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SKK/UtstK nr 5-2018
2018-10-26
§ 86-107
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
2018-10-26.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin, ordförande, Kerstin Eklund, Birgitta Bernhed, Viktoria
Engström, Madeleine Bäckman, Cindy Pettersson, Thommy Sundell.
Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli.
Anmält förhinder: Bo Wiberg.
Protokoll: Lotta Olsson
§ 86

Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 87

Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Kerstin Eklund.
§ 88

Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och fastställdes.
§ 89

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom, med tillägget under § 77 Utbildningsärenden att
arbetsgruppen för digitala utbildningar fick i uppdrag att bjuda in Sveriges
Hundungdom, SHU, till sitt nästa möte och att Birgitta Bernhed uppdrogs kontakta
deras förbundssekreterare Märta Brandts. Därefter lades detta till handlingarna.
§ 90 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
a) Championatdiplom i A4 storlek
Enligt uppdrag från förra mötet presenterade Lotta Olsson SKKs championatdiplom i
A4 storlek. Utställningskommittén uttryckte sitt gillande om den nya storleken och
kansliet uppdrogs att kontakta berörda avdelningar och se om det går att ändra
storleken från den nuvarande till A4.
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b) Brev till specialklubbar om ändringar i utställningsprogram
Förslag till brev att skicka ut till specialklubbar om ändringar i utställningsprogram
presenterades. Efter några mindre justeringar beslutades det att detta skickas ut
tillsammans med informationen om ansökan för utställningar gällande 2021.
c) Förslag på skrivningar för förfrågningar och inbjudningar av domare
UtstK hade av Domarkommittén, DK, bett om förslag till hur förfrågningar och
inbjudningar kan utformas till domare som inte tidigare har dömt i Sverige. DKs förslag
gicks igenom och beslutade att be DK göra ett utskick till alla läns- och specialklubbar
med detta.
§ 91 Protokoll och protokollsutdrag
a) Protokoll SKKs Domarkommitté, DK 4 2018
Utställningskommittén noterade informationen.
b) Protokoll SKKs Utbildningskommitté, UK, 4 2018.
Utställningskommittén noterade informationen.
c) Minnesanteckningar SKKs Arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet, AG-ES
3 2018
Utställningskommittén noterade informationen.
d) Minnesanteckningar SKKs Arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet, AG-ES
4 2018
Utställningskommittén noterade informationen.
e) Protokoll Nordisk Kennelunion Show Group
Möte hölls i Helsingfors 18 oktober och från SKK deltog Bo Skalin och Kjell Svensson.
De rapporterade att det bland annat diskuterats hur utfallet varit för Nordic Dog Shows
i de olika länderna. Utstk tackade för rapporteringen.
§ 92 Resultatrapporter
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK och dess arbetsgrupper till och
med september 2018. Rapporterna gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 93 Information från ordförande/ledamöter/kansli
Ordförande: Rapporterade att han varit på Europavinnar utställningen i Polen vilken
han upplevde som ett mycket välorganiserat arrangemang.
Tävlings- och utbildningschefen:
Visade statistik gällande anmälningar till Nordic Dog Shows under året där endast en
återstår, Stockholm Hundmässa.
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Regelverket för Nordic Dog Shows gäller 2018-2019 vilket betyder att eventuella
ändringar måste föreslås under början av 2019. Regelverket är gemensamt för de
Nordiska Kennelklubbarna.
§ 94 Bestyrelserapporter
För kännedom och eventuella åtgärder fanns följande bestyrelserapporter:
Småland/Ölands Kennelklubb, Öland 1-2 september 2018
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.
Gästriklands Kennelklubb, Sandviken 1-2 september 2018
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.
Uppsala läns Kennelklubb, Gimo 8-9 september 2018
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.
Sydskånska Kennelklubben, Eslöv 22-23 september 2018
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.
Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall 6-7 oktober 2018
Notering om misstänkt färgad nos, se § 97 f)
Övriga noteringar kräver inte handläggning av UtstK.
§ 95 Inkomna skrivelser
a) Skrivelse om dåligt uppträdande
Skrivelse inkommit om ett par utställares återkommande dåliga uppträdande. UtstK
uppmanar att alltid försöka lösa konflikter på plats och visa ömsesidig respekt. Om det
är allvarliga överträdelser ska kontakt tas med bestyrelsen vid den aktuella
utställningen.
I SKKs utställnings och championatregler står det under inledning:
Det åligger deltagare och funktionär:
Att på utställning, prov, tävling eller beskrivning 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.
b) Skrivelse om utställning i Morokulien
Det hade inkommit synpunkter på Rasklubben för Portugisisk Vattenhunds utställning i
Morokulien. UtstK diskuterade de inkomna synpunkterna och konstaterade att det
inte hade begåtts något fel vid den svenska rasklubbens arrangemang.
c) Atibox 2018
Två olika skrivelser inkomna med synpunkter på hur UtstK har handlagt ärendet
gällande Atibox 2018, möte 4 2018 § 72 bestyrelserapporter. UtstK noterade
synpunkterna och lade därefter skrivelserna till handlingarna.
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§ 96 Utställningsprogram – ansökningar /ändringar
a) Förelåg förslag från SKKs centralstyrelse, CS, om samarrangemang med Finska
Kennelklubben om en dubbelutställning 2021. UtstK diskuterade förslaget som
bland annat innebär att en svensk utställning ska hållas på finsk mark. UtstK
ställer sig frågande till vilka signaler detta ger, då man tidigare uttalat att
svenska arrangemang ska hållas på svensk mark.
b) Godkända Specialklubbsutställningar 2020
Fågelhundarnas Arbetsutskott
Specialklubben för Skällande Fågelhundar
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser
Svenska Bassetklubben
Svenska Dvärghundsklubben
Svenska Newfoundlandshundklubben
Svenska Vinthundklubben
Svenska Dreverklubben dock med avslag för den ansökta utställningen i Mullsjö.
c) Ansökan om ändring av plats
Ansökan inkommit från Svenska Wachtelhundklubben om byte av plats för deras
utställning 2020 från Hultsfred till Öster Malma. UtstK godkänner ändringen.
d) Dispens ansökan
Dispens ansökan fanns från Roslagens Brukshundklubb om att arrangera en utställning
i Norrtälje 6 juni 2020. Samma dag är det länsklubbsutställning i Norrköping. UtstK
uppmanar Roslagens BK att inkomma med ansökan via sin specialklubb, Svenska
Brukshundklubben.
e) Överklagan av beslut om avslagen ändring i utställningsprogram
Svenska Spets- och Urhundsklubben hade skickat in en överklagan om avslagen ändring i
utställningsprogram. Ansökan gällde byte av plats och datum från Höganäs 2019-09-22 till
Ronneby 2019-08-10. UtstK avslår överklagan. Motiveringen för avslagen ändring av plats är
att detta blir en helt ny utställning i ett utställningsprogram som redan är godkänt.

§ 97 Policyfrågor/regelfrågor
a) Hund utställd för kort tid efter valpning
Anmälan inkommit från hundägaren om att australian shephard SE57229/2017
Copperridge´s Candy Kisses ställts ut för kort tid efter valpning. Hunden ställdes ut 65
respektive 66 dagar efter valpning. Det är deltagares skyldighet att känna till gällande
regler.
SKKs Utställnings- och championatregler, Allmänna regler:
Dräktig tik och valptik….och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett
resultatet för valpning.
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UtstK beslutade stryka resultaten från utställningarna 22 september 2018, Svegs
Brukshundklubb och 23 september 2018, Ljusdals Brukshundklubb.
b) Förfalskat championatintyg
Det har till UtstK kännedom inkommit att en svensk hundägare anmält och ställt ut i
championklass i annat FCI land med hjälp av ett förfalskat intyg om Svenskt
Utställningschampionat. UtstK ser mycket allvarligt på det inträffade och beslutade
anmäla hundägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler 1:2
och 1:3.
c) Dispens för att ställa ut två ggr samma dag.
Ansökan inkommit från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser att för klubbens
grupp 2 ras, tibetansk mastiff, få delta på två utställningar samma dag, 2020-07-18 i
Piteå. Specialklubbsutställningen kommer att hållas på eftermiddag/kväll efter
länsklubbsutställningen. UtstK beviljade dispensen.
d) Felaktigt utdelade certifikat
Det har kommit till Utstk kännedom att det felaktigt delats ut certifikat till petit bleu de
gascogne SE 13115/2017 Cee De Bleu Sandy Claus vid flera tillfällen trots att hunden
saknar den erforderliga provmeriten. Rasen tillhör grupp 6 och ska enligt gällande
championatregler ha en provmerit för att erhålla certifikat.
UtstK beslutade stryka certifikaten från utställningarna:
Tvååker, Hallands Kennelklubb 2018-07-06
Tvååker, Hallands Kennelklubb 2018-07-07
Eslöv, Sydskånska Kennelklubben 2018-09-22
e) Förslag till regelrevidering för Nordic Dog Show
Förslag inkommit från American Staffordshire Terrier klubben om tillägg i reglerna för
Nordic Dog Shows. Rasen får inte ställas ut i Danmark och Norge och kan då inte bli
Nordic Show Champion. UtstK är medveten om den konsekvens det ger för rasen med
gällande regelverk. Det pågår arbete i de båda länderna för att åter få rasen tillåten.
UtstK beslutade att avslå förslaget.
f) Misstänkt färgad nos
I bestyrelserapporten från Västernorrlands Kennelklubbs utställning 2018-10-06 i
Sundsvall framkommer det att en domare upptäckt att en hund otillåtet haft färgad
nos. Den aktuella hunden tilldelades disqualified. UtstK ser mycket allvarligt på det
inträffade som är en överträdelse av SKKs utställnings- och championatregler, kapitlet
Särskilda regler punkt 13, Hund vars päls, nos eller hud behandlats med ämne som
förändrat dess färg eller struktur får inte delta på utställning. UtstK beslutade
bordlägga ärendet tills mer uppgifter inhämtats och uppdrog till UtstK Verkställande
utskott att slutföra ärendet.
§ 98

Utbildningsärenden
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a) Certifierade utställningsarrangörer, CUA
CUAs roll, ansvar och funktion diskuterades. I diskussionen framkom bland annat att
det är viktigt med regelbundna brush ups, se även § 98 d), och att ansvarig CUA
informeras om eventuella händelser som skett på arrangemang de varit CUA för men
inte själva varit på plats.
Beslutades tillskriva samtliga CUA med frågan om de vill stå kvar som CUA.
b) Ringsekreterarhandledare, RIS-H
Det är en brush up planerad för handledare vid ringsekreterarutbildningar
till 23-24 mars 2019. Den kommer att hållas på Scandic Infracity i Upplands Väsby.
Denna är obligatorisk för alla RIS-H och anmälan till kursen görs av den länsklubb som
RIS-H tillhör.
c) Seminarium för länsklubbarnas domar- och utställningsansvariga.
27-28 oktober arrangerar UtstK ovanstående seminarium. Program och praktiska
detaljer stämdes av. Antal anmälda deltagare är 42 st och saknas gör deltagare från tre
länsklubbar.
d) Seminarium för specialklubbarnas domar- och utställningsansvariga
Under 2019 kommer ovanstående seminarium anordnas vid tre olika tillfällen,
föreslagna datum och platser:
Jönköping 19-20 oktober
Stockholm 9-10 november
Umeå
23-24 november
UtstK diskuterade upplägg för dessa seminarier och beslutade att det räcker med ett
heldagsseminarium som då anordnas på lördagen. I samband med dessa seminarier
beslutades det att anordna brush ups för CUA på söndagen under dessa helger.
Två personer från UtstK kommer att vara på plats, hålla i seminarierna och brush up
för CUA.
e) Arbetsgruppen för digitala utbildningar
Arbetsgruppen för digitala utbildningar rapporterade från sitt senaste möte. Två
utbildningar är på gång:
- Juniorhandling i samarbete med Sveriges Hundungdom, SHU
- Utbildning om hur det går till på utställning ”från ax till limpa” med målgruppen
nya utställare.
UtstK önskar ta fram dessa utbildningar med stöd av SKKs utbildningskommitté.
§ 99 Juniorhandlingsärenden
a) Skrivelse inkommen från Handlingkommittén
Skrivelse inkommen från Handlingkommittén gällande lämpligheten av svenskt
juniorhandling deltagande vid World Dog Show i Kina. NKU beslutade på sitt senaste
möte att inget NKU land skickar någon representant i Junior handling på WDS Kina
2019.
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b) Minnesanteckningar från Handlingkommittén 2018-09-26
UtstK noterade informationen.
c) Protokoll Handlingskommittén 2018-10-23
UtstK noterade informationen.
d) Ärende från Handlingkommittén.
Det har kommit till Handlingskommitténs kännedom att en deltagare på årets SM för
junior handlers i den yngre åldersklassen tidigare i år har deltagit på en handlerkurs för
den som ska döma årets SM tävling. Kursen var en handlerkurs som inte var speciellt
riktad till juniorhandlers.
UtstK uppmanar både deltagare och domare att tänka på kommande arrangemang då
man ska delta eller hålla kurser så att situationer som denna kan undvikas.
§ 100 Ringsekreterarärenden
a) Skrivelse inkommen om ringsekreterares uppträdande mot kollegor
Skrivelse inkommen från ett antal ringsekreterare om en annan ringsekreterares
olämpliga uppträdande vid upprepade tillfällen. UtstK ser mycket allvarligt på det som
tas upp i skrivelsen och hänvisar till gällande regelverk:
SKKs utställnings- och championatregler, under rubriken Inledning:
Det åligger deltagare och funktionär:
Att på utställning, prov, tävling eller beskrivning 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.
Regler och riktlinjer för ringsekreterare, under rubriken Etik
Vid sin tjänstgöring representerar ringsekreteraren SKK och den arrangerande klubben
samt ska i alla avseenden bemöda sig om ett korrekt och vårdat uppträdande.
Ringsekreterare kan, i likhet med andra av SKK auktoriserade funktionärer, i
förekommande fall tilldelas erinran, varning, tidsbegränsad avstängning eller
avauktorisation.
Utstk beslutade att tilldela den aktuella ringsekreteraren en varning.
b) Fanns ansökan om avauktorisation på egen begäran från Hanne Winninge
Beslutades bifalla ansökan.
UtstK tackar för hennes arbete.
c) Händelse med ringsekreterare i Ronneby
Skrivelse inkommen från utställare som känt sig illa bemött av ringsekreterarna i
ringen när hen ställde ut sin hund vid Blekinge Kennelklubbs utställning i Ronneby 1112 augusti 2018. UtstK tycker att det är tråkigt att hen känts sig illa bemött och har
påtalat utställarens upplevelse för arrangör och de aktuella ringsekreterarna.
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d) Ringsekreteraravtal
Inkommen skrivelse där två ringsekreterare påtalar att Sydskånska Kennelklubben inte
tagit hänsyn till det avtal där de avböjt luncherbjudandet. Enligt gällande skatteregler
kan man när traktamente utgår, inte avtala bort de erbjudna måltiderna.
e) Utställares rätt att fotografera av resultatlistor
Det har i sociala medier diskuterats om utställares rätt att fotografera resultatlistor.
Med anledning av detta gör UtstK följande uttalande:
I de fall utställare vill fota av resultatlistan i ringen så ska vi som ringsekreterare vara dem
behjälpliga med det, dock under vissa förutsättningar.
• Fotografering får endast ske när det passar i ringen t ex mellan två raser, vid en paus eller när
bedömningen är över.
• Ringsekreterare ska informera den som fotar om att listan inte är kontrolläst och därmed kan
innehålla fel eller ofullständiga resultat.
Vi ska tänka på att service till utställare är ett av ringsekreterarnas viktigaste uppdrag. De som
fotar är oftast ansvariga för årslistor inom rasklubbar. Vi kan inte begära att de ska vänta tills
efter att bedömning och kontrolläsning är över, det kan krocka med deras medverkan i
finalring eller vara flera timmar efter att just deras ras tävlat klart.

f) Inställd ringsekreterarutbildning i Södra Älvsborgs Kennelklubb, SÄKK
Utstk hade uppmärksammat att Södra Älvsborgs Kennelklubb utannonserat en
ringsekreterarkurs som inte följde den fastställda kursplanen. Från och med i år gäller
att:
Utbildningen ska omfatta minst 20 studietimmar a´ 60 minuter, vid minst tre olika
kurstillfällen och utöver studietimmarna kommer ett provtillfälle.
UtstK ser mycket positivt på att det anordnas kurser men att de måste följa gällande
kursplaner.
Viktoria Engström hade Utstk mandat att ta kontakt med SÄKK och uppmärksamma
dem på att de behövde lägga till minst ett kurstillfälle. SÄKK valde därefter att ställa in
kursen. UtstK ser mycket allvarligt på att SÄKK som anledning till att ställa in kursen,
felaktigt skyller på en förtroendevald inom organisation.

§ 101 Nya raser
a) Ny FCI erkänd ras registrerad i Sverige ciobanesc romanesc mioritic
Tillhör Grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar, hemland Rumänien.
Får tävla om CACIB. Inga provmeriter krävs för internationellt championat.
I dagsläget finns en registrerad i SKKs stambok.
b) Ny FCI erkänd ras registrerad i Sverige ogar polski
Tillhör grupp 6 Drivande hundar, hemland Polen
Får tävla om CACIB, krav på provmerit för att erhålla cert och internationellt
championat.
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I dagslägen finns en registrerad i SKKs stambok.
c) Ny ras interimistiskt erkänd av FCI segugio maremmano
Tillhör grupp 6 Drivande hundar, hemland Italien
Får inte tävla om cacib eller delta i finaltävling på internationell utställning, krav på
provmerit för att erhålla cert och internationellt championat.
§ 102 Redovisning av VU beslut
a) Dispenser antal hundar/domare och dag
Beviljade
VU – beslut 11 september
Västernorrlands Kennelklubb Sundsvall 6-7 oktober 2018
Anna Lena Angeria
81 hundar
VU – beslut 17 september
Svenska Spets och Urhundsklubben Sundsvall 6 oktober 2018.
Anthony Moran
82 hundar
VU – beslut 24 september
Västernorrlands Kennelklubb Sundsvall 6 oktober 2018.
Britt Nyberg
81 hundar
VU - beslut 7 oktober
Småland-Ölands Kennelklubb 2-4 november 2018
Bertil Lundgren
81 hundar
Carina Ekvall
83 hundar
VU – beslut 18 oktober
Svenska Spaniel och Retriever Klubben Mjölby 27-28 oktober 2018.
Hans Stigt
84 hundar
b) Ändring av plats eller datum
VU – beslut 13 september
Beviljat Svenska Spaniel och Retriever klubben /Labradorklubben byte av plats från
Borås till Fjärås för sin utställning 15 juni 2019.
VU – beslut 14 september
Bifallit Svenska Dvärghundklubben/Chinese Crested Club ansökan om följande två
utställningar: Borås 28 juni 2019 och Eskilstuna 23 februari 2019.
VU – beslut 19 september
Beviljat byte av datum för Svenska Brukshundklubben/ Svenska Dobermannklubben
för sin utställning i Täby 4 juni 2019 till 9 juni 2019.
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VU – beslut 1 oktober
Beviljat Svenska Vorstehklubben byte av plats för sin utställning den 11 maj 2019 från
Visby till Roma.
VU – beslut 1 oktober
Beviljat Svenska Brukshundklubben/Svenska Briardklubben ändring för sin utställning i
Vårgårda från en tvådagarsutställning 31/8-1/9 2019 till endagars 31/8 2019.
VU – beslut 2 oktober
Beviljat Svenska Brukshundklubben/Svenska Riesenschnauzerklubben byte av plats för
sin utställning den 8 september 2019 från Norsborg till Botkyrka.
VU – beslut 2 oktober
Beviljat Svenska Vorstehklubben ändring av datum för sin utställning i Lycksele 25 maj
2019 till 31 maj 2019.
VU – beslut 2 oktober
Beviljat Fågelhundarnas Arbetsutskott ändringar enligt följande:
Nedre Norra Fågelhundsklubben ändring av datum för sin utställning i Lofsdalen från
19 april 2019 till 26 april 2019.
-

Svenska Setterklubben för Engelsk Setter ändring av plats för sin utställning 4 maj 2019
från Hackås till Östersund

-

Ölands Fågelhundsklubb ändring av plats för sin utställning 4 oktober 2019 från
Mörbylånga till Köpingsvik.

-

Västerbottens Fågelhundklubb ändring av plats och datum för sin utställning 16
november 2019 i Umeå till 31 maj 2019 i Lycksele.

-

Södra Fågelhundsklubben ändring av plats för sin utställning 8 september 2019 från
Löddeköpinge till Sjöbo.

-

Svenska Pointerklubben ändring av plats och datum för sin utställning 19 september
2019 i Hemse till 25 september 2019 i Horred.

-

Svenska Irländsk Setterklubben ändring av plats och datum för sin utställning 4
oktober 2019 i Halmstad till 19 september 2019 i Hemse.

-

Svenska Pointerklubben ansökan om ytterligare en utställning 2019, 12 maj i Sundsvall.

VU – beslut 10 oktober
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Beviljat Sydskånska Kennelklubben byte av datum för sin utställning i Malmö från 2021 mars 2021 till 3-4 april 2021.Notera att detta beslut kan ändras av CS.
VU – beslut 12 oktober
Avslagit Svenska Dalmatiner Sällskapets ansökan om byte av plats för sina utställningar
6 juli 2019 och 7 juli 2019.
VU – beslut 19 oktober
Beviljat Cavaliersällskapet byte av plats för sin utställning 13 juli 2019 från Piteå till
Skellefteå/Lövånger.
§ 103 Information från FCI
För kännedom fanns cirkulär:
- 60/2018
Russian Kynological Federacion 2018-09-05
Definitiv avstängning Mrs Daria Koslova från all kynologisk verksamhet.
- 61/2018
Philippine Canine Club
Domare, Mr Jedy David Krist Chua, avstängd från 2018-09-05 till 2019-09-14
- 64/2010
Ente Nazionale della Cinofilia Italiana
Domare Mrs Capparoni Matilde definivt avstängd från 2018-09-18.
§ 104 Stipendieansökan
En stipendieansökan inkommit. Ansökan gicks igenom och UtstK önskar att ansökan
kompletteras där det mer konkret framkommer vad stipendiet ska användas till.
Uppdrogs till Lotta Olsson att kontakta sökanden för komplettering.
§ 105 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
§ 100 a) och f)
§ 106 Nästa möte
Nästa möte är den 13 februari 2019 på SKKs kansli i Rotebro.
§ 107 Mötets avslutande
Ordförande Bo Skalin tackade alla deltagande och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Lotta Olsson
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Justeras:

Bo Skalin

Kerstin Eklund

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som
fattats kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

