringar i redan
beviljade utställningsprogram för år 2016, i de fall där klubben kunnat motivera
att "synnerliga skäl" för detta funnits. Respektive specialklubbs utställningsansvarige
har fått bekräftelse om beslut per mejl, samt en uppdaterad lista över klubbens
utställningsprogram för år 2016 när justeringar har skett.
Redovisades särskilt ett VU-beslut gällande Svenska Lapphundklubben, med
hänvisning till punkten c.1) nedan i protokollet.
Ansökan 2015-09-29 från Svenska Lapphundklubben om att få byta plats från
Morokulien till Valfjället/Eda kommun, med bibehållet datum 2016-08-07, på grund av
dubbelbokning, har beviljats av VU den 8 oktober 2015.
c) Övriga VU-ärenden
c.1) Skrivelse från Norsk Kennel Klub
VU i UtstK har tagit del av en förfrågan 30 september 2015 från Norsk Kennel Klub
angående ansökan om att få hålla en utställning i Sverige i samarbete med Svenska
Lapphundklubben den 6 respektive 7 augusti 2016. Motiveringen är att den tidigare
planerade platsen i Morokulien visade sig vara upptagen de aktuella datumen.
VU i UtstK har besvarat skrivelsen 8 oktober 2015 och hänvisat till att UtstK tidigare, på
mejlförfrågan mars 2015, från Leif-Herman Wilberg, uttalat att man inte ser något
hinder för samarbete mellan klubbarna, när det gäller ”Fredsplassen” i Morokulien,
som får anses som en enda stor plats där gränsen mellan de båda länderna går rakt
över platsen. Kravet från SKK har varit att utställningarna inte arrangeras samma dag
av klubb inom SKK respektive NKK. Den utställningsplats som Svenska
Lapphundklubben nu ansökt om till den 7 augusti 2016, ligger ca 1,5 mil in från
gränsen, vilket innebär en plats som tydligt ligger helt och hållet inom Sveriges gränser.
SKK har tidigare avslagit liknande förfrågningar och VU i UtstK står fast vid SKKs policy
att varje land håller sitt arrangemang nationellt inom landets gränser.
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VU i UtstK har samtidigt uttalat att man ser det som fullt möjligt att ras- och
specialklubbar ändå kan samarbeta och delta i varandras utställningar, även om dessa
arrangeras inom det egna landets gränser, under förutsättning att de arrangeras på
olika dagar.
Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda i paragrafen av VU taget beslut.
VU-beslut 13 oktober – Annullering av priser
VU-beslut om att annullera erhållna priser för miniatyrbullterrier Tuskenada Show
Prince, då det framkommit att hunden som är importerad, ställts ut vid två tillfällen
2015-05-03 och 2015-05-16 på Svenska Terrierklubbens utställning utan att vara
omregistrerad. En ”spärr” för utställning sattes på hunden, då den trots två
påminnelser till hundägaren, vid tidpunkten för beslutet inte var slutligt registrerad.
Beslöt UtstK att bifalla av VU taget beslut, ovan nämnt i paragrafen.
§ 115 Junior Handlingfrågor
Fanns en rapport från Handlingmöte 26 oktober 2015. Cindy Pettersson föredrog
muntligt några av punkterna. En fråga var ställd till SKK UtstK, angående om en kemiskt
kastrerad hund, kan delta vid junior handling/NM.
Uttalade UtstK att svaret är nej och förtydligade att samma regler gäller för kastrerad
hund som deltar vid Handlingtävling, som vid övriga utställningar.
§ 116 Ringsekreterarfrågor
Rapportering från arbetsgrupp
En arbetsgrupp bestående av Birgitta Bernhed, Viktoria Engström, Ulla Rylander och
Thomas Uneholt har arbetat med att uppdatera kursmaterialet för utbildning av
ringsekreterare. Ett antal frågeställningar hade diskuterats, bland annat ett förslag på
förändring i nuvarande ringsekreterarutbildningen gällande att det i
aspiranttjänstgöring ingår särskild tjänstgöring på raser med krav på provmeriter. Med
nuvarande regler delas alla cert ut i bästa hane-/bästa tikklass, vilket har förändrat
arbetet i ringen.
Beslöt UtstK att se över förslagen till en kommande revidering av Regler och
anvisningar för ringsekreterare, som kan bli aktuell först 2017.
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Uppdatering av ”brush up” materialet för ringsekreterare
Under punkten togs också upp förslag att även ”brush up” materialet för
ringsekreterare ska uppdateras. Det vill säga det power point material som är
utarbetat centralt.
Beslöt UtstK att uppdra till Thomas Uneholt och Viktoria Engström att i samråd med
utbildningsavdelningen under våren 2016, uppdatera brush-up materialet för
ringsekreterarna.
§ 117 Nya raser/rasnamn/klubbar
Ny ras i SKKs stambok
Information om att en ny ras estnisk stövare nu finns registrerad i SKKs stambok.
Rasen tillhör grupp 6, drivande hundar. Rasens hemland är Estland. Rasen är inte
erkänd av FCI. Rasen har sin bakgrund i olika stövare från Väst- och Östeuropa. Målet
var att få fram en ras med lägre mankhöjd för att inte riskera att den drev för snabbt.
Den första rasstandarden skrevs 1954.
Noterade UtstK informationen.
§ 118 Information från FCI
Fanns följande protokoll och cirkulär för kännedom:
Cirkulär 53/2015 Non-recognised organisation: Information om att Alianz Canine
Worldwide (A C W) är en organisation som inte är erkänd av FCI, eller som FCI har
något samröre med.
Cirkulär 60/2015 Ban on showing – Forfeit-list: Information från FCI om att vid möte i
FCI General Committee i juni 2015 i Milano beslutades att ta bort article 14, Ban on
showing i FCI Show Regulations och inte publicera den så kallade ”forfeit-list” i
cirkulären, då de flesta medlemsländer inte använder sig av listan.
Cirkulär 62/2015 Regulations for FCI Dog Shows: Med uppdateringar fastställda av FCI
General Committee vid möte i Amsterdam, november 2014 och Milano juni 2015 samt
har önskemål från FCIs kansli i Cirkulär 61/2015, inkluderats.
Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna.
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§ 119 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras i UtstK nyhetsbrev
Fanns följande ärenden § 101, 3.o) och 4.a), § 107, § 108 e) f) och g), § 110 b) och c)
som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.
Gick UtstK igenom vad som ska tas med i nästa nyhetsbrev.
§ 120 Nästa möte
Fastställde UtstK följande möten 2016: 9 februari på SKKs kansli och 30-31 mars
gemensamt möte med Domarkommittén på annan ort.

§ 121

Mötets avslutande

Tackade ordföranden ledamöterna samt riktade UtstK ett särskilt tack till Birgitta
Bernhed för hennes utmärkta arbete i UtstK, då hon i och med detta möte lämnar
UtstK för att efter nyår tillträda sitt nya uppdrag som ordföranden i annan kommitté
och som CS-ledamot. Avslutades därefter mötet.
Vid protokollet
Ann-Sofi Flygare
Justeras:

Justeras:

Bo Skalin

Viktoria Engström

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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