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Framtidens utställningsverksamhet

synas i sömmarna
Hundutställning är den enskilt största verksamheten inom SKKs organisation. Varje år engagerar
sig tusentals funktionärer, domare och frivilliga för att arrangera drygt 650 utställningar, som i sin
tur genererar över 125 000 stamboksförda resultat. Men trots det stora intresset minskar antalet
anmälningar till hundutställningar konstant, och har gjort det de senaste fem åren. Den så kallade
“Framtidsgruppen” ska nu försöka ta reda på varför det ser ut som det gör och hur utställningar kan
göras mer attraktiva, både för arrangör och för deltagare.
Arbetsgruppen har bildats som
ett resultat av en motion som inkom
från Stockholms Kennelklubb till
Kennelfullmäktige 2013. Man hävdar
att utställningsarrangemang innebär
ett stort ekonomiskt risktagande
som kan gräva stora hål i klubbens
kassa. Dessutom framhåller motionären att framtidens utställare
troligen har andra krav än vi är vana
vid, och då gäller det som arrangör att
kunna bemöta dem.
- Översynen är viktig av två anledningar, säger Thomas Uneholt, vice
ordförande i SKKs utställningskom-

mitté och sammankallande för Framtidsgruppen.
- För det första måste varje
organisation någon gång stanna
upp och fundera över om man är på
väg åt rätt håll, att kvalitetssäkra sin
verksamhet. För det andra förändras
samhället konstant. Våra hundutställningar möter ny konkurrens i
form av allt fler arrangemang, och vi
måste få folk att fortsätta komma. Vi
bör därför anpassa och förnya oss för
att möta nya krav.
För att leva upp till de nya
utmaningarna ska framtidsgruppen

nu göra en helhetsöversyn över utställningsverksamheten. Man koncentrerar sig framför allt på de kynologiska och ekonomiska aspekterna.
Men innan en analys är möjlig
att göra krävs att vi först reder ut
varför vi egentligen har utställningar, menar Thomas Uneholt. För trots
att utställningar är SKKs allra största
verksamhet, saknas ett tydligt formulerat syfte med utställningar både
i SKKs stadgar och i styrdokumentet
Utställnings- och championatregler. Där
står bara hur vi håller utställningar,
inte varför. Är det för att tävla, för att
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umgås med likasinnade eller är det
för att utvärdera vårt avelsresultat?
Och handen på hjärtat, leder dagens
utställningar mot det mål som ursprungligen var tänkt, eller har vi
gått vilse någonstans bland priser
och rosetter? Det tål att tänkas på.
Thomas Uneholt skriver i arbetsgruppens projektplan:
”Det är naturligtvis svårt att helt
leda i bevis, men det tycks vara så att
det grundläggande syftet med hundutställningar - avelsutvärdering- under
de senaste åren fått mindre och mindre
betydelse på bekostnad av att hundutställningar mer och mer blivit en tävling. Vilken inverkan har då denna “förskjutning” av syfte fått på avelsarbetet
och det kynologiska arvet SKK har att
förvalta?”
- Jag tror att tävlingsmomentet i
utställningarna måste få finnas kvar,
säger Thomas. Det ska vara roligt
och spännande att besöka ett utställningsarrangemang, både för utställare och åskådare. Men samtidigt
finns en fara med att vi allt mer tenderar att fokusera på placeringar på
en topplista. En toppvinnande hund
tenderar att bli tonsättande för aveln
i framtiden. Men den behöver nödvändigtvis inte vara den hund som
bäst för rasen framåt, säger han.
Men kanske finns det andra vägar
att gå, tror Thomas. Kanske skulle
man kunna komplettera dagens
tävlings- och showbaserade arrangemang med något annat mer
subjektivt. Kanske skulle ras- och
specialklubbsutställningar luta tydligare åt avelsutvärdering, och vara
mer av en kvalitetsbeskrivning än
en tävling. I kombination med de
mer showbetonade utställningarna
skulle man då kunna fokusera både
på nytta och nöje. Liknande system
finns i till exempel Italien, berättar
Thomas.
Vad gäller ekonomin skriver Stockholms Kennelklubb i sin
motion att man ofta gjort stora
ekonomiska förluster på sina
utställningar. Risken finns då förstås
att andra viktiga verksamheter,
som till exempel hundägar- och
uppfödarutbildning får stryka på
foten. Men samtidigt gör många
andra, mindre klubbar vinst. Vad
detta beror på ska arbetsguppen
nu titta närmre på. Men oavsett
varför förlust görs, är medicinen alltid den samma. Det handlar om att
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Vilken inverkan har

denna förskjutning av syfte
fått på avelsarbetet och det
kynologiska arvet SKK har
att förvalta?
minska utgifterna och öka inkomsterna. Men hur? Kanske kan anmälningsavgifterna höjas. Eller
riskerar man då istället att förlora
utställare? Kan man spara pengar
genom att ha färre funktionärer, eller
att låta domare döma fler hundar?
Thomas tror att man skulle
kunna spara mycket pengar genom
att minska på pappersarbetet. Och
ännu bättre än så. Att effektivisera
administrationen skulle kunna leda
till både lägre kostnader och bättre
service, säger han.
- Som exempel skulle vi kunna använda oss av surfplattor när
vi skriver kritiker och resultat. Vi
skulle slippa en hel del pappersarbete, ge bättre och snabbare service
till våra utställare, och förmodligen
effektivisera rasklubbarnas avelsarbete, säger Thomas. Han förklarar:
- Eletroniska kritiker och resultatlistor skulle kunna kopplas till din
email eller ditt mobiltelefonnummer. Du skulle då ha utställningsresultatet i din smartphone bara
några minuter efter det att hunden
lämnat ringen. Att rasklubbarna
skulle få kritiker på epost istället för
i en hög med papper skulle också
kunna leda till korrektare sammanställningar och ett bättre riktat avelsarbete, säger han.
Nyckeln till framgång ligger
troligen i att smart och effektivt
analysera och bemöta de nya
kynologiska och ekonomiska utmaningarna, tror Thomas. Samtidigt
måste vi vara beredda att ge utställaren någonting tillbaka. Kanske är detta “något” bättre service,
en annorlunda upplevelse eller en
annan form av tävlan.
- Våra utställningar är trots allt det
viktigaste verktyget vi har för att
utvärdera vårt avelsarbete. Och då
gäller det att vi även fortsättningsvis
får dit hundarna säger Thomas.
Framtidsgruppens arbete skall
presenteras för Centralstyrelsen den
6 februari 2015.

