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SKK/UtstK nr 6-2020
2020-09-15/16
§§ 101-129

Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 15-16
september 2020 i Rotebro.

Närvarande: Maritha Östlund-Holmsten (ordf), Birgitta Bernhed (vice ordf), Madeleine
Bäckman, Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Cindy Pettersson och Bo Wiberg
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli (delar av mötet)
Protokoll: Jenny Damgren

§ 101 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 102 Val av justerare
Madeleine Bäckman valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 103 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt det förslag som fanns.

§ 104 Föregående protokoll
Protokoll från möte 3-2020, 4-2020 och 5-2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 105 Övriga protokoll
a) Centralstyrelsen, CS
För kännedom fanns protokoll 2-2020 från den 9 juni med protokollsutdrag:
 §87 Covid-19 frågor a) b) c) d)
 §83 Presidiefrågor a)
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§92 SKK/UtstK c)
§92 SKK/UtstK b): Protokollsutdrag, UtstK nr 1-2020, § 6 Information från
ordförande
Kommittén har lämnat förslag till en revidering av SKKs miljöpolicy.
Efter en kortare diskussion beslutade CS om att återremittera förslaget till
kommittén för en förnyad genomgång.

UtstK beslutade att lämna följande förslag på formulering till SKKs miljöpolicy,
förändringen är markerad med fetstil:
o MINSKAD KLIMATPÅVERKAN AV RESOR
Ett av SKKs miljömål är att minska klimatpåverkan från de resor som görs inom
organisationen. Organisationen uppmuntrar alltid till samåkning, kommunala
färdmedel och för resor kortare än 50 mil ska alltid tågalternativ övervägas. Vid
sammansättning av domarlistor ska koldioxidutsläpp tas i beaktning. Vid samtliga
allaraser-utställningar skall minst 50 % av domarna komma från norden, max 2
domare per världsdel 25 % av domarna utanför Europa är acceptabelt. Till stora
evenemang ska möjlighet för buss och samåkning med taxi alltid undersökas.
b) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS
För kännedom fanns protokoll 3-2020 från den 17 juni.
UtstK noterade informationen.
c) Kommittén för Uppfödarsamverkan, KUS
För kännedom fanns protokoll 4-2020 från den 17 juni.
UtstK noterade informationen.
d) Disciplinnämnden, DN
För kännedom fanns beslut 44-2020 och 45-2020.
UtstK noterade informationen.

§ 106 Resultatrapport
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med augusti 2020.
Kjell Svensson presenterade olika förslag på reviderad budget för 2021 utefter nya
förutsättningar på grund av pandemin.
UtstK diskuterade och beslutade att göra vissa förändringar, bland annat i sin
utbildningsplan, för att vara förberedda på olika scenarier, se §117 a).

§ 107 Information från ordföranden, ledamöter och kansli
a) Ordföranden
Maritha Östlund-Holmsten informerade kort från ett möte med presidiet om att
presidiets önskemål är att CS och UtstK inställning ska vara att ha stor flexibilitet för att
möta de olika konsekvenserna av pågående pandemi.
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b) Ledamöterna
Viktoria Engström lyfte frågan om utvecklingen av SKKs utställningsadministrativa
program.
Efter diskussion beslutade UtstK att be CS om en lägesrapport då de är intresserade av
hur det går.
c) Tävlings- och utbildningschefen
Kjell Svensson informerade om hur CS följer vad som händer kring pandemin och hur
det påverkar SKKs verksamhet. CS har avstämningsmöte var 14e dag, och följer noga
information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
d) Sekreteraren
För kännedom fanns brev som skickats från SKK kansli till klubbar den 10 juni om
klubbverksamheten under sommar och höst, den 23 juni om uppdaterad information
kring klubbverksamheten, samt den 9 september om effekter på verksamhet och
ekonomi av pågående pandemi.

§ 108 Bordlagda ärenden
a) UtstK 2-2020 § 45 c) Tysk spets och pomeranian
Fråga om hur storleksbyte mellan tysk spets/kleinspitz och pomeranian ska hanteras
om rasklubbarna inte har utställning vid samma tillfälle.
UtstK diskuterade och beslutade att bordlägga frågan för att inhämta yttrande från
specialklubben.
UtstK 3-2020 § 66 d)
Yttrande från Svenska Pomeranianklubben hade inkommit.
UtstK beslutade att vidare bordlägga ärendet för att invänta yttrande från
specialklubben samt förtydligande från Svenska Pomeranianklubben.
Yttranden från specialklubben Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, samt Svenska
Pomeranianklubben hade inkommit.
UtstK beslutade enligt förslag från SSUK att Svenska Klein- Mittel- och
Grosspitzklubben flyttar sina utställningar till de tillfällen som Svenska
Pomeranianklubben ska ha sina utställningar 2021 och 2022.
Från och med 2023 ska klubbarna ansöka om utställningar på samma datum och plats.

§ 109 Bestyrelserapporter länsklubbar
Inga bestyrelserapporter från länsklubbar fanns.
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§ 110 Bestyrelserapporter specialklubbar
Inga bestyrelserapporter från specialklubbar fanns.

§ 111 Mötet ajournerades
Ordföranden ajournerade mötet för att återupptas följande dag.

§ 112 Mötet återupptogs
Ordförande avslutade ajourneringen och mötet återupptogs.

§ 113 Utställningsprogram ansökningar/ändringar
a) Ansökningar specialklubbar 2022
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna för följande klubbar:
Ras- och avelsföreningen för Cane Corso
2 st
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
2 st
Specialklubben för Bearded Collie
3 st
Svenska Lagotto Romagnoloklubben
1 st
Svenska Vinthundklubben
29 st
UtstK beviljar dispens för grupp 5 att ställas ut två gånger den 22 maj 2022 i
Hässleholm då Svenska Vinthundklubben har utställning på samma plats som
Nordskånska Kennelklubben.
b) Ansökan om byte av plats
Bordershow i Haparanda 2021 är på grund av osäkerheten kring pandemin inställd.
Södra Norrbottens Kennelklubb ansöker om att byta plats till Piteå samma datum med
samma gruppfördelning.
UtstK godkänner ansökan och uppdrar till sekreteraren att kontakta berörda
specialklubbar, vilka erbjuds flytta med länsklubben.
c) Länsklubbar 2021
Med anledning av Coronapandemin har en stor del av länsklubbsutställningarna under
2020 varit tvungna att ställas in. Även nästa år påverkas och några länsklubbar har med
anledning av pandemin ansökt om att flytta sina inomhusutställningar till senare under
året och då genomföra dem utomhus.


Småland-Ölands Kennelklubbs utställning i Växjö den 30 oktober - 1 november
2020 är inställd. Klubben ansökte om att flytta utställningen till september 2021, i
samband med sin redan godkända utställning på Öland den 4-5 september, och då
ha två endagarsutställningar samma datum. Internationell den 4 september och
nationell den 5 september.
UtstK godkände ansökan.
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Västra Kennelklubben My Dog i Göteborg den7-10 januari 2021 är inställd.
Diskussion pågår om möjlighet att flytta utställningen till annat datum men är inte
slutförd i dagsläget.



Sydskånska Kennelklubben ansökte om att flytta sin utställning i Malmö den 3-4
april 2021 till annan ort i Skåne den 29-30 maj 2021.
UtstK godkände ansökan.
UtstK uppdrog till sekreteraren att kontakta de specialklubbar som berörs av
ändringarna och erbjuda dem lösningar för sina utställningar.
d) Ansökan om att byta dag för grupper
Västerbottens Kennelklubb hade ansökt om att byta dag för några av sina grupper på
sin utställning i Vännäs den 19-20 juni 2021 enligt följande:
Lördag 1, 5, 7, 9, 10
Söndag 2, 3, 4/6, 8
UtstK godkände ansökan och uppdrog till sekreteraren att kontakta berörda
specialklubbar.
e) Ansökningsförfarande för länsklubbar
UtstK har diskuterat fördelningen av länsklubbsutställningarna, och anser att det är
viktigt att utställningarna fördelas på ett så rättvist sätt som möjligt.
UtstK beslutade att alla länsklubbar i första hand ska ansöka om en (1) utställning. När
UtstK granskat och preliminärt godkänt de utställningarna, ges möjlighet för de klubbar
som vill att ansöka om ytterligare en utställning. Den granskade och preliminärt
godkända listan med länsklubbarnas första utställning skickas ut till alla klubbar inför
en eventuell ansökan om en andra utställning. UtstK målsättning att klubbarna även
fortsättningsvis i största möjliga mån ska få utställningarna enligt sina önskemål.
UtstK beslutade att detta ansökningsförfarande ska gälla från ansökningarna för
utställningsåret 2024. Sista datum för ansökan om klubbarnas första utställning är den
14 april, och därefter är sista datum för ansökan om en eventuell andra utställning den
31 augusti.
Målet är att fördela utställningarna på ett rättvist sätt, inte att minska antalet
utställningar. I de fall där UtstK måste prioritera bland ansökningarna kommer
samarbeten och miljötänk kring arrangemangen prioriteras.
UtstK förhoppning är att detta öppnar upp för att skapa nya traditioner kring
samarbeten, platser och datum för länsklubbsutställningarna.
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f) Ansökan om utställning från Svenska Lapphundklubben
Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund ansöker om att få ytterligare en officiell
utställning 2021.
Eftersom ansökan om ändring i utställningsprogrammet ska komma från specialklubb
behandlar inte UtstK frågan i sak, men tipsar klubben om möjligheten att genomföra
motsvarande arrangemang som inofficiell utställning.

§ 114 Regelrevidering 2022
a) Remissvar SKKs utställningsregler (särskilda regler för utställning, regler för
bedömning, klassindelning och bedömningsordning)
Från läns- special- och avtalsanslutna klubbar hade det inkommit svar från 6 st klubbar,
varav ett (1) innehöll synpunkter.
UtstK tackade för återkopplingarna och tog till sig synpunkterna.
b) Krav på provmerit för att erhålla certifikat på utställning
UtstK anser att alla hundar som deltar på utställning ska ha möjligheten att ta emot
certifikat. UtstK menar att det är rimligt att den bästa hunden i en disciplin, i detta fall
utställning, ska tilldelas certifikat oavsett meriter i andra discipliner.
På KF 2015 presenterades slutrapporten om framtidens utställningsverksamhet som
vann KFs gillande. Rapporten är grundad på ett stort empiriskt underlag där många
utställare svarade på den enkät som genomfördes. Rapporten drog slutsatsen att det
är viktigt att förenkla regelverket så mycket som möjligt, vilket detta är helt i linje med.
Efter en ingående diskussion beslutade UtstK att certifikat delas ut i bästa hane/tikklass till den hund som inte redan är svensk utställningschampion eller hund som
erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat. Möjligheten att på
vissa raser sätta krav på provmerit för att ta emot certifikat på utställning tas bort i
särbestämmelserna. Förändringen ska gälla från den 1 januari 2022.
UtstK poängterar att detta inte på något vis berör de krav på provmerit som finns i
championatreglerna för att erhålla utställningschampionat som vissa raser har idag.
Beslutet ovan ska särskilt kommuniceras till specialklubbarna när SKKs centralstyrelse
har fastställt UtstK protokoll 6-2020. Detta för att förutsättningarna ska vara kända
inför att specialklubbarna kan ansöka om förändringar i särbestämmelser och
championatregler senast den 1 januari 2021.
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§ 115 Policyfrågor/regelfrågor
a) Utställning för avtalsansluten klubb
Skrivelse från Jack Russelklubben hur deras utställning i Vårgårda den 3 oktober 2021
ska hanteras då klubben nu är avtalsansluten utan rasansvar.
UtstK konstaterar att utställningen ställs in eftersom klubben inte har rasansvar.
b) Begränsa antalet deltagare geografiskt
Skrivelse från en specialklubb som ska ha utställning på Gotland med undran om det är
möjligt att begränsa deltagare till i första hand gotlänningar.
UtstK diskuterade och menar att det är förenligt med CS nuvarande uttalanden kring
anpassning av SKKs verksamhet till Corona-pandemin att begränsa deltagarna till ett
geografiskt område. Om en klubb väljer att göra det ska det gälla alla utställare på
utställningen, inte bara i första hand för att sedan öppna för utställare från hela landet.
c) Tidsbegränsad obligatorisk mätning
Ansökan från Ras och avelsföreningen för cane corso om tidsbegränsad obligatorisk
mätning hade inkommit.
UtstK godkände ansökan och beslutade att cane corso ska mätas på officiella
utställningar från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022. Efter
mätperioden ska klubben utvärdera resultaten och lämna en redogörelse till UtstK.

§ 116 Utställningsresultat
Inga ärenden fanns.

§ 117 Utbildningar
a) Utbildningsplan
UtstK utbildningsplan gicks igenom och uppdaterades utifrån troliga förändringar i
UtstK budget.
UtstK beslutade att seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar
flyttas framåt ytterligare till hösten 2022, bland annat för att inte ligga samma höst
som Kennelfullmäktige utifrån klubbarnas ekonomiska förutsättningar att skicka
ansvariga på evenemangen. Som en följd av det flyttas seminariet för domar- och
utställningsansvariga i specialklubbar också fram ett år till vintern 2023-24.
Hög prioritet har utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare samt
brush-up för ringsekreterare.
UtstK beslutade att utveckla möjligheter att genomföra vissa befintliga utbildningar
helt eller delvis på distans, bland annat ska brush-up för ringsekreterare på distans
arrangeras av UtstK som ett komplement till de brush-uper som länsklubbarna
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arrangerar. På så vis ska det finnas möjlighet för alla ringsekreterare att delta på brushup som krävs för att hålla auktorisationen giltig.
UtstK beslutade att köpa en licens till verktyget Zoom för att genomföra
distansutbildningarna.
b) Certifierad utställningsarrangör, CUA
När funktionen CUA togs fram fanns ett behov att säkerställa kvaliteten på
utställningar, och UtstK konstaterar att det har fungerat bra. Nu är det dags att ta
nästa steg och bredda kunskapsnivån mer så fler aktiva i klubbarna får möjlighet att
utbilda sig vidare.
UtstK beslutade att påbörja en översyn för att ta fram en funktionärsutbildning, och
tillsatte en arbetsgrupp bestående av Madeleine Bäckman och Kerstin Eklund. Vidare
beslutade UtstK att inte utbilda fler handledare för utbildning av CUA.
UtstK beslutade att kommunicera med klubbar om deras syn på utbildning av CUA och
en ny funktionärsutbildning, samt att förtydliga hur klubbar kan få hjälp av CUA i
arbetet kring att arrangera sina utställningar.
c) Distansutbildningar i mätning för ringsekreterare.
Utbildningarna är självstudier för ringsekreterare för att bli säkrare på hur mätning av
olika raser ska hanteras på utställning.
UtstK beslutade att deltagaravgiften ska vara 100 kr, och utbildningarna kommer bli
tillgängliga i SKK shop under hösten.
UtstK tipsar klubbar om möjligheten att erbjuda dessa utbildningar till de
ringsekreterare som ska tjänstgöra på mätraser på klubbens kommande utställningar.
d) Engelska för ringsekreterare
Distansutbildningen har bytt plattform och handledarna ska utbildas i det nya
verktyget. UtstK uppdrog till Madeleine Bäckman att ta kontakt med handledarna för
att se vilka som vill fortsätta.
UtstK beslutade att ett nytt utbildningstillfälle ska genomföras i början av nästa år.

§ 118 Ringsekreterarärenden
UtstK har tidigare, protokoll 2-2020 § 48, beslutat om en generell dispens om förlängd
utbildningstid motsvarande tiden som utställningar ställs in till följd av Coronaviruset
för ringsekreterare under utbildning.
Som en följd av det långa uppehållet av utställningar vill UtstK starkt rekommendera
alla länsklubbar att ha en brush-up eller motsvarande både för ringsekreterare som är
under utbildning, och för auktoriserade ringsekreterare som nu inte haft möjlighet att
tjänstgöra på länge.
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§ 119 Junior handling
Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten den 25 juni, 12 augusti och den
9 september fanns. Cindy Pettersson informerade från mötena. Handlingkommittén
har bland annat genomfört livesändningar via Instagram och fört diskussioner om att
genomföra konferenser för handlingdomare på distans. En arbetsgrupp är tillsatt för
att ta fram förslag på hur distriktsmästerskap i junior handling skulle kunna
genomföras som ett alternativ till SM i junior handling som ställts in.
UtstK tackade för informationen.

§ 120 Inkomna skrivelser
a) Anmälan
Skrivelse från en utställare med anmälan mot en annan utställare efter en händelse på
en utställning i februari hade inkommit. Bifogat skrivelsen fanns två bilagor och ett
filmklipp.
Yttrande från den anmälde fanns.
UtstK diskuterade ärendet och påpekar att alla deltagare förväntas vara hövliga och
hålla en god ton mot både andra utställare och funktionärer.
Med det läggs ärendet till handlingarna.
b) För kännedom, överklagan från Västra Kennelklubben
För kännedom fanns överklagan av UtstK beslut, UtstK 3-2020 §69 a), att avslå ansökan
om ett större arrangemang med tre endagarsutställningar arrangerade av tre olika
länsklubbar sommaren 2023.
UtstK noterade skrivelsen.
c) För kännedom, skrivelse från Svenska Stabijhounklubben
För kännedom fanns skrivelse från Svenska Stabijhounklubben till UtstK och
Jakthundskommittén, JhK, gällande regeländring av kraven för rasen att erhålla
utställningschampionat.
UtstK noterade skrivelsen och lade den till handlingarna då ärendet ska behandlas av
specialklubben.
d) Redovisning från stipendiat av UtstK funktionärsstipendium
Redovisning från Christina Hedlund om den kurs hon deltagit på fanns.
UtstK noterade att den genomförda kursen inte stämmer överens med ansökan om
stipendiet, därmed är kraven för utbetalning av stipendiemedlen inte uppfyllda.
UtstK beslutade därför att utbetalning inte ska ske.
e) Överklagan från Svenska Dobermannklubben
Överklagan av UtstK VU-beslut den 24 augusti att avslå ansökan om att flytta en
utställning från 2020 till 2021 hade kommit från Svenska Dobermannklubben.
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Svenska Dobermannklubben fick den 10 juli 2018 beviljat sin ansökan att ställa in en
utställning den 26 augusti 2018. Som en följd av det ställdes motsvarande utställning in
följande två år, 2019 och 2020. Den 15 mars 2020 genomförde klubben en inofficiell
utställning som inte följde Anvisningar för utställningar som inte stambokförs, bland
annat delades kvalitetspriser, ck och officiella rosetter ut. UtstK såg allvarligt på att
klubben inte följt regelverket, och såg det som ett försök att kringgå att klubben inte
fick genomföra officiell utställning detta år, protokoll 2-2020.
Mot denna bakgrund avslår UtstK enhälligt överklagan, tidigare beslut kvarstår.

§ 121 Konsekvenser av Coronapandemin
Det är många som saknar utställningarna, både den sociala biten att träffa likasinnade,
och tävlingsmomentet. Det har dessutom inneburit en del praktiska konsekvenser för
till exempel uppfödare som ska registrera valpar då föräldradjuren kanske inte har
exteriör kvalitetsbedömning eller blivit slutligt inmätta.
För att möta det senare behovet beslutade UtstK att klubbar ska kunna erbjuda
enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris.
Exteriörbedömningen får arrangeras av läns- eller specialklubb och utförs av en för
rasen auktoriserad domare som ger hunden en skriven kritik. Resultatet registreras i
hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering, gäller
som slutlig inmätning för hundar över 15 månader, och som utställningsmerit för
championat i annan disciplin. Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören,
men den ska vara lägst 500 kronor. Hund ska vara lägst 9 månader för att delta på
exteriörbeskrivningen.
Klubb som vill anordna exteriörbedömning kontaktar själv domare, och det är
respektive domares auktorisation som avgör vilka raser som kan bedömas. Det är inte
kopplat till de raser arrangerande klubb har rasansvar för. Arrangerande klubb ska ha
en ansvarig person på plats som sköter det praktiska och assisterar domaren vid
behov. Den ansvariga personen ska ha tillräckliga kunskaper, till exempel vara
ringsekreterare, CUA eller annan motsvarande erfarenhet. Hundägare ska föranmäla
sig till bedömningen, och id-kontroll av hunden ska genomföras. Klubben ska senast 7
dagar före bedömningen anmäla till SKK tävlingsavdelning att bedömning ska
genomföras, och senast 7 dagar efter genomförd bedömning skicka resultatlistorna till
tävlingsavdelningen. Med fördel skickas resultatlistorna med epost till tavling@skk.se.
Exteriörbedömning enligt ovan beskrivna förfarande är ett tillfälligt sätt att möta det
uppkomna behovet under rådande pandemi och börjar gälla från och med den 1
oktober 2020 tills vidare.
Punkten beslutades vara omedelbart justerad.
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§ 122 Ledamöternas uppdrag
Lista över ledamöternas uppdrag gicks igenom.
Förslaget på uttalande kring vakanser i domarlistor från möte 1-2020 gicks igenom.
Arbetet med domarlistor påbörjas med fördel i samband med att klubbens
utställningsansökan godkänts. Sammanställning av domarlistan sker successivt under
en längre period.
Domarlistan ska vara komplett och skickas in till SKKs kansli för kontroll senast 9
månader före utställningen.
Under pågående arbete med domarlistan ska den kunna publiceras på klubbens webb
med vakanser, förutsatt att de namngivna domarnas auktorisation kontrollerats och
godkänts av SKK. Det finns en fördel i att utställare kan se domarlista/PM så tidigt som
möjligt, samtidigt som klubbarna gärna tar vara på möjligheten att kunna erbjuda helt
nya domare respektive domare som fått nya raser att kunna döma i närtid.
Det ska tydligt framgå på klubbens webb att det är en preliminär domarlista och att
vakanser tillsätts efterhand.
På länsklubbarnas gemensamma webb med PM publiceras endast helt kompletta
domarlistor.
UtstK beslutade att godkänna förslaget.

§ 123 Redovisning av VU-beslut
a) Ändringar av plats, datum, ställa in eller genomföra
3 juni godkänt ansökan från Svenska Newfoundlandshundklubben att under rådande
situation ställa in sin utställning i Sundsvall den 10 oktober 2020.
17 juni godkänt ansökan från Svenska Schnauzer Pincherklubben, SSPK, att flytta
Pinchersektionens utställning den 15 maj och SSPKs utställning den 16 maj 2021 från
Eskilstuna till Västerås.
16 juni avslagit ansökan från Svenska Terrierklubben om att på grund av problem med
lokalen ställa in sin utställning den 21 november 2020 i Märsta. Klubben har godkänt
att ha dubbelutställning den 21 och 22 november, och VU ser inte varför klubben
ansöker om att ställa in en av utställningarna och inte båda. VU menar att då klubben
arbetar för att hitta ny lokal borde det gälla båda utställningarna och inte endast en av
dem.
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24 juni godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att flytta Svenska Wheaten
Terrierklubbens utställning i Piteå från den 19 juli 2020 till söndag 23 maj 2021 på
samma plats. Klubbens årliga utställning ambulerar i landet, och detta innebär att
utställning i den norra delen av landet kan genomföras i närtid och inte skjutas fler år
framåt.
24 juni godkänt ansökan från Svenska Beagleklubben om att lägga sin utställning den 8
augusti i Rättvik över 2 dagar, det vill säga utöver 8-9 augusti 2020 med bedömning av
hanar den första dagen och tikar den andra. Det är av yttersta vikt att antalet
människor på platsen inte överstiger 50 st, inkluderat domare, ringsekreterare och
andra funktionärer.
26 juni godkänt ansökan från Specialklubben för Shih Tzu om att flytta utställningen
den 7 juni i Leksand till Löttorp den 6 september 2020. Det blir då en dubbelutställning
med den planerade utställningen den 5 september på samma plats.
2 juli godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att ställa in Aussieklubbens
utställning i Torsby den 30 juli 2021. Som följd får motsvarande utställning inte
arrangeras de följande två åren 2022 och 2023.
14 augusti godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att genomföra sin
utställning den 3 oktober 2020 i Vårgårda. Utställningen ställdes tidigare in men kan nu
genomföras i annan form som följer anvisningarna från myndigheter och SKK.
14 augusti godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att byta plats och datum
för American Staffordshire Terrierklubben från den 17 juli 2020 i Eskilstuna till den 5
december 2020 i Tånga Hed, Vårgårda.
14 augusti godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om att lägga sin utställning
den 10 oktober över två dagar istället, 10-11 oktober 2020. Klubben har presenterat en
genomtänkt plan för hur storleksvarianterna ska fördelas över dagarna.
14 augusti godkänt ansökan från Svenska Brukshundklubben om att flytta
utställningen för Svenska Chodský pesklubben från 2020 till motsvarande datum 30
maj 2021 i Degerfors.
14 augusti godkänt ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar om att
flytta jubileumsutställningen för Svensk Bretonklubb från den 2 augusti 2020 till den 1
augusti 2021 i Älvkarleby.
14 augusti godkänt ansökan från Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel om
att genomföra utställningen den 13 september 2020, med byte av ort från Falsterbo
till Helsingborg. Utställningen ställdes tidigare in men kan nu genomföras i annan form
som följer anvisningarna från myndigheter och SKK.
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14 augusti godkänt ansökan från Svenska Taxklubben om att genomföra sin utställning
i Högsäter den 30 augusti 2020. Utställningen ställdes tidigare in men kan nu
genomföras i enlighet med anvisningarna från myndigheter och SKK.
14 augusti godkänt ansökan från Svenska Stövarklubben om att byta datum för sin
utställning i Gräsmark från den 23 maj 2021 till den 16 maj 2021.
14 augusti godkänt ansökan från Svenska Sennenhundklubben om att flytta sin
utställning den 11 september 2021 från Ängelholm till Karlskrona.
17 augusti godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om att utöka sin utställning
den 12 september till två dagar, den 12-13 september 2020. Klubben har presenterat
en genomtänkt plan för hur storleksvarianterna ska fördelas över dagarna.
Utställningen flyttas från Gimo till Uppsala.
Verkställande utskott har samtidigt avslagit ansökan om att inte ha avels- och
uppfödarklasser på aktuell utställning.
24 augusti godkänt ansökan från Specialklubben för Shih Tzu om att flytta sin
utställning den 3 oktober 2020 från Upplands Väsby till Eskilstuna.
24 augusti avslagit ansökan från Svenska Brukshundklubben om att byta datum för
Svenska Dobermannklubbens utställning i Degeberga från den 9 augusti 2020 till den 8
augusti 2021.
1 september godkänt ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel om att
flytta sin utställning i Svenstavik den 31 juli 2020 till den 6 augusti 2021.
1 september godkänt ansökan från Svenska Beagleklubben om att flytta sin utställning
i Kalix den 8 augusti 2020 till den 17 oktober.
1 september godkänt ansökan från Svenska Taxklubben om att flytta sin utställning i
Örebro den 23 oktober 2021 till den 16 maj 2021.
10 september godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om att utöka sin utställning
den 11 oktober till två dagar, den 10-11 oktober 2020. Klubben har presenterat en
genomtänkt plan för hur utställningen ska genomföras över dagarna.
11 september godkänt ansökan från Fågelhundarnas Arbetsutskott om att byta datum
för sin utställning i Hemavan från fredagen den 2 oktober till torsdagen den 1 oktober.
14 september godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om att utöka sin utställning
i Eskilstuna den 14 november till två dagar, den 14-15 november 2020.
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b) Övrigt
Verkställande Utskott, VU, i SKKs Utställningskommitté har den 11 juni godkänt
ansökan från Chinese Crested Club om att genomföra sina inofficiella utställningar i
Norrköping den 13 juni och i Enköping den 14 juni 2020. Utställningarna är planerade
enligt de direktiv från CS som gällde fram till den 10 juni.
Domare, ringsekreterare eller annan funktionär som väljer att avboka sitt uppdrag med
kort varsel med hänvisning till nya CS uttalande måste klubben acceptera, och det är i
så fall klubbens ansvar att hitta ersättare.
VUs beslut baseras på att de nya direktiven presenterats endast ett par dagar innan
utställningarna är planerade att genomföras.
14 augusti avslagit ansökan från Svenska Schnauzer Pincherklubben om att ha
ytterligare en utställning 2021. UtstK har tidigare uttalat en restriktiv hållning till att
öka antalet utställningar under nästa år, se utdrag ur protokoll 3-2020 § 69:
c) Ansökningar om att flytta utställning från 2020 till 2021
Flera ansökningar om att flytta utställningar till nästa år på grund av att de ställts in i
år på grund av Covid-19 har kommit till UtstK.
UtstK beslutade efter diskussion att ha en restriktiv hållning till att godkänna sådana
ansökningar, och att endast vid särskilda omständigheter godkänna att utställningar
flyttas till 2021. UtstK har förståelse för att klubbar vill hitta sätt att kompensera för
årets inställda utställningar, men anser det inte rimligt att flytta ett stort antal
utställningar till nästa år.
Utställningskommitténs verkställande utskott har den 17 augusti avslagit ansökan från
Svenska Bassetklubben om att utöka antalet utställningar 2021 med en utställning för
Svenska Basset Houndsällskapet.
Utställningskommitténs verkställande utskott har den 17 augusti avslagit ansökan från
Svenska Bassetklubben om att inte ha avels- och uppfödargrupper på sin utställning
den 19 september i Kungsör. Klasserna är officiella och ska erbjudas utställarna.
Utställningskommitténs verkställande utskott har den 17 augusti beslutat att stryka de
resultat som labrador retriever Norbon Hill Pure Diva SE41374/2020 erhållit då den
deltagit på utställning, viltspårprov och retrieverprov med svensk ägare innan den
registrerats hos SKK.
Utställningskommitténs verkställande utskott har den 24 augusti avslagit ansökan från
Svenska Brukshundklubben om ytterligare en utställning för Rasklubben för Belgiska
Vallhundar under 2021.
UtstK fastställde besluten.
Det har kommit till UtstK kännedom att klubbar som ställt in utställningar på grund av
pandemin inte meddelat domare och funktionärer att uppdraget är inställt. UtstK
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påpekar att det är viktigt att klubbar tydligt informerar domare och andra funktionärer
när några förändringar kring avtalat uppdrag förändras.

§ 124 Nya raser/rasnamn
Nu finns hundar av rasen kishu registrerad i SKK:s stambok. Rasen tillhör Grupp 5
spetsar och raser av urhundstyp, är erkänd av FCI och tävlar om CACIB.
UtstK noterade informationen.

§ 125 Information från FCI
a) För kännedom fanns:
- Information om EDS 2020
- Information om EDS 2020
- Protokoll från Shows Commission möte den 1 februari i Mallorca
- Protokoll från Show Judges Commission möte 1 februari 2020 i Mallorca
UtstK noterade informationen.
b) För kännedom fanns cirkulär:
- 26/2020 Information från Estlands kennelklubb om att Aire-Piret Pärn är avstängd
som domare
- 28/2020 Information från FCI om utställningar och Covid-19
- 29/2020 Information från Puerto Ricos kennelklubb att Mirtha Mortera Esterlich är
avstängd som domare
- 34/2020 Information från Ukrainas kennelklubb att Oleksandr Bereza är avstängd
som utställare och handler
UtstK noterade informationen.

§ 126 Övriga frågor
a) UtstK funktionärsstipendium
Inga ansökningar har kommit in för stipendiet 2020.
UtstK beslutade att ta bort stipendiet då avsikten med stipendiet har varit att öka
kunskap och kompetens för att arrangera utställningar i klubbarna, vilket UtstK inte
anser att det har på det sätt det var tänkt.

§ 127 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
UtstK beslutade att §113 c), §114 b) och §120 a) inte fick offentliggöras innan
protokollet är justerat.
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§ 128 Kommande möten
UtstK sista möte för året är den 10 november.

§ 129 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för trevliga dagar och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet
Jenny Damgren

Justeras:

Justeras:

Maritha Östlund-Holmsten

Madeleine Bäckman

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

