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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté  6 
november 2019 på SKKs kansli i Rotebro 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Birgitta Bernhed, Madeleine Bäckman, Kerstin 
Eklund, Viktoria Engström, Cindy Pettersson, Thommy Sundell, Bo Wiberg   
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli, Maritha Östlund-Holmsten 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
 
 
§ 106 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ordföranden hälsade Maritha 
Östlund-Holmsten välkommen som ordförande i UtstK från nästa år. Hon och övriga 
kommittén presenterade sig kort för varandra. 
 
 
§ 107 Val av justerare  
Cindy Pettersson utsågs att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. 
 
 
§ 108 Föregående protokoll 
Protokoll 4-2019 gicks igenom.  
Tillägg till § 92 d) Ansökan från Schnauser- Pincherklubben att ställa in en utställning 
2020. Klubben tillåts inte att ha motsvarande utställning de följande två åren 2021 och 
2022. 
Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 
 
§ 109 Information från ordföranden 
Bo Skalin informerade från länsklubbsfullmäktige, där den planerade informationen 
om UtstKs arbete kring tillgänglighet och miljö, samt förslag angående fördelning av 
länsklubbarnas utställningar från arbetsgruppen för framtida utställningar tyvärr inte 
genomfördes som planerat. 
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§ 110 Information från ledamöterna 
Birgitta Bernhed och Viktoria Engström tog upp saker de uppmärksammat i samband 
med utbildningsdagarna i Jönköping tidigare under hösten. De ville påpeka att det 
alltid ska skrivas en bestyrelserapport efter varje utställning, även när det varit 
samarrangemang och flera klubbar varit på samma plats och eller haft samma 
bestyrelse. Det är dessutom viktigt att specialklubbarna informerar sina lokal,- ras- och 
underavdelningar om att de ska skicka sin bestyrelserapport till specialklubben centralt 
efter genomförd utställning. Bestyrelserapporterna måste inte skrivas under för hand, 
det går bra att fylla i uppgifterna för ingående bestyrelse digitalt och mejla in 
rapporten. 
 
Birgitta informerade vidare om en Facebook-grupp i ett annat land där information om 
landets kommande utställningar finns på engelska, och väckte frågan om något 
liknande kunde vara en bra idé i Sverige. Efter diskussion kom UtstK fram till att det är 
något som Birgitta kan lyfta på länsklubbarnas ordförandemöte. 
 
Fråga om domarlistor med vakanser får publiceras på länsklubbarnas egna hemsidor 
togs upp för diskussion. Enligt det uttalande från UtstK som nu finns, får inga 
domarlistor publiceras innan de är granskade och därmed godkända av SKKs. För att en 
domarlista ska vara godkänd krävs det att alla domare är tillsatta.  
UtstK uppdrog till Birgitta Bernhed och Viktoria Engström att utarbeta ett förslag på 
hur ett eventuellt nytt uttalande kring publicering av domarlistor skulle kunna se ut till 
nästa möte. 
 
 
§ 111 Information från tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om att de allmänna reglerna har skickats ut för en första 
remiss till berörda kommittéer inom SKK. Kommittéerna har möjlighet att komma in 
med förslag på förändringar senast 31 januari. 
Madeleine Bäckman fick i uppdrag att tillsammans med sekreteraren sammanställa 
kommitténs förslag.  
 
Vidare informerade Kjell att en checklista för kritikskrivning på berörda brakycefala 
raser tagits fram och fastslagits på Domarkommitténs möte den 5 november. Den är 
tänkt att fungera som en påminnelse för domarna om vad som är viktigt att notera för 
dessa raser.  
 
 
§ 112 Information från sekreteraren 
Sekreteraren informerade om ett kort som ringsekreterare ska kunna använda för att 
lättare fråga utländska utställare om deras hund får ta emot svenskt cert. Det kommer 
finnas på skk.se för utskrift. 
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§ 113 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll 5-2019 från 11 september angående situationen i 
Norge. 
För kännedom fanns protokoll 6-2019 från 27 september. 
UtstK noterade informationen. 
 

b) Domarkommittén, DK 

För kännedom fanns protokoll 4-2019 och protokollsutdrag från den 11 september. 

 

- Protokollsutdrag  

§71 Domarfrågor a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande 

Flera utställare hade inkommit med skrivelser gällande en svensk domares tidsåtgång 

för sin bedömning under Dalarnas Kennelklubbs utställning 2019‐06‐15. 

DK tog del av skrivelserna, yttrande från arrangör och ringsekreterare samt yttrande 

från domare. DK diskuterade ärendet och kan konstatera att när det är elev och/eller 

aspirant i ringen tar bedömningen längre tid. DK kan även konstatera att det inte finns 

någon generellt utsatt tid när bedömningar måste vara klara, det regleras utifrån 

starttid för finalerna. 

Frågan gällande återbetalning av anmälningsavgift sänds till UtstK för beslut. 

UtstK beslutade att avslå begäran om återbetalning från de personer som lämnat 

utställningen före rasens bedömning. 

 

- Protokollsutdrag 

§71 Domarfrågor a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande 

Skrivelse fanns från utställare gällande en svensk domares motivering till kvalitetspriset 

Disqualified. 

DK tog del av skrivelsen, kritiklappen och domarens yttrande. DK diskuterade regler för 

bedömning där det tydligt framgår på vilka grunder en hund kan tilldelas Disqualified 

samt skrivningen att ”Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och 

resultatlista”. 

DK föreslår UtstK att stryka resultatet. 

UtstK beslutade att följa DKs rekommendation och stryka resultatet för östsibirisk lajka 

SE44878/2018 Oden från Dalarnas Älghundsklubbs utställning 2019-08-10.  

 

 
§ 114 Bordlagda ärenden 
a) Hålltider i bedömningen 
§ 89 Bestyrelserapporter Länsklubbar  
d) Vänersborg, Norra Älvsborgs Kennelklubb 8-9 juni 
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Notering om hundägare som kontaktat arrangören i efterhand för att hen missat sin 
hunds bedömning i ringen. Händelsen hade hanterats av arrangören. 
UtstK noterade informationen och föreslår arrangörer möjligheten att använda sig av 
hålltider i ringarna där det kan informeras till utställarna en tidigaste tid för 
bedömning av ett visst katalognummer. Till exempel att en viss ras inte kommer 
bedömas i ringen före en viss tid. UtstK beslutade att ta fram ett förslag på hur det 
skulle kunna hanteras. 
 
UtstK beslutade att Madeleine Bäckman och Viktoria Engström ska bereda frågan och 
ta fram ett förslag till nästa möte. 
 
b) Svanskuperad hund 
§ 94 Registreringsärenden 
h) Svanskuperad hund 
Welsh corgi pembroke som är svanskuperad har deltagit på utställningar. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på ägarens yttrande. 
 
Yttrande från hundägaren hade inkommit. Hundägaren medger att hunden är kuperad. 
Därmed är hunden utställd i strid med gällande regelverk.  
UtstK ser allvarligt på det inträffade och påpekar att det är av yttersta vikt att 
hundägare känner till och följer gällande regelverk. 
UtstK beslutade att stryka hundens resultat med undantag för det första 
kvalitetspriset, då hunden efter dispensförfarande skulle ha blivit godkänd för en 
exteriörbedömning. 
 
 
§ 115 Ledamöternas uppdrag 
a) Funktionärsavtal 
Madeleine Bäckman presenterade ett förslag på omarbetat funktionärsavtal. 
UtstK godkände förslaget. 
 
b) Arbetsgruppen för framtidens länsklubbsutställningar  
UtstK diskuterade kring hur arbetsgruppen ska arbeta vidare. Ett möte i början av 
2020 planerades in. I gruppen ingår Viktoria Engström, Madeleine Bäckman, Birgitta 
Bernhed, Bo Skalin och Thomas Uneholt. 
 
 
§ 116 Bestyrelserapporter Länsklubbar 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a) Sandviken 7-8 september, Gästriklands Kennelklubb 
I rapporten fanns inga noteringar som krävde handläggning av UtstK. 
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b) Löttorp 7-8 september, Småland-Ölands Kennelklubb 
I rapporten fanns inga noteringar som krävde handläggning av UtstK.  
 
c) Gimo 14-15 september, Uppsala Läns Kennelklubb 
I rapporten fanns inga noteringar som krävde handläggning av UtstK. 
 
d) Eslöv 21-22 september 
I rapporten fanns inga noteringar som krävde handläggning av UtstK. 
 
e) Sundsvall 12-13 oktober 
I rapporten fanns inga noteringar som krävde handläggning av UtstK. 
 
 
§ 116 Bestyrelserapporter specialklubbar  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a) Svenska Dvärghundsklubben, Tågarp 21 september 
Notering om domare som påpekat hårdhänt handler och skrivit det i hundens kritik. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet och uppdrog till sekreteraren att kontakta 
bestyrelsen för återkoppling om hur de hanterat ärendet på plats. 
 
 
§ 117 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Fördelning av status för länsklubbarnas utställningar 2022 
UtstK diskuterade ingående, och beslutade att lämna nedanstående förslag till CS för 
fastställande. I enlighet med det beslut som togs på KF att utställningarnas status ska 
fördelas jämnt med 1/3 per variant är fördelningen 13 st nationella, 12 st Nordic och 
12 st internationella. 
 
Datum  Länsklubb  Ort Status 
6 och 8 jan Västra  Göteborg Nationell 
7 och 9 jan Västra  Göteborg Internationell 
26-27 mar Sydskånska  Malmö Internationell 
23-24 apr Wästmanlands Västerås Nationell 
30 apr-1 maj Skaraborgs  Lidköping Nordic 
21-22 maj Nordskånska  Hässleholm Nordic 
28-29 maj Södra Norrbottens Piteå Nationell 
28-29 maj Uppsala Läns  Gimo Internationell 
4-5 jun Östergötlands Norrköping Nationell 
11-12 jun Norra Älvsborgs Vänersborg Internationell 
18-19 jun Dalarnas  Leksand Nordic 
18-19 jun Västerbottens Vännäs Nordic 
1-2 jul Norra Norrbottens Gällivare Nordic 
2-3 jul Södra Älvsborgs Borås Nordic 
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8 jul Hallands  Tvååker Nationell 
9 jul Hallands  Tvååker Internationell 
9-10 jul Hälsinglands  Alfta Nationell 
16-17 jul Södra Norrbottens Haparanda Internationell 
23-24 jul Wästmanlands Västerås Internationell 
23-24 jul Stockholms  Märsta Nordic 
30-31 jul Värmlands  Ransäter Nordic 
6-7 aug Jämtland-Härjedalens Svenstavik Nationell 
13-14 aug Norra Norrbottens Överkalix Nationell 
13-14 aug Örebro Läns  Askersund Nordic 
13-14 aug Blekinge  Ronneby Internationell 
20-21 aug Södermanlands Eskilstuna Internationell 
20-21 aug Östergötlands Norrköping Nordic  
27 aug Gotlands  Visby Nordic 
28 aug Gotlands  Visby Nationell 
27-28 aug Västra  Ljungskile Nationell 
3-4  sep Småland-Ölands Löttorp Nationell 
10-11 sep Sydskånska  Eslöv Nationell 
10-11 sep Uppsala Läns  Gimo Nationell 
17-18 sep Gästriklands  Sandviken Internationell 
15-16 okt Västernorrlands Sundsvall Internationell 
4-6 nov Småland-Ölands Växjö Internationell 
10-11 dec SKK CS  Älvsjö Nordic 
 
b) Ansökan om Svensk vinnarutställning 2023 
2023 är SKK/CS utställning i Älvsjö Nordisk vinnarutställning, vilket innebär att Svensk 
Vinnarutställning ska vara på annan länsklubbsutställning.  
UtstK beslutade att länsklubbar som är intresserade ska ansöka om det senast 31 
januari 2020. I ansökan ska finnas en fyllig motivering till varför klubben skulle få 
uppdraget. 
 
c) Ansökningar specialklubbar 2021 
UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet för följande klubbar: 
 
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 6 st 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar 14 st 
Specialklubben för Västgötaspets  2 st 
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel 7 st 
Svenska Bassetklubben   14 st 
Svenska Blodhundsklubben  1 st 
Svenska Bostonterrierklubben  1 st 
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben  15 st 
Svenska Isländsk Fårhund Klubben  1 st 
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg  2 st 
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Svenska Klubben för Ungerska Rashundar 1 st 
Svenska Lagotto Romagnoloklubben  1 st 
Svenska Landseerklubben   1 st 
Svenska Leonbergerklubben  3 st 
Svenska Newfoundlandshundklubben  6 st 
Svenska Schnauzer Pincherklubben  9 st 
Svenska Sennenhundklubben  4 st 
Svenska Terrierklubben   24 st 
Svenska Wachtelhundklubben  1 st 
Svenska Welch Corgi Klubben  2 st 
 
d) Överklagan av avslag gällande ansökan om att byta plats för utställning 2021 
Svenska Lundehundsällskapet hade ansökt om att byta utställningsplats för sin 
utställning 2021 och fått avslag från UtstK verkställande utskott den 20 augusti. 
Klubben ifrågasätter motiveringen till avslaget och önskar förtydligande från UtstK.  
UtstK fastslår att avslaget gällande byte av ort kvarstår. Klubbarna väljer själva till 
vilket tillfälle de ansöker om utställningar, och har fram till 31 oktober på sig. Det är ett 
betydande arbete att gå igenom och kontrollera klubbarnas ansökningar, och därför 
tillåter UtstK endast förändringar i utställningsprogrammet i undantagsfall efter att 
programmet är fastställt. I detta fall när ansökan gällde ett byte till en ort ett betydligt 
avstånd från den godkända orten anses det vara en ansökan om ny utställning. Även 
om medlemmarna inte fått information om utställningsorten i detta fall är god 
framförhållning och planering viktiga delar i att fastställa kvaliteten på utställningarna 
inom SKK-organisationen.  
 
e) Ansökan om att byta datum för utställning 2021 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben ansökte om att byta datum för sin utställning i 
Piteå från 31 juli till 16 juli för att anpassa till länsklubbsutställningen i Haparanda 
samma helg. 
UtstK godkände ansökan. 
 
f) Tidigare ansökan om tillägg i utställningsprogrammet 2020 
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel hade inkommit med skrivelse om att 
de drar tillbaka sin ansökan om ytterligare en utställning 2020. 
UtstK noterade informationen. 
 
g) Ansökan om byte av plats 2020 
Sydskånska Kennelklubben ansökte om att byta plats för sin utställning 12-13 
september 2020 från Eslöv till Falsterbo. Planen är att i samband med det inleda ett 
samarbete med Stiftelsen Falsterbo Horse Show.  
UtstK beslutade att godkänna bytet av plats. UtstK ser positivt på det planerade 
samarbetet och påpekar att länsklubben alltid är ytterst ansvarig för genomförandet av 
utställningen.  
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h) Ansökan om byte av datum 2020 
Svenska Bassetklubben och Svenska Spaniel och Retrieverklubben ansökte om att byta 
datum för sina utställningar i Östersund från 17 till 24 maj. Utställningen är ett 
samarrangemang mellan flera klubbar. 
UtstK beslutade att godkänna bytet av datum. 
 
 
i) Ansökan om att ställa in 2020 
Svenska Brukshundklubben ansökte om att ställa in Höganäs Brukshundklubbs 
utställning i Höganäs den 13 juni 2020. 
UtstK godkände ansökan. Följden blir att Höganäs BK inte får arrangera officiell 
utställning kommande två år 2021 och 2022.  
 
 
§ 118 Inkomna skrivelser  
a) Svenska Welsh Corgi Klubben 18 maj Öland  
Fyra skrivelser gällande Svenska Welsh Corgi Klubbens utställning på Öland den 18 maj 
hade inkommit till UtstK. Skrivelserna är från utställare som har upplevt att 
arrangemanget inte genomförts enligt regelverket, bland annat ska bestyrelsen ha 
ställt ut egna hundar och agerat extra ringsekreterare, samt att klubbens 
utställningskommitté som bokat domaren ställde ut.  
I ärendet fanns följande underlag: 
- De fyra skrivelserna  
- Yttrande från klubbens utställningskommitté 
- Yttrande från tjänstgörande ringsekreterare 
- Yttrande från klubbens ordförande 
- Kopia av utställningskatalogen 
- Fotografier från utställningen 
- Film från utställningen 
 
UtstK tog del av underlagen. UtstK konstaterar att klubbens utställningskommitté har 
öppnat utställningen och hälsat välkomna, de är inte samma personer som ingick i 
bestyrelsen. De personer som ingick i bestyrelsen har inte visat hund på utställningen. 
Domaren har anlänt till utställningen med taxi för att undvika kontakt med ansvariga i 
utställningskommittén före bedömningen. I övrigt går redovisningarna något isär. 
I en liten klubb är det ofta några få aktiva som har många uppgifter, vilket kan leda till 
missförstånd och oklarheter. UtstK uppmanar klubben att vara extra tydlig gentemot 
utställarna framöver. Med det läggs ärendet till handlingarna.  
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b) Anmälan om ägare som påstås ha slagit sin hund 
Inkommen skrivelse med anmälan mot en person som setts slå sin hund på en 
utställning.  
Yttrande från personen fanns.  
 
UtstK tog del av underlagen och konstaterar att ord står mot ord. UtstK påpekar att 
alla parter ska vara hövliga och visa hänsyn gentemot varandra. Med det läggs ärendet 
till handlingarna. 
 
c) Utesluten medlem ställer ut utanför Sverige 
Skrivelse från Svenska Chihuahuacirkeln gällande en person som är utesluten ur SKK 
som ställer ut hundar i andra länder. Klubben önskar råd hur detta ska förhindras. 
  
UtstK informerade att SKK har varit i kontakt med flera europeiska kennelklubbar och 
informerat om aktuell person. Hur kennelklubbarna sedan väljer att agera utifrån 
lämnad information är inget SKK kan påverka utan upp till respektive kennelklubb. När 
det gäller uteslutna medlemmar finns det möjlighet att kontrollera deltagande på 
utställningar i Sverige, men inte utanför landet. 
 
d) För kännedom, skrivelse om domare 
Skrivelse inkommen från Svenska Gårds och vallhundsklubben, behandlad av DK. 
UtstK noterade informationen. 

 
e) För kännedom, skrivelse om gruppdomare 
Skrivelse inkommen gällande fördelning av gruppdomare på länsklubbsutställningar. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 119 Funktionärsstipendium 
a) Ansökningar 
Två ansökningar om funktionärstipendiet hade inkommit: 
- Ansökan från Specialklubben för Skällande Fågelhundar har ansökt om medel för 

att Christina Hedlund och Berith Johansson ska kunna delta i grundkurs i anatomi 
och bedömning våren 2020 i Piteå. Ansökan omfattar totalt 5000 kronor. 

- Ansökan från June Hundklubb har ansökt om medel för att Kent Bråtenholme och 
Fredrik Gustavsson ska resa till Cruft’s. Ansökan omfattar totalt 6ooo kronor. 

UtstK diskuterade ansökningarna och beslutade att bevilja båda.  
Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaterna 
avlämna en rapport och/eller reseberättelse till UtstK, och därefter delas 
stipendiebeloppet ut. 
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b) Rapport från tidigare stipendiat 
Christina Solman från Svenska Pudelklubben tilldelades UtstK funktionärsstipendium 
13 februari 2019. Hennes rapport från sin resa till Danska Pudelklubbens utställning i 
Baedstrup den 3 augusti 2019 hade kommit till UtstK. 
UtstK tog del av rapporten och hoppas att Christina fått med sig ny kunskap att 
använda i Pudelklubbens arrangemang framöver. Efter att reserapporten nu har 
kommit in och godkänts kommer stipendiesumman betalas ut. 

 
 
§ 120 Policyfrågor/regelfrågor 
a) Mätning av cairnterrier 
UtstK 4-2019 § 94 Registreringsärenden l) Ansökan om tidsbegränsad obligatorisk 
mätning av cairnterrier 
Ansökan inkommen från Cairnterrierklubben om tidsbegränsad obligatorisk mätning av 

cairnterrier under 2 år. 

UtstK beslutade att avvakta kommentar från Svenska Terrierklubben och därefter 
lämna till UtstK VU att besluta i frågan. 

Svar från Svenska Terrierklubben hade inkommit med besked att de inte stödjer 
ansökan om mätning av cairnterrier 
UtstK noterade informationen, med det läggs ärendet till handlingarna. 
 
b) Regelrevidering 2022 
Information om revideringen av särskilda regler för utställningar samt regler för 
bedömning är skickad till läns- special-  och avtalsanslutna klubbar, samt 
verksamhetsklubben Fågelhundarnas Arbetsutskott. I samband med att reglerna ska 
revideras ges klubbarna möjlighet att inkomma med förslag på ändringar, sista datum 
är 31 januari. Med anledning av att Länsklubbsordförandena har ett inplanerat möte i 
början av februari beslutades att länsklubbarna har till den 9 februari på sig att lämna 
sina förslag.  
Alla förslag ska skickas till sekreteraren i UtstK för att sedan beredas av UtstK under 
våren. På mötet 15 april ska ett första förslag vara godkänt av UtstK för att skickas till 
klubbarna på remiss.  Maritha Östlund-Holmsten, Madeleine Bäckman, Bo Wiberg och 
Viktoria Engström utsågs att ingå i arbetsgruppen för regelrevidering.  

 
c) Nya mått tysk spets 
FCI har antagit en ny standard för tysk spets, vilken kommer gälla från det att den 
publiceras på FCIs webbplats. I den reviderade standarden är några av 
storleksvarianternas mankhöjd förändrad, vilket gör att UtstK beslut i protokoll 4-2019 
§ 93 b) inte kommer gälla. Då det krävs en ny tolkning av storleksvarianternas 
måttangivelser har UtstKs verkställande utskott, VU, den 9 oktober tagit ett nytt 
beslut, se § 126 d) i detta protokoll. 
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d) Titeln Nord UCh  
För kännedom fans information om att titeln Nord UCh upphör från och med 1 januari 
2020. Det kommer vara möjligt att ansöka om titeln under 2020 under förutsättning 
att championaten som berättigar till titeln är tagna senast den 31 december 2019. 

 
e) Skrivelse till specialklubb angående överklagan av UtstK beslut gällande misstänkt 

svanskuperad schipperke  
För kännedom fanns information om att rasklubben Svenska Schipperkeringen ber 
specialklubben Svenska Gårds- och Vallhundklubben, SGVK, att överklaga UtstK beslut 
4-2019 § 93 d) till CS.  
SGVK har meddelat att klubben har beslutat att inte gå vidare med överklagan till CS. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§  121 Utställningsärenden 
a) Dispensansökan exteriörbedömning 
Dispensansökan gällande exteriörbedömning av miniature american shepherd 
AS44258/18 Minions Ljuvliga Himla Af Missouri, svanskuperad och importerad från 
USA. 
UtstK godkände ansökan. Villkoren är att beskrivningen äger rum inom sex månader 
och att hundägaren snarast inkommer med information om vilken utställning 
beskrivningen ska genomföras vid. 

 
b) Misstänkt svansuperad hund 
Skrivelse om en misstänkt svanskuperad miniature american shepherd hade inkommit. 
Anmälaren anför att hunden som är importerad från USA är svanskuperad och att 
aktuell hunds kullbror, som också finns i Sverige, är svanskuperad.  
Yttrande från hundägaren fanns. 
 
UtstK beslutade efter diskussion att underlaget är svagt och att det är upp till 
anmälaren att inkomma med mer underlag som stärker dennes uppgifter.   

 
c) Utländsk hund med svensk ägare 
Skrivelse inkommen med uppgifter om att en hund som inte är registrerad i SKK ställts 
ut med en svensk ägare angiven i katalogen.  
Hundägaren var meddelad muntligt men hade inte inkommit med ett skriftligt 
yttrande. 
UtstK beslutade att stryka resultatet för australian shepherd HR10096AUSH Mangry’s 
Light My Fire från SBK-utställningen i Insjön 10 november 2018. 

 
d) Misstänkt svanskuperad hund 
Skrivelse med anmälan om en storpudel med misstänkt kuperad svans. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för att inhämta kompletterande uppgifter.  
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e) Protest över resultat 
Skrivelse inkommen med begäran att stryka ett utställningsresultat från Överkalix 18 
augusti 2019.  
UtstK fastslår att resultatet inte kan protesteras mot i efterhand och hänvisar till 
Utställnings- och Championatregler punkt 20. Protest: 
Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön. […] 
Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas till bestyrelsen innan 
utställningen avslutas samma dag som det klandrade domslutet meddelades och vara 
åtföljd av protestavgift motsvarande dubbel anmälningsavgift i öppen klass. 
 
Med det läggs ärendet till handlingarna. 
 
f) Felaktigt resultat 
Skrivelse inkommen gällande hund som fått priset Disqualified på felaktiga grunder. 
Ärendet behandlades på DKs möte den 5 november: 
SKK/DK nr 5‐2019 
§92 Domarfrågor 
a) Domares uppdrag, bedömning och uppförande 
‐ En kritik fanns för överseende då anledningen för disqualified inte tydligt kunde 
avläsas från det som stod i kritiken. 
DK tog del av kritiken, yttrande från domaren samt rasstandarden för rasen. Baserat på 
domarens yttrande beslutade DK att rekommendera UtstK att stryka resultatet. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
UtstK beslutade enligt DKs rekommendation att stryka resultatet för japansk spets 
SE57379/2012 Isumi’s Shiro Xhinjitzu O’Kazan från utställningen i Sundsvall den 13 
oktober 2019. 
 
 
§ 122 Utbildningsärenden 
a) Seminarium för domar- och utställningsansvariga i specialklubbar 
Kursledarna Birgitta Bernhed och Viktoria Engström informerade från seminariet som 
hölls i Jönköping den 19 oktober. Detta var det första av tre seminarier för 
specialklubbar där ansvariga i klubbar ur alla nivåer inom specialklubbarna hade 
möjlighet att delta. Kursledarna upplevde detta väldigt positivt, och även deltagarna 
uppskattade den nya möjligheten. På detta sätt sprids informationen till fler inom 
specialklubbarna och förhoppningen är att det ska ge tryggare säkrare funktionärer 
som kan genomföra ännu bättre arrangemang i framöver. Seminariet ger också en 
möjlighet för aktiva inom klubbarna att knyta kontakter för framtida samarbeten och 
utbyten.  
 
För kännedom fanns deltagarlistor för kommande tillfällen i Stockholm och Umeå.  
Kursledare i Stockholm kommer vara Viktoria Engström och Birgitta Bernhed, och i 
Umeå Viktoria Engström och Thomas Uneholt.  
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b) Brush-up för CUA 
Kursledarna Birgitta Bernhed och Viktoria Engström informerade från kursen som hölls 
i Jönköping den 20 oktober. Dagen hade löpt bra och deltagarna hade uttryckt att de 
var nöjda. 
Kursledarna informerade om att materialet ska ses över och uppdateras. UtstK utsåg 
Birgitta och Viktoria att göra det, materialet ska vara klart i början av nästa år. 
 
För kännedom fanns deltagarlistor för kommande tillfällen i Stockholm, den 10 
november, och Umeå, den 23 november. Kursledare i Stockholm kommer vara Viktoria 
Engström och Birgitta Bernhed, och i Umeå Viktoria Engström och Thomas Uneholt.  
 
c) Distansutbildning utställare 
Arbetsgruppen informerade från mötet de haft tillsammans med SKKs 
utbildningsavdelning morgonen 6 november. Mycket material är inspelat, film och 
ljudfiler, samt animeringar. Delar av utbildningen är tänkt att vara uppdelad i flera 
kortare segment för att vara lättillgänglig även från mobil och padda. 
Arbetsgruppens nästa möte är planerat till februari. 
 
d) Kommande utbildningar som UtstK ansvarar för 
- Brush-up för handledare för CUA-utbildning, CUA-H, 22-23 februari 2020 

Utbildningen är i SKKs lokaler i Rotebro, ansvariga är Birgitta Bernhed och Patricia 
Rätsep. 

- Utbildning i programmet Katalog för PC, 29 feb-1 mars 2020  
Kursen hålls i SKKs lokaler i Rotebro, ansvariga är Birgitta Bernhed, kursledare är 
Berith Uhlén Svensson och Susanne Karlström. 

- Utbildning av handledare för ringsekreterare, RIS-H, 4-5 april 2020 
Utbildningen hålls i SKKs lokaler i Rotebro, kursledare är Viktoria Engström och 
Madeleine Bäckman. 

- Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar, 24-25 oktober 2020 
Kursen hålls i SKKs lokaler i Rotebro, kursledare är Viktoria Engström och Birgitta 
Bernhed. 
 

e) Engelska för ringsekreterare 
Kursstart är inplanerad under januari 2020, handledare till kursen är utsedd. 
 
f) Behörighet RIS-H 
UtstK beslutade att Birgitta Bernhed efter att hållit i flertalet seminarium för 
utställningsansvariga och utbildningar för CUA får tillgodoräkna sig det för att behålla 
sin auktorisation som handledare för ringsekreterare, RIS-H. Hon behöver därmed inte 
delta på handledarutbildningen i april som är obligatorisk för de RIS-H som inte deltog 
på brush-up i mars 2019.  
 
Birgitta Bernhed deltog inte i diskussionen. 
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§ 123 Ringsekreterarärenden 
a) Dispens för utländska ringsekreterare? 
Norra Norrbottens Kennelklubb, NNKK, hade inkommit med en skrivelse gällande 
möjligheten att få dispens att kontraktera ringsekreterare från Norge och Finland. 
NNKK beskriver att de haft svårt att få tag i ringsekreterare i norra Sverige och 
uttrycker oro inför arrangemangen kommande år. 
 
UtstK svarar att någon dispens att låta utländska ringsekreterare tjänstgöra inte 
kommer att lämnas, och att UtstK står fast i att SKK-utbildade ringsekreterare är en 
viktig del i kvalitetssäkringen av SKKs utställningar. 
Gällande utställningen i Haparanda, Nordic Border Show 17-18 juli, 2021 har UtstK i 
protokoll 3-2019 uttalat: 
 § 56 Bordlagda ärenden  
a) UtstK 1-2019 § 15 Policy/regelfrågor, Uppdrag från CS angående Nordic Border 
Show  
"Uppdrag från CS angående Nordic Border Show  
CS har uppdragit till UtstK att utforma ett förslag till CS att ta ställning till angående 
dispens som krävs för att ha utställning på den finska sidan om gränsen mellan 
Haparanda och Torneå.  
UtstK beslutade att bordlägga frågan och invänta underlag."  
Information från FCI hade inkommit med besked om att gränsutställningen mellan 
Sverige och Finland i Haparanda blivit godkänd som ett undantagsfall: ”approved on an 
exceptional basis for the year 2021”. Utställningens praktiska genomförande kommer 
innebära att den svenska utställningen hålls på den finska sidan gränsen. 
UtstK diskuterade ingående de praktiska utmaningar som kan uppstå gällande 
genomförandet av utställningen, och beslutade att arbeta vidare med detta.  
UtstK beslutade att i det fall det blir problem att få tag på ringsekreterare till 
evenemanget är en möjlighet att efter anpassad utbildning ge finska ringsekreterare 
tillfällig dispens att tjänstgöra på den svenska utställningen. Ett krav vid en sådan 
lösning är att det är en svensk ringsekreterare som tjänstgör i varje ring. 
 
 
§ 124 Junior handling 
a) Minnesanteckningar  
Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möte 25 september samt 21 oktober 
fanns för kännedom. 
Cindy Pettersson informerade från mötena samt om förberedelserna inför NM i 
december.  
UtstK noterade informationen. 
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§ 125 Nya raser/rasnamn 
FCI General Committee har beslutat att de tre raserna jakutskaja lajka, estnisk stövare 
och american miniature shepherd nu är intermistiskt erkända av FCI. Det innebär att 
raserna har FCI nr, FCI standard, kan erhålla FCIs vinnartitlar, delta i finaltävlingar på 
internationella utställningar men inte kan erhålla CACIB. 
 
Endast jakutskaja lajka är inte sedan tidigare erkänd av SKK.  
UtstK beslutade att rasen får utställningsrätt i Sverige från den 1 januari 2020. 
 
 
§ 126 Redovisning av VU-beslut 
a) Dispenser antal hundar/domare och dag, beviljade 

8 oktober, Småland-Ölands Kennelklubb Växjö 1-3 november 2019 
Fredag  
Gerard Jipping 81 hundar 
Söndag 
Mikael Nilsson 84 hundar 
30 oktober, godkänt dispens för Benny Blidh Von Schedvin att döma 81 hundar pga 
domarbyte (från Gerard Jipping) 
 
b) Ändringar av plats och/eller datum samt nya utställningar 

12 september, beviljar ansökan från SPHKs rasklubb för Grönlandshund att de ställer 

in sin utställning 2019-09-14 på grund av sjukdomsutbrottet i Norge, under 

förutsättning att avtalade arvoden utbetalas till domare och ringsekreterare, samt att 

anmälningsavgifterna återbetalas till de anmälda hundarna. 

Avslår ansökan om ny utställning nästa år 2020. Det med anledning av att klubben 
själva ansökt om att ställa in utställningen 2019, vilket gör ansökan om utställning 2020 
till en helt ny utställning vilket det är för sent att ansöka om. Hade anledningen till att 
ställa in utställningen varit en rekommendation från SKK hade situationen varit en 
annan. 
 

12 september, under förutsättning att arvoden till domare och ringsekreterare 
utbetalas enligt avtal samt att anmälningsavgifterna för de anmälda hundarna 
återbetalas, beviljat ansökan från Svenska Taxklubben att ställa in deras utställning i 
Hässleholm 2019-09-14. 
SKK har inte gått ut med något generellt råd till arrangörer att ställa in utställningar 
prov eller tävlingar. 
 

20 september, beviljat ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att byta 
ort för Golden Retrieverklubbens utställning 2020-10-17 från Sala till Hallstahammar.  
 

26 september, beviljat ansökan från Svenska Vorstehklubben om att flytta deras 
utställning 2020-05-17 från Eksjö till Jönköping.  



  

SKK/UtstK nr 5-2019 
2019-11-06 
Sida 16/18 

 
 

 
 

7 oktober, beviljat ansökan från Svenska Vinthundklubben att flytta Irländsk 
Varghundklubbens utställning 2020-07-04 från Habo till Hökensås.  
 

2 oktober, beviljat ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser att ställa in 
sin utställning i Vårgårda 2020-05-16. Som en följd av detta godkänns inte 
motsvarande utställning följande två år, 2021 och 2022.  
 

2 oktober, beviljat ansökan från Svenska Gårds och Vallhundklubben att flytta sin 
utställning 2020-04-05 från Varberg till Falkenberg. 
 

2 oktober, beviljat ansökan från Fågelhundarnas Arbetsutskott om att ändra plats och 
datum för Nedre Norra Fågelhundsklubbens utställning från Lofsdalen 2020-04-24 till 
Järpen 2020-07-25. 
 
2 oktober, beviljat ansökan från Fågelhundarnas Arbetsutskott om att ändra plats och 
datum för Svenska Gordonsetterkubbens utställning från Östersund 2020-06-06 till 
Bräcke 2020-06-28. 

 
2 oktober, beviljat ansökan från Fågelhundarnas Arbetsutskott om att ändra datum för 
Svenska Irländsk Setterklubbens utställning i Hemavan från 2020-09-25 till 2020-10-02. 
 

15 oktober, beviljat ansökan från Svenska Pudelklubben om att ändra datum för deras 
utställning i Lidköping från 2020-05-09 till 2020-05-02. 
 

17 oktober, beviljat ansökan från Svenska Terrierklubben att flytta sin utställning 
2020-06-13 från Skellefteå till Vännäs. 
 

18 oktober, beviljat ansökan från Svenska Terrierklubben att byta datum för sin 
utställning i Södertälje från 2020-11-01 till 2020-11-07. UtstK uppmanar klubben att 
kontrollera uppgifterna för sina utställningar mer noggrant i fortsättningen. 
 
25 oktober, beviljat ansökan från Svenska Beagleklubben att byta plats för sin 
utställning 2020-08-16 från Åseda till Växjö. 

 
29 oktober, beviljat ansökan från Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel att 
byta plats för sin utställning 2020-07-18 från Piteå till Lövånger. UtstK uppmanar 
klubben att kontrollera uppgifterna för sina utställningar mer noggrant i 
fortsättningen. 

 
4 november, beviljat ansökan från Svenska Pudelklubben att byta plats och datum för 
sin utställning från 2020-02-02 Gnesta till 2020-02-01 Eskilstuna, samt plats för sin 
utställning 2020-11-14 från Gnesta till Eskilstuna. 
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c) Ringsekreterare 
30 september, avslagit ansökan från Ölands Fågelhundsklubb om att endast ha en (1) 
ringsekreterare på sin utställning den 4 oktober 2019 med 34 anmälda hundar. UtstK 
anser att det är för många hundar. 
 
3 oktober, godkänt ansökan från Ölands Fågelhundsklubb om att endast ha en (1) 
ringsekreterare på sin utställning den 4 oktober 2019 med 32 anmälda hundar.  
UtstK påpekar att klubben skulle ha tagit reda på vad som gäller kring 
dispensförfarandet i bättre tid före utställningen, samt att denna situation inte får 
upprepas.  
 
d) Övrigt 

9 oktober 

FCI har antagit en ny reviderad standard för tysk spets. I den reviderade standarden är 
några av storleksvarianternas mankhöjd förändrad, vilket gör att beslutet taget av 
UtstK i protokoll 4-2019 § 93 b) gällande inmätning nu inte gäller.  
Med anledning av det har verkställande utskott i SKKs utställningskommitté i samråd 
med Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, den 9 oktober 2019 beslutat att från 
det att den reviderade standarden publiceras på FCIs webbplats ska storleksmåtten 
vara följande:  
Grosspitz 40 cm och över  
Mittelspitz 30 cm och över, men under 40 cm  
Kleinspitz 24 cm och över, men under 30 cm  
Zwergspitz/pomeranian under 24 cm  
 
Som en konsekvens av detta har SSUK ansökt om att genomföra inmätning av 
pomeranian och grosspitz i förebyggande syfte för att underlätta för ägare av dessa 
rasvarianter att få sina hundar inmätta innan de ska delta på den första utställningen 
2020.  
UtstK VU beslutade att, under förutsättning att länsklubben medger detta, godkänna 

att SSUK genomför inmätning av zwergspitz/pomeranian och grosspitz på 

länsklubbsutställningen i Växjö, den 1-3 november 2019, samt på SKK/CS utställning i 

Älvsjö den 14-15 december 2019. 

 

 
§ 127 Ekonomiska rapporter 
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med september 2019. 
Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna. 
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§ 128 Information från FCI 
a) För kännedom fanns cirkulär:  
- 65/2019 - Slovenska kennelklubben informerar att avstängningen av Mrs Špela 

Briški Cirman nu har upphört 
- 66/2019 - Filippinska kennelklubben informerar att Mr. Jedy David Krist Chua är 

avstängd från 2019-09-19 
- 72/2019 - Ändringar i standarderna för perro de agua español och lagotto 

romagnolo 
UtstK noterade informationen. 
 
b) För kännedom fanns: 
- Protokoll från FCI General Committee i Como Italien 4-5 september 2019 
UtstK noterade informationen. 

 
 

§ 129 Övriga frågor 
a) Anmälningar till Disciplinnämnden, DN 
För kännedom fanns fyra anmälningar med ursprung i ärenden från UtstK till DN. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 130 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
Inga beslut som inte får offentliggöras fanns.  
 
 
§ 131 Kommande möte 
Nästa möte är 12 februari 2020. UtstK planerade preliminärt in följande möten under 
2020 till 15 april, 9 juni, 15-16 september gemensamt möte med DK, samt 3 november. 
 
 
§ 132 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
Justeras:     Justeras: 
 
Bo Skalin     Cindy Pettersson 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


