
SKK / CS nr 3-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 2 och 3 

september på Rånäs Slott, Rånäs. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl Gunnar Stafberg, Ionie Oskarson, Göran 

Bodegård, Per-Inge Johansson, Britt-Marie Dornell, Bengt Pettersson, Bo Skalin, Mats Stenmark 

Suppleanter: Ann Carlström, Annica Uppström, Ulla Björnehammar 

Adjungerade: Ulf Uddman, Åke Hedhammar (§ 53-87), Bo Edoff (§ 53-92) (valberedningens 

ordförande), Kjell Bräster (§ 81-83), Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv, (§ 84) 

 

Anmält förhinder: Yvonne Larsdotter 

Vid protokollet: Annika Klang 

§ 53 Sammanträdet öppnas 

Nils Erik Åhmansson hälsade välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat. Bo 

Edoff, valberedningens ordförande, som närvarar under CS möte hälsades också välkommen. 

§ 54 Val av justeringspersoner 

Bo Skalin och Mats Stenmark utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Efter val av justeringspersoner ombads de närvarande att resa sig och Nils Erik Åhmansson höll 

några minnesord över den nyss avlidne CS-ledamoten Lars West och en tyst minut hölls innan 

styrelsemötet fortsatte. 

Nils Erik Åhmansson informerade att Bengt Pettersson kommer att fungera som ordinarie ledamot 

efter Lars Wests bortgång. 

§ 55 Föregående protokoll CS nr 2/2008 

CS beslutade att både § 28 och § 30 tas upp för diskussion och beslut den 3 september. 

§ 38 NKU. a) Snabbrapport från möte den 12 mars i Helsingfors, punkt 2. 

Ulf Uddman informerade om att han inte skickat ut någon remiss till SKKs specialklubbar angående 

championatregler med hänvisning till en skrivelse från FCI som rör ändrade regler för WCC. Se § 

91 c). 

§ 38 NKU. a) Snabbrapport från möte den 12 mars i Helsingfors, punkt 9. 

Ulf Uddman informerade att CS i princip kan förbjuda en utländsk utställare att tävla i Sverige om 

oegentligheter har förekommit vid tävlande i Sverige. Svenska utställare anmäls till SKKs 

Disciplinnämnd för disciplinär åtgärd. 

§ 56 Protokoll SKK/AK nr 2/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 2 april 2008. 

§ 42 Dispensansökan avel på HD-belastade djur, mastino napoletano. 

CS beslutade att frågan tas upp för diskussion och beslut den 3 september. 



§ 44 SKKs grundregler, § 2 

CS beslutade att frågan tas upp för diskussion den 3 september. 

§ 51 Registrering av toy manchester terrier – brev från Svenska Terrierklubben om omprövning av 

AKs beslut 

Svenska Terrierklubben begär i brev omprövning av AKs beslut att toy manchester terrier 

omregistreras till English toy terrier. Som motiv för omprövning anges bl.a. att man i England inte 

omregistrerar English toy terriers från USA och Kanada per automatik utan kravet för 

omregistrering är att individen är amerikansk utställningschampion. Man framför också att 

eftersom Manchesterterrier och English toy terrier är två olika raser med olika rasstandarder så 

anser klubben att varje individ som kommer från USA eller Kanada måste granskas av två 

exteriördomare i Sverige, precis som t.ex. i Finland. 

AK framför i sitt beslut att toy manchester terrier i Sverige, Norge och i rasens hemland 

omregistreras till english toy terrier. AK uttrycker att i en så begränsad population som det handlar 

om bör man prioritera genetisk variation. 

CS diskuterade ärendet och beslutade att avslå en omprövning och att fastställa AKs tidigare 

beslut. 

§ 53 Ekonomiskt bidrag vid avelskonferenser 

Västra Kennelklubben har till AK ansökt om bidrag till en avelskonferens i länsklubbens regi. 

AK välkomnar avelskonferenser men har endast mandat att bevilja bidrag till SKKs specialklubbar 

varför frågan förts till CS för handläggning. 

Västra Kennelklubben har också lämnat en ansökan direkt till CS om bidrag för en kommande 

avelskonferens. 

CS är av den uppfattningen att majoriteten av länsklubbarna har en stark ekonomi i jämförelse 

med specialklubbarna vilket betyder att de flesta länsklubbar ekonomiskt klarar av en konferens 

utan extra bidrag. CS är dock positiv till att länsklubbarna tar initiativ till att erbjuda fler 

utbildningstillfällen. 

CS beslutade att avslå ett generellt bidrag för länsklubbarna för avelskonferenser. CS kan dock ta 

under övervägande att skjuta till medel om någon länsklubb inte har de ekonomiska 

förutsättningarna att genomföra en avelskonferens. 

§ 57 Protokoll SKK/AK nr 3/2008 

CS beslutade att paragrafen tas upp för diskussion den 3 september. 

§ 58 Protokoll SKK/DN 2008-04-04 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd 

den 4 april 2008 samt beslut.  

Ulf Uddman informerade om ett fall där SKK/CS anmält uppfödare som parat två tikar med HD 

grad D respektive E. Hanen som använts i båda fallen hade HD grad D.  

Uppfödarna hävdar att de höftledsröntgat hundarna i enlighet med de regler som gällde då och 

innebar att endast känd HD-status krävdes före parning. Reglerna ändrades den 1 januari 2006 då 

kravet på känd HD-status före parning togs bort. Uppfödarna tog för givet att hundar som var 

röntgade enligt de gamla reglerna även var tillåtna att användas i avel i framtiden. 

Enligt grundregel 2:3 första stycket åligger det varje medlem i SKK-organisationen ”att följa SKKs 

hälsoprogram och inom ramen för detta endast använda hundar som inte uppvisar tecken på 

sjukdom, funktionshinder eller har känd genetisk belastning som innebär ökad risk för att 

avkomman skall bli sjuk eller uppvisa tecken på funktionshinder”. 

I SKKs hälsoprogram finns inte längre några krav på höftledsröntgen för aktuell ras före parning. 



SKK/AK har dock i ett policyuttalande från 2002 uttalat att det aldrig är försvarbart att para två 

grava dysplaster. 

Uppfödarnas parningar av berörda hundar är synnerligen olämpliga med tanke på deras HD-status. 

Med hänsyn till ordalydelsen i grundregel 2:3 första stycket fann SKK/DN att uppfödarnas 

handlande inte utgör något brott mot nämnda regel varför någon disciplinär åtgärd inte kan 

komma ifråga. 

CS noterade informationen. 

§ 59 Protokoll SKK/DN 2008-06-13 

För information fanns protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd 

den 13 juni 2008 samt beslut.  

§ 2 Nämndens arbetsordning 

Ulf Uddman informerade om att Disciplinnämnden beslutat föreslå en ändring av texten i 

”Arbetsordning för Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd” att föras in under punkten 

”Tillgänglighet". Förslaget kommer att presenteras för Kennelfullmäktige 2009. 

CS noterade informationen. 

§ 3 Nytt förslag till grundregler 

Ulf Uddman informerade att SKKs presidium fastställt SKKs grundregler i juni efter det att SKKs 

Disciplinnämnd lämnat sina synpunkter på förslaget. 

CS har tagit beslut om att AK och UKK ska arbeta fram tolkningsanvisningar för vissa punkter i 

SKKs Grundregler.  

DN uttrycker att tolkningsanvisningarna måste finnas lätt tillgängliga för SKKs medlemmar i något 

forum. 

§ 60 Protokoll SKK/DK nr 1/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 15 april 2008. 

§ 6 Utbildningsavdelningen informerar 

SKKs utbildningsavdelning har till Domarkommittén presenterat en lista med domare som inte 

dömt i Sverige de tre senaste åren. 

Domarkommittén kommer med utgångspunkt från ovanstående lista se över vilka domare som 

önskar stå kvar i den internationella domarguiden. 

Ulf Uddman informerade om att den svenska domarkåren nu ligger ute på den internationella 

domarwebben vilket ställer större krav på domarkommittén att ta ansvar för vilka personer som 

finns listade där.  

CS noterade informationen. 

§ 12 Information från SKKs Disciplinnämnd 

Domarkommittén har beslutat att stänga av XX från domaruppdrag mellan den 1 juni till den 30 

november 2008 efter att domaren har tilldelats disciplinär åtgärd av SKKs Disciplinnämnd. 

CS noterade informationen. 

Bo Skalin lämnade mötet. 

§15 Ansökningar beträffande gruppallrounderauktorisation / följdauktorisation – begäran om 

överprövning 

Bo Skalin har till CS lämnat en begäran om överprövning på DKs beslut avslå ansökan om 



gruppallrounderauktorisation/följdauktorisation på samtliga lajkor samt terrier brasileiro. 

Bo Skalin har i sitt brev lämnat en redovisning över hur han bedrivit utbildningen för berörda raser. 

CS beslutade vidare att tillstyrka följdauktorisation för terrier brasileiro samt att avslå 

följdauktorisation för samtliga lajkor. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

Bo Skalin återkom till mötet. 

Brevet ger en indikation på att det behövs regler för hur utbildning kan möjliggöras på raser som 

inte finns i Sverige och hur t.ex. en elevtjänstgöring utanför Sveriges gräns ska värderas. 

CS diskuterade ärendet och beslutade att uppdra till DK att se över och tydligare presentera regler 

och förutsättningar för blivande gruppallrounder i ett led att kvalitetssäkra domare vid svenska 

hundutställningar.  

§ 61 Protokoll SKK/DK nr 2/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 17 juni 2008. 

§ 36 Domarfrågor - uppträdande 

Domarkommittén har stängt av XX som uppträtt på ett sätt som gravt avviker från SKKs 

domaretiska regler och anvisningar. Avstängningen gäller from den 1 augusti 2008 till den 31 

januari 2009. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 62 Anteckningar från SKK/FKs VU-möte den 15 april 2008 

1) Rasansvar för ceskoslovensky vlcak 

Föreningskommitténs VU önskar CS beslut om att fråga Svenska Brukshundklubben (SBK) om 

rasansvar för ceskoslovensky vlcak. 

CS beslutade i enlighet med FK/VUs förslag. 

§ 63 Anteckningar från SKK/FKs VU-möte den 23 maj 2008 

9) Förslag, redovisning av svarsfrekvenser 

Uppdraget från KF 2007 var att CS i framtiden ska redovisa vilka klubbar som svarat på enkäter, 

remisser och förfrågningar som skickats från SKK. 

FK/VU föreslår att varje arbetskommitté inom SKK redovisar sina enligt nedanstående: 

Sista svarsdatum: (2008-00-00) 

Antal inkomna svar efter sista svarsdatum: X st. En lista över vilka klubbar som svarat redovisas 

Påminnelse skickades (2008-00-00) ut till klubbar som inte svarat. 

Den (2008-00-00) hade totalt X svar kommit in. 

Lista över vilka klubbar som inte svarat alls. 

Redovisningarna kan sedan lämnas till och sammanställas av en person, t.ex. FKs sekreterare eller 

VD-sekreteraren. 

CS diskuterade förslaget och uttryckte att delen angående påminnelser inte ska vara obligatorisk 

utan varje berörd kommitté ska ha möjlighet att skicka ut påminnelser även om svarstiden har 

passerat. Det kan i vissa frågor vara viktigt att få svar t.ex. från alla jaktklubbar eller liknande. 

CS beslutade i enlighet med ovanstående modifierade förslag. Förslaget ska redovisas för KF 2009. 



§ 64 SKKs Föreningskommitté 

Redovisning av stadgeprojektet – revidering av specialklubbarnas stadgar 

Per-Inge Johansson, Föreningskommitténs ordförande, informerade om det arbete som kommittén 

genomför för att få specialklubbarna att använda Svenska Kennelklubbens typstadgar som 

utgångspunkt för sina respektive stadgar. 

Det återstår idag en handfull klubbar som ska slutföra sina revideringar innan de nya stadgarna 

kan beslutas på respektive kommande årsmöten. 

CS gratulerade kommittén till ett mycket väl utfört arbete. 

§ 65 Protokoll SKK/JhK nr 1/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 17-18 april 

2008. 

§ 17 Övriga frågor 

Honnörsdomare – jaktprovsdomare 

Jakthundskommittén föreslår att en jaktprovsdomare som utnämnts till Honnörsdomare endast får 

döma på arrangemang som inte stambokförs. En honnörsdomare kan döma på inofficiella 

finaltävlingar på mästerskap samt delta vid aktuell klubbs domarkonferenser. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Övrigt 

I och med Lars Wests bortgång föreslås att verksamhetschefen, Kjell Bräster, leder 

Jakthundskommittén fram till årsskiftet 2008-2009. Från och med januari 2009 tar Curt-Christer 

Gustafsson över och leder kommittén fram till och med KF 2009. CS är väl medvetna om att en 

tjänsteman enligt SKKs stadgar inte ska leda en kommitté men anser att på kort sikt är det den 

bästa och mest praktiska lösningen. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Svenska Älghundklubben – överklagande ang. jämthund Björnbäckens Balto prov 30/174 samt 

brev från Olle-Jonny Jonsson – överklagan i samma ärende. 

CS beslutade att bordlägga ärendet i väntan på en utvidgad utredning. 

§ 66 Protokoll SKK/UKK nr 2/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödare- och 

Kennelkonsulentkommitté den 26 mars 2008. 

§ 31 Uppfödarärenden 

Ulf Uddman informerade om ett ärende där uppfödaren inte medverkar till att kennelbesök kan 

genomföras.  

UKK har beslutat att om uppfödaren vid nästa tillfälle inte heller medverkar till att släppa in 

kennelkonsulenten kommer uppfödaren att anmälas till Disciplinnämnden. Se vidare § 91. 

UKK har vidare beslutat att uppfödarens kennelnamn inte får överlåtas under den tid som 

utredning pågår. 

UKK föreslår CS att ändringar inte ska kunna göras i ett kennelnamn i de fall ägaren till namnet 

uteslutits ur SKK-organisationen eller om personen valt att gå ur organisationen innan ett DN-

beslut har meddelats. Utträde ur kennel i de fall namnet ägs av flera ägare bör tillåtas. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 



§ 37 Bordlagda ärenden 

CS beslutade att flytta punkten till den 3/9. 

§ 67 Protokoll SKK/UtstK nr 2/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 9 april 

2008. 

§ 32 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS) 

§ 20 Information från a) CS ledamöter – Mats Stenmark 

Anmälningsförfarande vid anmälan av utställning. 

Länsklubbarna önskar insyn i beslut om länsklubbarnas utställningsprogram innan förslaget går 

vidare till CS för att fastställas. 

UtstK föreslår att tidigarelägga länsklubbarnas ansökningsdatum för utställningsprogram från 

nuvarande 1 juli till senast 30 april med början 2009 och gälla från 2012 års program. 

UtstK föreslår vidare att ansökan om större evenemang t.ex. 3 x internationella ska vara UtstK 

tillhanda senast den 31 december, dvs. fyra månader innan övriga ansökningar för 

länsklubbsutställningar.  

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Reservdomare 

En utställare har rätt att veta vilken domare som ska döma på den utställning som han/hon 

anmäler till. 

UtstK har beslutat att om en reservdomare är utannonserad i förväg i PM i Hundsport, antingen 

som allround-domare eller på en specificerad grupp eller ras/-er så gäller inte återbetalning av 

anmälningsavgift för hundägare som vill återta anmälan om utannonserad reservdomare tjänstgör. 

CS fastställde beslutet. 

BIS-veteran vid finaltävlingar 

UtstK stöder förslag från länsklubbarnas ordförandemöte om att ta bort BIS-veteran från 

söndagens finaltävlingar då det i nuvarande regler inte finns något krav på att BIS-veteran ska 

utses. 

Förslaget betyder att arrangören utser ”lördagens bästa … respektive söndagens bästa veteran” 

och att tävlingen BIS-veteran i finaltävlingarna inte är tvingande utan varje arrangör tar beslut om 

hur detta ska göras. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Dubbelutställning fredag-lördag 

Länsklubbarnas ordförandemöte har lämnat önskemål om att regeln om att länsklubbarnas 

dubbelutställningar ska hållas fredag-lördag ska ändras. 

UtstK har inte funnit någon anledning att ändra sitt tidigare beslut. 

UtstK rekommenderar dock länsklubbar som vill arrangera dubbelutställning (samtliga grupper, två 

dagar) att ansöka om fredag/lördag alternativt söndag/måndag och i ansökan ange önskemål om 

att få ändra till lördag/söndag om ingen specialklubb har ansökt om samma datum och ligger inom 

30 milsgränsen. 

CS noterade UtstKs beslut. 

§ 33 Rapport från UtstKs arbetsgrupper 

Junior handling 



Arbetsgruppen för Junior handling föreslår att de får i uppdrag att arbeta fram ett nytt system för 

junior handling inför nästa regelrevidering, som gynnar sporten på bästa sätt. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

På grund av World Dog Show 2008 har övriga arbetsgrupper inget nytt att rapportera till detta 

möte. 

Länsklubbarnas utställningar 2011 

Datum Plats Status Klubb Grupp Grupp 

Jan 06 Göteborg (I) Int Västra KK To: 1,3,4,7,9   

Jan 07 Göteborg (II) Int Västra KK Fr: 1,3,4,7,9   

Jan 08 Göteborg (I) Int Västra KK L: 2,5,6,8,10   

Jan 09 Göteborg (II) Int Västra KK S: 2,5,6,8,10  

Mars 19-
20 

Malmö Int Sydskånska KK L: 1,3,6,7,8 S: 2,4,5,9,10 

April 16-
17 

Rocklunda/V-ås Nat Wästmanlands KK L: 3,4,8,9 S: 
1,2,5,6,7,10 

April 23-
24 

Kista/Stockholm Int Stockholms KK L: 2,3,4,7,10 S: 1,5,6,8,9 

Maj 07-08 Larv/Skara Nat Skaraborgs KK L: 2,3,4,5,6 S: 1,7,8,9,10 

Maj 21-22 Piteå Nat Södra Norrbottens 
KK 

L:2,3,4,5,6,10 S: 1,7,8,9 

Maj 21-22 Hässleholm Int Nordskånska KK L: 1,3,4,9,10 S: 2,5,6,7,8 

Maj 28-29 Gimo Herrgård Nat Uppsala Läns KK L: 1,2,7,8,10 S: 3,4,5,6,9 

Juni 04-
05 

Himmelstalund/ Norrköping Nat Östergötlands KK L: 3,8,9,10 S: 1,2,4,5,6,7 

Juni 04-
05 

Vänersborg Int Norra Älvsborgs KK L 1,2,4,5,6,7 S: 3,8,9,10 

Juni 11-
12 

Vännäs Int Västerbottens KK L: 1,3,7,9,10 S: 2,4,5,6,8 

Juni 18-
19 

Avesta Nat Dalarnas KK L: 2,4,5,6,8 S: 1,3,7,9,10 

Juni 18-
19 

Gällivare Int Norra Norrbottens 
KK 

L: 1,4,7,8,9 S: 2,3,5,6,10 

Juli 02-03 Borås Nat Södra Älvsborgs KK L: 1,3,4,5,6,7 S: 2,8,9,10 

Juli 02 Visby Int Gotlands KK L: Samtliga 
grupper 

 

Juli 03 Visby Int Gotlands KK S:Samtliga 
grupper 

 

Juli 09-10 Alfta Forspark Nat Hälsingslands KK L: 1,4,7,8,9 S: 2,3,5,6,10 

Juli 15 Tvååker Int Hallands KK L:Samtliga 
grupper 

 

Juli 16 Tvååker Nat Hallands KK S:Samtliga 
grupper 

 

Juli 16-17 Piteå Int Södra Norrbottens 
KK 

L: 2,3,4,5,6,10 S: 1,7,8,9 

Juli 23-24 Köping Int Wästmanlands KK L: 1,2,5,6,7,10 S: 3,4,8,9 

Juli 29 Ransäter Int Värmlands KK F:Samtliga 
grupper 

 

Juli 30 Ransäter Int Värmlands KK L:Samtliga 
grupper 

 

Juli 31 Ransäter Int Värmlands KK S:Samtliga 
grupper 

 

Aug 06-
07 

Svenstavik/Östersund Int Jämtland/ 
Härjedalens KK 

L: 1,5,6,9 S: 
2,3,4,7,8,10 

Aug 13- Askersund Nat Örebro Läns KK L: 2,5,6,8,10 S: 1,3,4,7,9 
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Aug 13-
14 

Ronneby Int Blekinge KK L: 1,3,4,7,9 S: 2,5,6,8,10 

Aug 20-
21 

Himmelstalund/Norrköping 
Svensk Vinnare 

Int Östergötlands KK L: 2,4,5,6,8 S: 1,3,7,9,10 

Aug 20-
21 

Rosvalla/Nyköping Int Södermanlands KK L: 1,3,7,9,10 S: 2,4,5,6,8 

Aug 27-
29 

Backamo/Ljungskile Nat Västra KK L: 3,8,9,10 S: 1,2,4,5,6,7 

Aug 28< Stockholm/ 
Minnesutställning 

Nat Stockholms KK S:Samtliga 
grupper 

 

Sept 03-
04 

Böda Sand/Öland Nat Småland-Ölands KK L: 2,5,6,8,10 S: 1,3,4,7,9 

Sept 10-
11 

Sofiero/Helsingborg Nat Sydskånska KK L: 1,4,5,6,8,10 S: 2,3,7,9 

Sept 10-
11 

Gimo Herrgård Int Uppsala Läns KK L: 3,4,5,6,9 S: 1,2,7,8,10 

Sept 17-
18 

Högbo/Sandviken Int Gästriklands KK L: 2,5,6,8,10 S: 1,3,4,7,9 

Okt 08-09 Gärdeshov/Sundsvall Int Västernorrlands KK L:1,2,4,5,6,10 S: 3,7,8,9 

Nov 04-05-
06 

Tipshallen/Växjö Int Småland-Ölands KK F:2,3 
L: 1,4,7,9 
S:  5,6,8,10 

Dec ? prel HUND 2011 
Nordisk Vinnare 

Int SKK/CS L: 1,3,8,9 S:2,4,5,6,7,10 

Svensk Vinnare 2011 

Sex länsklubbar har ansökt om att få arrangera Svensk Vinnare 2011.  

UtstK har efter noggrant övervägande beslutat föreslå CS att Östergötlands Kennelklubb bör få stå 

som arrangör. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Svensk Vinnare – priser etc. 

I enlighet med länsklubbarnas förslag att SKK centralt ska tillhandahålla priser etc. för 

vinnarutställningarna föreslås att dubbel stambokföringsavgift faktureras för alla deltagande 

hundar för den länsklubb som får arrangörskapet med början från 2012. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Anmälan mot XX från Norra Älvsborgs Kennelklubb vid utställning 8 juni 2008 

King Charles Alliansen anordnade en officiell rasklubbsutställning inom NÄKKs område den 8 juni 

2008. 

I anmälan från rasklubben beskrivs ett händelseförlopp vilket resulterade i att en hund avled på 

utställningsplatsen.  

UtstK har tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet och anser att ägaren inte tagit hand om 

hunden på rätt sätt. UtstK rekommenderar CS att lämna ärendet till Disciplinnämnden med 

hänvisning till gällande Utställnings- och championat-bestämmelser, punkt 3 Ansvar. 

Efter att ha tagit del av tillgängliga handlingar i ärendet beslutade CS att lämna ärendet till SKKs 

Disciplinnämnd för åtgärd. 

Göran Bodegård reserverade sig mot beslutet. 

Övrigt 

På förekommen anledning gavs UtstK i uppdrag att lämna förslag till hur utländska utställare som 

på ett eller annat sätt fuskar vid anmälan till svenska utställningar ska kunna bestraffas med 

disciplinära åtgärder. 



§ 68 Ärenden från Läns- och specialklubbar 

Svenska Älghundklubben – överklagan ang. jämthund Björnbäckens Balto prov 30/174 samt brev 

från Olle-Jonny Jonsson – överklagan i samma ärende            Se § 65. 

 

Svenska Brukshundklubben – krav på mentalbeskrivning (MH) för utländska hundar 

Svenska Brukshundklubben (SBK) har i brev lämnat synpunkter på att SKKs presidium godkänt ett 

överklagande på SKK/AKs beslut att inte bevilja en i      grunden utlandsägd collie, som temporärt 

var i Sverige för att delta på World Dog Show dispens från kravet på känd mental status för 

registrering av en valpkull efter en utländsk hund, utan att kontakta SBK eller SKK/AK för att     

utröna riktigheten i angivna skäl. 

CS diskuterade allmänt frågan om Mentalbeskrivning Hund (MH) gällande i     första hand hundar 

som mer eller mindre temporärt är i landet och hur SKKs regelverk ska tillämpas. Ulf Uddman har i 

uppdrag från Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén att utreda frågan i samråd med SBK. 

CS beslutade att bordlägga ärendet tills utredningen är klar. 

 

Svenska Dreverklubben – överklagande av Utställningskommitténs beslut ang. utställningar 2010 

Svenska Dreverklubben överklagar i brev till CS Utställningskommitténs beslut att inte få 

genomföra dubbelutställning i Leksand 2010. 

Utställningskommittén informerade om att Svenska Dreverklubben inte följer de givna regler som 

gäller för ansökningar om utställningar. Utställningskommittén föreslår att ett möte hålls mellan 

företrädare för Svenska Dreverklubben och SKK. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Övrigt 

CS diskuterade i allmänna ordalag om hur man kan underlätta för specialklubbar att ansöka om 

utställningar. CS uppdrog till Utställningskommittén att komma med förslag till nya rutiner. 

CS beslutade vidare att tillstyrka Svenska Dreverklubbens utställning i Leksand 2010. 

 

Brev från Svenska Bullmastiffklubben rörande avstängda hundar 

Svenska Bullmastiffklubben har i brev till CS uttryckt oro över att SKK inte följt sina egna 

handläggningsrutiner vid avstängning av hundar som uppvisat oacceptabelt beteende. Ulf Uddman 

informerade om att han som VD i Svenska Kennelklubben har delegation att agera direkt i fall av 

oacceptabelt beteende. Han beklagade också att man på kort tid haft tre incidenter där 

bullmastiffer varit inblandande. 

Ulf Uddman beklagade om den information som klubben fått har varit missvisande och informerade 

att i det brev som rutinmässigt skickas till berörda hundägare/klubbar ska det stå att hunden är 

avstängd från utställning, prov, tävling samt registreringsförbud av avkomma under 

utredningstiden.  

CS noterade informationen. 

CS uppdrog vidare till Ulf Uddman att via brev lämna ett mer uttömmande svar till specialklubben. 

§ 69 Delårsbokslut SKK per den 30 juni 2008 

Delårsbokslut för första halvåret samt årets nio första månader presenteras vid CS möte i 

november. 

CS noterade informationen. 

§ 70 Delårsbokslut SKKs dotterbolag 

Ulf Uddman informerade om delårsbokslut i SKKs dotterbolag. 

CS noterade informationen. 



§ 71 Uppföljning WDS 2008 

World Dog Show 2008 summering 

Ulf Uddman informerade om all den positiva respons som kommit till SKK från hela världen efter 

världsutställningen. SKK lyckades med sina föresatser att göra en mycket bra utställning. De enda 

som har gratulerat SKK med en viss ansträngdhet är de kennelklubbar som ska ha kommande 

europa- och världsutställningar som alla har tyckt att SKK lyckats med att genomföra 

arrangemanget på en mycket hög nivå. 

Men som alla stora evenemang så finns det en del sidor som var mindre bra: 

 

Om SKK ska anordna en circuit i framtiden så måste det vara betydligt tuffare villkor för de 

deltagande klubbarna för att bl.a. underlätta logistiken. 

 

Det var sol och varmt de flesta dagarna. Tyvärr var det alldeles för många hundar i varma bilar. 

Polisen slog sönder ett antal bilrutor och bröt sig in i någon bil på SKKs begäran. Noterbart var att 

det bara var bilar från Norden och Baltikum som SKK var tvungna att vidta åtgärder emot. 

 

Som arrangör utsattes vi för olika typer av påverkan att byta domare, ändra tider m.m. I princip 

samtliga dessa typer av försök till att påverka arrangemanget avvisades konsekvent.  

 

Sorgligt nog så dog en toy pudel inne i mässhallarna, sannolikt sjuk, enligt SKKs veterinär. Vidare 

avled tre hundar på Finlandsfärjan och var döda i bilen när de kom fram till Kapellskär.  

 

Under främst söndagen härjade ficktjuvar inne på mässan, vilket orsakade stölder. 

 

Om ovan är de väsentligaste negativa delarna så kan listan med positiva saker som vi i många 

delar ska ta med oss till kommande HUNDXX göras lång: 

Mycket uppskattad webbsida (över 250 000 besökare första veckan) 

Mattor i ringarna 

Grooming områden 

Publikprogram 

Domarmottagandet 

Samverkan med våra myndigheter 

Kynologisk språkbok 

IT-stödet 

Det interna kommunikationssystemet 

Inre och yttre renhållning  



Tackbrev från FCI och utländska kennelklubbar 

Ulf Uddman redovisade brev från FCIs ordförande, Hans Müller, som tackar för SKKs gästfrihet och 

en utomordentligt väl organiserad utställning.  

Liknande brev har bl.a. kommit från England, Tyskland, Slovakien, Puerto Rico, etc. etc. 

 

Tackbrev från domare 

Ulf Uddman redovisade tackbrev som kommit från domare världen över. Det som de flesta nämner, 

förutom att de tyckte att utställningen var fantastisk, var mottagandet och omhändertagandet av 

domarna under hela deras vistelse. 

Övrigt 

CS riktade ett stort tack till SKKs personal och övriga funktionärer som arbetat oerhört hårt före, 

under och efter utställningen. 

Ett stort tack även till följande länsklubbar som ställde upp och visade upp det bästa från sina 

respektive landskap. Montrarna var både informativa, fyndiga och med smakprov av lokala 

delikatesser: Blekinge Kennelklubb, Gotlands Kennelklubb, Gästriklands Kennelklubb, Hälsinglands 

Kennelklubb, Jämtland-Härjedalens Kennelklubb, Nordskånska Kennelkubben, Norra Norrbottens 

Kennelklubb, Småland-Ölands Kennelklubb, Stockholms Kennelklubb, Västerbottens Kennelklubb, 

Västernorrlands Kennelklubb och Västra Kennelklubben. 

Montrarna med de svenska raserna rönte stort intresse både från inhemskt och utländskt håll, ett 

stort tack även till dem: Svenska Älghundklubben representerades av Svenska Jämthundklubben, 

Hälleforshundklubben och Svenska Vita Älghundklubben. Svenska Stövarklubben representerades 

av Svenska Schillerstövareföreningen, Svenska Smålandsstövareföreningen, 

Gotlandsstövareföreningen och Svenska Hamiltonstövareföreningen. Specialklubben för Skällande 

Fågelhundar representerades av Norrbottenspetsen. Svenska Gårds- och Vallhundklubben 

representerades av Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Svenska Dreverklubben, 

Specialklubben för Västgötaspets och Svenska Lapphundklubben deltog som egna specialklubbar. 

Alla raser fanns dock inte på plats alla dagar. 

§ 72 Nordiska frågor 

Protokoll från möte den 12 mars 2008 i Helsingfors 

Punkt 8 Samarbetsavtal med andra kennelklubbar 

Vid NKU/AUs möte i mars 2007 kom länderna överens om att ta med sig till sina respektive länder 

frågan om möjligheten att en champion kan bli nationell champion i ett annat europeiskt land med 

bara ett certifikat och eventuella bruksmeriter. 

SKK och NKK redovisade att man inte ansåg att det beslut som redovisas i protokollet från den 12 

mars 2008 rörande erkännande WCC från andra länder korrekt redovisar vad som beslutades. 

Mötet beslutade att den motion som FKK lämnat till FCIs Europasektionsmöte den 6 oktober dras 

tillbaka. 

CS noterade informationen. 

Punkt 11 NKU/VKs förslag om bevarande av det ursprungliga registreringsnumret 

Länderna har efter diskussion kommit överens om att behålla hundens ursprungliga 

registreringsnummer och ursprungliga registreringsbevis. Ett eventuellt nytt registreringsnummer 

ska stämplas på hundens ursprungliga registreringsbevis (export pedigree); inget nytt 

registreringsbevis ska utfärdas enligt FCI:s beslut. 



Punkt 13 Nationella titlar 

FCI rekommenderar alla medlemmar att senast 2010 använda ISO-landskod-systemet för att 

identifiera sina länder. NKU-länderna har kommit överens om att fr.o.m. den 1 januari 2009 gå 

över till att använda samma princip i titlarna dvs. använda mellanrum mellan 

nationalitetsförkortningen och meritförkortningen.  

SKK har dock meddelat att man kommer att det i bruk till 1 januari 2010. och övergår till den 

internationella förkortningen ”SE”. 

CS noterade informationen. 

Punkt 16 SKK: Principdiskussion kring hantering av dopningsfall där två länder är involverade. 

NKU-länderna anser det önskvärt att ha gemensamma nordiska dopningsregler.  

CS beslutade att uppdra till NKU/AU att uppdra till NKU/VK att utarbeta ett förslag till 

gemensamma dopningsregler. 

Övrigt 

Bo Skalin informerade om projektet ”Harmonisering av nordiska utställningsregler”. Nuvarande 

förslag kommer att presenteras för NKU/AU den 10 september, innan en fortsättning är möjlig. 

CS noterade informationen. 

§ 73  Internationella frågor 

Minutes of the FCI General Committee October 31 and November 1, 2007 

För information fanns protokoll från FCIs styrelsemöte den 31 oktober och 1 november 2007. 

 

Korrespondens med Kyrgyzkinologiya angående medlemskap i FCI 

Ovanstående kennelklubb önskar SKKs support för att ansöka om medlemskap i FCI. SKK har i sitt 

svar angett att man kan rösta för deras medlemskap först vid FCIs Generalförsamling i Bratislava 

2009. 

CS noterade informationen. 

 

Minutes of the meeting of the FCI Europe Section General Committee on April 22, 2008 

För information fanns protokoll från FCIs Europasektionsmöte den 22 april, 2008. 

Samarbetsavtal domarutbyte mellan de Nordiska länderna och The Kennel Club 

Ovanstående avtal är nu i princip klart och Finland, Norge och Sverige har accepterat avtalet, 

Danmark står utanför. 

Avtalet innebär att de domare som är klassade Level A och B enligt det engelska systemet kan 

döma på internationella (Level A) och nationella (Level A och B) utställningar i Sverige. 

På motsvarande sätt ställer The Kennel Club vissa minimikrav på de svenska exteriördomare som 

ska döma på officiella utställningar i England. 

CS noterade informationen och uppdrog till Ulf Uddman att ta reda på vilka regler som gäller för 

svenska domare som flyttar till England.  

§ 74 Remissvar – SKKs valphänvisning på Internet 

Ulf Uddman redovisade att ca 2/3 av klubbarna har svarat på remissen och det fördelas jämt 

mellan läns- och specialklubbar. 15 av 25 länsklubbar har svarat, 34 av 48 specialklubbar samt en 

avtalsansluten rasklubb.  

Den fråga som i princip alla har sagt ”Ja” till är att SKK ska ha rätt att inte hänvisa till valpkullar 

som inte uppfyller givna grundkrav, 45 av 48, en klubb har sagt ”Nej” och två svarar inte på 

frågan. 

Frågan om att en rasansvarig klubb ska ha rätt att lista ner fem av de viktigaste punkterna för en 



valpköpare att tänka på har fått en mindre övervikt åt att klubbarna anser detta mot att de som 

inte vill ha någon rasspecifik listning. De skäl som anförs mot att ha en listning är att risken för att 

man glömmer bort att uppdatera information som finns på flera webbplatser samt att i flera svar 

framförs att det ska vara lätt för valpköparna att ta till sig den information som finns och det bästa 

är att endast länka ner till den rasspecifika klubben som har den bästa och mest uppdaterade 

informationen. 

Den fråga där svaren är mest splittrade är den om en specialklubb ska ha rätt eller inte att begära 

att SKK inte ska hänvisa individuella valpkullar. 

De skäl som flera specialklubbar framför för att ha rätt att kräva att SKK inte hänvisar till 

individuella kullar är att man har en egen bra hänvisning. Klubben är bäst skickad att pröva om en 

valpkull uppfyller klubbens hälsokrav eller avelsstrategier. 

Det finns ett genomgående önskemål i svaren att SKK mycket tydligt ska prioritera länkning till den 

egna rasklubben. 

Mot bakgrund av de svar och synpunkter som lämnats kommer UKK och AK att lämna ett slutligt 

förslag till CS möte i november. 

§ 75 Statliga myndigheter 

Miljödepartementet 

Remiss över ”Betänkandet SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning” 

SKK har lämnat remissvar på ovanstående betänkande. Hela svaret finns att läsa på SKKs 

webbplats www.skk.se. 

 

Jordbruksdepartementet 

Djurförbudsregister Ds 2008:57 

SKK har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Jordbruksdepartementets promemoria om att 

införa ett djurförbudsregister. Hela svaret finns att läsa på SKKs webbplats www.skk.se. 

 

Justitiedepartementet 

Bör konsumenttjänstlagen utvidgas, Ds 2008:55 

SKK har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Justitiedepartementets diskussionspromemoria 

senast den 17 oktober. 

 

Jordbruksverket 

Remissvar förslag, KOM (2008) 124 slutlig, om ny EU-förordning rörande främst märkning av 

djurfoder. 

SKK har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Jordbruksverkets förslag. Hela svaret finns att läsa 

på SKKs webbplats www.skk.se. 

 

Föreskrifter för och allmänna råd om hållande av hund och katt 

SKK har i brev till Jordbruksverket uttryckt sina synpunkter om de nyss antagna föreskrifterna för 

och allmänna råd för hållande av hund och katt. SKK har i brevet framfört att det finns alltför 

många brister i föreskrifterna och att man önskar få till stånd en revidering av dessa så att de 

bättre uppfyller att Sverige har ett bra djurskydd för våra hundar och katter. SKK har bl.a. uttryckt 

att många hunddagis kommer att bli olagliga då de inte uppfyller kraven på fönster i hundstall.  

Jordbruksverket skriver i sitt svar att man som en naturlig del i sitt arbete med djurskydd ska 

utvärdera de nyligen beslutade bestämmelserna om hållande av hund och katt. 

Man är medveten om att ändringarna i föreskrifterna kan få ekonomiska konsekvenser för 

människor som håller djur. Man anser att övergångstiden fram till 2013 ska räcka för att de flesta 

verksamheter ska hinna bygga om för att uppfylla måttkraven.  



Remissvar angående Förslag till nya föreskrifter om märkning och registrering av hundar, Dnr 95-

7907/08 

Svenska Kennelklubben har beretts tillfälle att lämna remissvar på ovanstående förslag. Hela 

svaret finns att läsa på SKKs webbplats www.skk.se. 

 

Statens Offentliga Utredningar 

Handel med läkemedel för djur, SOU 2008:46 

Svenska Kennelklubben har beretts tillfälle att lämna remissvar på ovanstående slutbetänkande 

från apoteksmarknadsutredningen. Hela svaret finns att läsa på SKKs webbplats www.skk.se 

Försvarsdepartementet 

SKK har i brev till Försvarsdepartementet krävt krafttag mot användningen av fyrverkerier i 

Sverige.  

Försvarsminister Sven Tolgfors svarar i brev till SKK att en översyn av lagen om brandfarliga och 

explosiva ämnen för tillfället pågår vid Försvarsdepartementet och att en ny lag beräknas träda i 

kraft vid årsskiftet 2008/2009. Översynen är till för att förenkla och modernisera lagen och 

omfattar bl.a. förslag om ett tydligare förbud mot överlåtelse och langning av fyrverkerier till 

minderåriga. Han påpekar också att ett generellt förbud mot samtliga fyrverkerier inte är aktuellt. 

CS noterade den något intetsägande informationen men kommer på något sätt att fortsätta att 

bearbeta myndigheter för att få till stånd en ändring av nuvarande lagstiftning. 

§ 76 Program för Specialklubbskonferensen 31 januari – 1 februari 2009 

Ulf Uddman redovisade förslag till möjliga ämnen för specialklubbskonferensen som delvis kommer 

att föras tillsammans med länsklubbarnas ordförande vid samma tidpunkt.  

1. Gemensamma utställningsregler i Norden alternativt förslag till förändringar i de svenska 

reglerna vid nästa revideringstillfälle 

2. SKKs valphänvisning på Internet 

3. Kvalitetssäkring av utställningsverksamheten 

4. SKKs jakthundspolitiska program 

5. Rasspecifika avelsstrategier – RAS 

6. Representation på KF samt tiden för genomförandet 

7. Gemensamma åldersgränser inom SKK 

8. Utbildning av förtroendevalda inom SKK 

9. Information om valpinstruktörsutbildningen 

10. Utvärdering av SKKs verksamhet ur medlems- och hundägarperspektiv 

11. Stödja gemensam verksamhet i Norrland 

12. Uttolkning av SKKs nya Grundregler 



13. SKKs kommittéer 

14. SKKs valberedning 

CS beslutade att ordförande och VD beslutar om den slutliga programutformningen. 

§ 77 SKKs medverkan i Djurbranschens Yrkesnämnd 

För information fanns minnesanteckningar från sammanträde nr 3 i den interimistiska 

Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN. 

Ulf Uddman informerade om att målsättningen med yrkesnämnden är att bli ett samlat organ för 

arbetsgivarna av de uppskattningsvis 8 000 personer som arbetar med sällskapsdjur och i 2004 års 

penningvärde hade en omsättning på ca 6 miljarder kronor. Uppgiften för yrkesnämnden är att 

främja utbildning, annan kompetensutveckling samt rekrytering inom medlemsorganisationens 

verksamhetsområde med huvudinriktning på anställd personal. 

Ulf Uddman önskar CS mandat att fortsätta utvecklingen av DYN samt att CS godkänner att SKK 

bidrar med ett startkapital på 100 000 kr under 2008 och 2009. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

§ 78 Skrivelse från CS-ledamot 

CS beslutade att punkten tas upp den 3 september. 

§ 79 Information från ordförande, CS ledamöter och verkst. Dir 

Punkten tas upp den 3 september. 

 

 

§ 80  Överläggningsärenden 

Jakthundspolitiskt program + rovdjur 

Frågan tas upp vid CS möte den 12 november. 

 

Principdiskussion kring regler och praxis av ändringar i kennelnamn och hundnamn 

Se paragraf 89. 

 

Fördelning av KF-uppdrag 

Ulf Uddman gick igenom de uppdrag som ska redovisas till KF 2009. 

 

Aktivering av SKKs kommittéer 

De flesta kommittéer har nu inplanerade uppstartsmöten under september och oktober efter World 

Dog Show. 

 

Hamiltonplaketten 2009 

SKK/AK, SKK/UKK, SKK/JhK, SKK/PTK, SKK/UtstK uppmanades att utse en representant att ingå i 

arbetsgruppen för Hamiltonplaketten. Carl Gunnar Stafberg är ordförande i arbetsgruppen. 

 

Förtjänsttecken 2009 

CS beslutade att arbetsgruppen ska bestå av Ulf Uddman, Britt-Marie Dornell och Per-Inge 

Johansson. 

Första dagens styrelsemöte avslutade med att CS tittade på en 60 minuter lång film av BBC som 

tar upp ämnet sund hundavel i England. The Kennel Club har reagerat starkt på programmet och 



CS har för avsikt att använda filmen som underlag för morgondagens diskussioner som bl.a. 

kommer att handla om kvalitetssäkring av svenska domare vid svenska hundutställningar, 

domarkonferenser och utställningsverksamhet i allmänhet. 

Filmen har väckt starka reaktioner i England och The Kennel Club har blivit hårt ansatta för att vara 

för passiva gentemot uppfödare och klubbar i avels- och uppfödarfrågor. The Kennel Club har å sin 

sida reagerat starkt på den, som de anser, hårda vinklingen av programmet. 

 

 

§ 80 Ajournering av sammanträdet 

CS beslutade ajournera sammanträdet till den 3 september kl. 08.30 

 

 

§ 81 Mötet återupptas 

Ordförande förklarade ajourneringen för avslutad och sammanträdet återupptogs. 

 

 

§ 82 Skrivelse från CS-ledamot 

SKKs ungdomspolicy – återväxten 

Göran Bodegård har i en skrivelse till CS tagit upp frågan om hur återväxten av ungdomar inom 

organisationen ska upprätthållas. Han beskriver att SKK har en positiv och invitativ hållning till 

ungdomar men att samarbetsmetoderna inte skiljer sig mot hur man agerar mot andra 

grupperingar i samhället. Detta förhållningssätt skapar inte möjligheter för ungdomar att närma sig 

erfarna hundmänniskor på bästa sätt. Ungdomar uppmuntras att skapa egna aktiviteter t.ex. 

agility eller freestyle vilket inte främjar gemenskap mellan generationerna. 

Göran Bodegård uppmanar CS att överväga hur man konkret kan hitta ett annat sätt att närma sig 

unga människor med hundintresse än det som råder idag. 

Utbildningskommitténs (UK) ordförande, Ann Carlström, informerade om att man i kommittén 

diskuterat hur man ska synliggöra ungdomar i organisationen. Måns Engelbrektsson och Nina 

Berggren, SKKs kansli, har i uppdrag att skriva en artikel för Hundsport. UK anser också att det 

inte är CS som ska styra hur ungdomar ska ta plats i styrelser utan initiativet och intresset måste 

komma från ungdomarna själva. Det är viktigt att ta vara på ungdomarna och det arbete de utför. 

Det finns många som arbetar med hund i unga år som sedan på ett naturligt sätt kommer in i 

styrelser och kommittéer. 

Ett sätt att få fler ungdomar in i det ideella arbetet är att fråga dem själva hur man ska göra för att 

de ska blir intresserade av arbete i kommittéer och styrelser. 

CS beslutade att bl.a. diskutera frågan om återväxt när SHU deltar på CS styrelsemöte i november. 

§ 83 Redovisning av Kjell Bräster angående vildsvinsförvaltning och därtill   hörande 

hundanvändning 

Verksamhetschefen, Kjell Bräster, informerade om att vildsvinsförvaltningen är en mycket aktuell 

jaktfråga och som därmed bör prioriteras inom SKKs organisation för närvarande.  

Kjell Bräster föredrog de mest aktuella frågorna samt förslag till beslut som utarbetats inom SKKs 

JhK. Olyckorna där vildsvin är inblandade har ökat från 700 till ca 1400 bara under det senaste 

året. Hundar som blivit skadade vid jakt på vildsvin har också visat en dramatisk ökning. Kjell 

Bräster informerade om utvecklingen av vildsvinsstammens numerär och geografiska spridning 

under de senaste åren och berättade bland annat att kultingar nu föds under hela året, men att ca 

85 % föds under perioden februari till maj. 



Varför skadas eller dödas vildsvin av hundar? 

Olämpliga raser används vid jakt 

Olämpliga individer används vid jakt 

Olämpliga kombinationer av raser/individer 

Olämpliga jaktformer 

Olämpliga jakttider 

Olämpliga hundförare 

Etik diskuteras mycket och Svenska Jägareförbundet är oroat över att etiken inte respekteras vid 

jakt. De svenska myndigheterna har klart deklarerat att man inte accepterar avarter när det gäller 

etiskt tänkande och agerande. 

Vilka jaktprov behövs för hundar som ska delta i jakt? 

Prov för stötande och kortdrivande hundar 

Prov för ställande hundar (jaktspetsar) träder ikraft i oktober 2008. Championat kommer att finnas 

från 1 januari 2012 

Prov för drivande hundar i FCI grupp 6 

Ska SKK betrakta drivande hundar i FCI grupp 6 som en likartad typ av hundar vad gäller deras 

arbetssätt? 

Ska drivande hundar i FCI grupp 6 ha gemensamma provregler? SKKs Jakthundskommitté 

(SKK/JhK), Svenska Jägareförbundet (SJF) och Svenska Yrkesjägarföreningen (SYF) förordar detta. 

SKKs Jakthundskommitté förordar också att JhK och SKKs FK ser över hur en särskild klubb kan 

bildas för verksamheten med vildsvinsprov för hundar från Grupp 6. 

Behövs även ett anlags-/lämplighetsprov? Ja, anser SKK/JhK. Domare som ska döma dessa prov 

utses i samråd mellan SKK, SJF och SYF. Det ska också vara krav på medlemskap i någon 

hundklubb för att få utföra ett anlags-/lämplighetsprov.  

Vildsvinsförvaltningens tre huvudproblem 

Överskarpa hundar vid jakt 

Jakt med många hundar samtidigt s.k. packjakt eller koppeljakt 

Hundar som dödar friskt vilt 

SKK förordar 

Samordnad jakttid med hjort och rådjur 

Samordnad tid för jaktträning för ställande hundar med älg 

Hur ska organisationen hantera det stora antal raskorsningar som finns idag? Det verkar som om 

antalet raskorsningar går ner i antal då man upptäckt att första generationens hundar oftast 

fungerar utmärkt men att man i efterföljande generationer inte får lika gott resultat. 

För att kunna gå vidare i sitt arbete önskar JhK att CS tar beslut om följande förslag: 

 

1.Obligatoriskt godkänt anlagstest krävs för start vid samtliga förekommande jaktprov på vildsvin 

2.Att regelverk för ett sådant test utarbetas av SKKs JhK, SJF och SYF 3.Domare för anlagstest 

utses i samarbete med JhK, SJF samt SYF. Auktoriseras av SKK. Utbildning av domare sker i 

samråd med SKK, SJF och SYF 4. Att tidpunkten för att införa och implementera ett sådant test 



fastställs av JhK 

5.Att JhK i samråd med SJF och SYF snarast gör en inventering om en geografiskt lämplig spridning 

av ”testhägn” 

6.Även hundar av rasblandning ska kunna starta på anlagstestet. Sådana hundar ska ansöka om 

tävlingslicens i SKK (515 kronor inkl. ägarregistrering). Då kan även sådana hundars resultat 

presenteras på SKKs Hunddata 

7. För ställande hundar (jaktspetsar) införs championatbestämmelser tidigast fr.o.m. 2012 

8. För drivande hundar i FCI grupp 6 (högbenta) ska lika regler gälla för samtliga raser 9. för 

drivande hundar i FCI grupp 6 ska JhK ansvara för regelverket samt att JhK får i uppdrag att göra 

en regelanpassning som följer svensk jaktlagstiftning och den jakt- och kynologiska traditionen 

10. JhK och SKK/FK utreder om möjligheten att bilda en särskild klubb för dessa raser i grupp 6 

11. Kjell Bräster önskar ha fortsatt uppdrag att representera SKK i den etikgrupp som startats av 

SJF och SYF samt att arbetet sker i samråd med LRF och Sveriges Jordägareförbund  

CS beslutade i enlighet med ovanstående förslag. CS tackade verksamhetschefen för en väl 

genomförd och tydlig presentation. 

Paragrafen är omedelbart justerad. 

§ 84 Information om Svenskt Friluftsliv 

Svenskt Friluftsliv generalsekreterare, Ulf Silvander, hälsades välkommen av Nils Erik Åhmansson. 

Ulf Silvander inledde sin information med att säga att styrelsen tagit ett beslut om att besöka alla 

medlemmar för att informera om föreningens arbete. 

Svenskt Friluftsliv består av 21 ideella organisationer som alla arbetar med friluftsliv och folkhälsa. 

Medlemsantalet blir tillsammans ca 2 miljoner i närmare 10 000 lokala föreningar och klubbar. 

Finansiering sker genom statsbidrag och lotteripengar. Föreningen vill bli ett riksidrottsförbund fast 

på på friluftssidan. 

Svenskt Friluftsliv arbetar för att friluftspolitiken ska moderniseras och förnyas. För att påverka 

regering och riksdag har Svenskt Friluftsliv utarbetat ett program som kallas för Friluftslivet och 

samhället. Programmet slår fast att en långsiktigt framgångsrik friluftspolitik kräver en stark 

grund: 

En politik med tydliga visioner och mål 

Ändamålsenlig lagstiftning och infrastruktur 

Goda ekonomiska resurser 

En lämplig organisation av samhällets resurser 

Det som alla medlemmar har gemensamt är att försvara allemansrätten, som är en 

grundförutsättning för friluftslivet. Det är också viktigt att värna naturen så att alla ska ha 

möjlighet att bedriva friluftsliv. 

Det är viktigt med mer friluftsliv i skolan och att förmedla kunskap om allemansrätten och naturen 

samt att det finns bra grönområden i nära anslutning till skolan. 

Att planera samhället för bättre folkhälsa genom att alla ska ha goda möjligheter att röra sig i 

naturen är en investering för framtiden, en investering i hälsosam samhällsplanering. 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett konkret sätt att arbeta långsiktigt för en förändrad livsstil. 

FaR kan både ersätta och komplettera övrig läkemedelsbehandling.  

Friluftsliv skapar jobb i hela landet. Samhället bör underlätta och stimulera en ökad naturturism 

såväl i skyddade områden som i naturen i övrigt. Sveriges nationalparker och naturreservat har 

stora attraktionsvärden. 



Ulf Silvander avslutade sin föredragning genom att informera om ”Friluftslyftet” som innebär att 

friluftsorganisationerna tar ansvar för att bygga upp ett mer hälsosamt samhälle. Man anser därför 

att man från samhällets sida bör jämställas med idrottsrörelsen när det gäller beskattning och 

bidrag. Nuvarande anslag om 25 miljoner kronor per år bör ökas till minst 100 miljoner kronor till 

år 2010. 

En diskussion fördes om hur man ska kunna undvika momsbeskattning inom de olika 

medlemsorganisationerna. Ett förslag är att höja nuvarande fribelopp till mellan 3 och 5 miljoner 

kronor. Det skulle betyda att endast SKK och Svenska Brukshundklubben blir drabbade. Frågan är 

fortfarande öppen och inga beslut är tagna ännu. 

Nils Erik Åhmansson tackade för en intressant och givande information. 

§ 85 Protokoll SKK/AK nr 3/2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 28 maj 2008. 

§ 72 SKK/AKs uppdrag och profilering 

Göran Bodegård har i en skrivelse till CS ställt frågor gällande AKs uppdrag och profilering.  

Ulf Uddman uttryckte att KF har tagit beslut om att en kvalitetssäkring ska finnas för avel inom 

organisationen i och med RAS. AK är inne på den färdväg som KF fastställt och kan även finna stöd 

för att kunna ställa hårdare krav på uppfödarna och klubbarna än man gör idag. Det är helt klart 

att SKK står för att man i raser med hög skadefrekvens låter kulturarvet stå tillbaka för 

hälsoaspekter vilket betyder att SKK vill skärpa kraven på sund avel och tydligt tala om vad som 

gäller. 

CS beslutade att AK har CS fulla stöd att fortsätta sitt arbete med de uppdrag och den profilering 

som finns inom kommittén. 

Diskussion kring formerna för kvalitetssäkring av exteriörbedömning och att hundar med exteriöra 

och mentala överdrifter inte premieras i utställningsverksamheten. 

CS hade en utförlig diskussion om hur SKK på bästa sätt bör förhålla sig till att kvalitetssäkringen i 

utställningsverksamheten följer de riktlinjer som fastslogs av Kennelfullmäktige 2007. 

Under diskussion redovisades dels hur långt uppföljningsarbetet från den generella 

domarkonferensen kommit, AKs arbete med RAS samt hur arbetet bedrivs i denna fråga på 

internationell nivå. 

Flera ledamöter tog vidare upp aspekten om säkerställande av god mentalitet hos våra hundar 

bl.a. redovisades att idag stöder SKK tre forskargrupper, Uppsala, Stockholm och Köpenhamn som 

för närvarande utvärderar Mentalbeskrivning Hund utifrån ett antal olika aspekter. 

CS beslutade att fortsätta sin diskussion vid kommande möte men att det är viktigt att nu börja 

formulera de åtgärder som måste vidtas i raser där utvecklingen rörande hälsoaspekter drivits till 

en oacceptabel nivå och att berörda klubbar och uppfödare måste fås att inse att sker det inte en 

förändring i positiv riktning så kommer berörda raser obarmhärtigt att riskera att få lämna SKK. 

CS uppmanade även den tillsatta arbetsgruppen att ge förslag till hur uppföljningsarbetet av de 

bedömningsanvisningar som är under utarbetande ska ske samt hur SKKs ställningstagande ska 

spridas både nationellt och internationellt. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 86 Protokoll SKK/UtstK nr 2/2008 

Övrigt 

Bo Skalin, ordförande i Utställningskommittén, informerade om att Norra Norrbottens Kennelklubb 

kommer att få tillbaka internationell status på sin utställning i juni 2009 och i juli 2010. 

Utställningskommittén har fått positiv information om att utställningen 2008 har skötts på ett 



korrekt sätt. 

CS noterade informationen. 

§ 87 Föregående protokoll nr 2/2008 (CS) 

§ 30 Rapport från Domarkommittén, a) Robert Paust domarauktorisation 

Ulf Uddman önskade att CS delar upp denna punkt i två delar 

1) amerikanska kennelklubbens (AKC) syn på domarauktorisationer 

2) den generella domarkonferensen, uppföljning när det gäller domare. 

 

1) amerikanska kennelklubbens (AKC) syn på domarauktorisationer 

DK har i protokollsutdrag från möte 2008-08-19 diskuterat ett ärende där Robert Paust dömt på en 

utställning en ras som han enbart har auktorisation som ”provisional judge” för.  

SKK/DK har i protokollsutdrag från möte 2008-08-19 med anledning av AKCs system för 

domarutbildning har DK beslutat att till sitt möte i oktober ytterligare bereda frågan om hur 

domare som flyttat från USA till Sverige ska kunna inlemmas i SKKs system för vidareutbildning av 

exteriördomare. 

Robert Paust har också i brev till CS förklarat att han inte fått svar på vissa frågor angående hans 

auktorisation och vidareutbildning. 

Nils Erik Åhmansson och Ulf Uddman har träffat AKCs VD, Mr John Lyons där han redogjorde för 

AKCs syn på ”provisional” och ”approved” statusen för de amerikanska domarna. AKC är förvånad 

över att SKK gör skillnad mellan de två domarkategorierna, vilket man inte gör i USA. Ett av de 

främsta skälen till graderingen är att visa amerikanska utställningsarrangörer att domaren ifråga är 

ny på rasen. I USA finns det ett system där AKC genom vissa regler ”tvingar” 

utställningsarrangörerna att ha ett visst antal nya domare. 

Inom Norden ser bilden splittrad hur de olika kennelklubbarna ser på AKCs skillnad på 

auktorisation av sina domare. 

CS beslutade att frågan diskuteras på NKU den 10 september. 

2) generella domarkonferensen uppföljning när det gäller domare  

Hur ska SKK säkerställa att inbjudna utländska domare inte genom sin bedömning motverkar de 

rasspecifika bedömningsanvisningar som för närvarande arbetas fram. 

En längre diskussion hölls om hur SKKs ska säkerställa kvalitén på inbjudna utländska domare. 

CS beslutade att fr.o.m. 1 januari 2010 måste domare från icke nordiskt land respektive domare 

med domarlicens av the Kennel Club (KC) varit auktoriserad för rasen i minst tre år och dömt rasen 

minst tre gånger innan arrangör kan bjuda in domaren ifråga att döma rasen i Sverige. 

Det åligger arrangören att förvissa sig om att domaren uppfyller ovanstående minimikrav och 

dessa ska redovisas till SKK innan slutlig inbjudan får ske av domaren. 

CS uppdrog till DK att vidta de nödvändiga regelrevideringar som behövs med anledning av 

beslutet och i samråd med Ulf uddman arbeta fram de administrativa rutiner som behövs för att 

säkerställa SKKs kvalitetskontroll samt att ge arrangören god service.  

Mot bakgrund av ovanstående diskussioner beslutade CS att inte ändra beslut i CS protokoll nr 

1/2008 angående Robert Paust domarauktorisation. 

CS uppdrog till SKKs representanter på nästa NKU-möte att informera övriga Nordiska 

kennelklubbar om CS beslut rörande domare utanför Norden och KC. 

§ 88 Protokoll SKK/AK nr 2/2008 



§ 44 SKKs grundregler, § 2 

Mastino Napoletano 

Mot bakgrund av förda diskussioner har AK CS fulla stöd till att fortsätta sitt arbete med klubben 

för att försöka komma tillrätta med de problem som finns i rasen. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 89 Protokoll SKK/UKK nr 2/2008 

§ 31 Uppfödarärenden 

Mot bakgrund av de diskussioner som förts rörande uppfödare som inte medverkar till att 

kennelbesök an utföras beslutade CS att UKK ska vidhålla den praxis som finns. 

 

§ 37 Bordlagda ärenden 

CS beslutade att den praxis som används vid ändring av hundnamn fortsatt ska gälla, dvs. att 

namn går att ändra under kalenderåret därefter är stamboken stängd.  

§ 90 Skrivelse från CS-ledamot 

Förslag till enhetliga utställningsbestämmelser för hundar där bruks- och/eller jaktmeriter krävs för 

championattitel. 

CS beslutade att synpunkterna tas upp vid tidpunkten för nästa regelrevidering. 

§ 91 Information från CS ledamöter 

 

Ionie Oskarson 

SM i bruksprov 

Ordförande i FCI Utility Commission var inbjuden att närvara vid SM i bruksprov. SBK är intresserat 

av att få de nordiska proven internationellt erkända av FCI. 

FCI-möte angående mondioring 

CS beslutade att Annica Uppström deltar i möte angående mondioring som hålls i Italien i oktober. 

Ann Carlström 

Valpinstruktörsutbildning 

Valpinstruktörsutbildningens första kurs är nu klar med fem stycken färdiga instruktörer som 

resultat. 

Annica Uppström 

EM i Lure Coursing 

EM avgjordes strax utanför Söderköping. Tävlingen var både trevlig och väl arrangerad. Sverige 

lyckades samla ihop totalt 9 medaljer. 

Bengt Pettersson 

Domargenomgång  

Örebro läns kennelklubb har haft en domargenomgång enligt dansk modell med Svend Lövenkjaer 

vid sin senaste utställning. Resultatet var mycket lyckat och klubben kommer att fortsätta 

satsningen nästa år. Ett önskemål är att fler klubbar börjar med samma sak. 

Förbättring av rutiner för anmälan via webb 

Frågan bordläggs till ett senare tillfälle. 



Göran Bodegård 

SKK och ”Policy för hållbar utveckling och miljö” 

Frågan bordläggs till ett senare tillfälle. 

 

verkst. Dir 

Mattor 

De mattor som levererades till ringarna vid World Dog Show motsvarande inte i alla delar de krav 

som SKK ställt. SKK har tagit kontakt med advokat i ärendet. Ulf Uddman återkommer med 

information. 

Försvarets Hundtjänstenhet – utvecklingen rörande höftledsstatus av avel 

För information fanns brev från SKK till Försvarets Hundtjänstenhet om att utvecklingen när det 

gäller försvarsmaktens avel för höftledsstatus visar en oroande och negativ trend för 2006 och 

2007. 

European Judges Directory 

Nordisk Domarguide finns inte längre utan har övergått till att bli European Judges Directory (ett 

samarbete mellan NKK och FCI). Meningen är att de europeiska länderna också ska lägga in sina 

exteriördomare i den. Det kommer att bli en utmärkt service till alla utställningsarrangörer runt om 

i världen. Adressen är www.fci-judge.org men finns även på SKKs webbplats under Verksamhet – 

För funktionär – Länkar under rubriken Domare. 

Pressmeddelande från regeringskansliet 

Europeiska kommissionen underkänner Sveriges momsregler för ideella föreningar. Sverige har fått 

kritik för den svenska momslagens definition av näringsverksamhet. Kommissionen kräver att 

Sverige anpassar begreppet ”yrkesmässig verksamhet” i momslagen till motsvarande begrepp i 

EG-rätten. Frågan om lagändring kommer att hanteras i samband med att undantaget för den 

ideella sektorn ses över. 

Blågula Hund 

Ett problem med tävlingsdag för Blågula Hund har uppstått i och med att dansk-svensk gårdshund 

nu kan vara med och tävla. Utställningsarrangörerna väljer att ha Blågula Hund den dag då de 

flesta svenska raserna ställs ut vilket gör att gårdshunden blir lidande. 

CS beslutade att uppdra till UtstK att utreda om det kan finnas en annan form för tävlingen. 

FCI cirkulär nr 50/2008 

På sitt möte i Madrid i april 2008 har FCIs styrelse beslutat att med omedelbar verkan införa att ett 

rasspecifikt jakt-/bruksprov kan göras i något av FCIs medlemsländer för att kunna tävla i bruks-

/jaktklass. 

Det är fortfarande upp till medlemslandet där ägaren har sin hemvist att utfärda och fylla i det 

obligatoriska intyget (Working Class Certificate, WCC) för att hunden ska kunna delta i bruks-

/jaktklass och för att kunna få titeln internationell utställnings-champion  

Interimistiskt erkännande av dansk-svensk gårdshund 

Mr Zeev Trainin och Kari Järvinen var utsedda av FCIs styrelse att inspektera dansk-svensk 

gårdshund under World Dog Show 2008 inför ett eventuellt interimistiskt erkännande av rasen. 

De kontrollerade 50 individer uppdelade i 11 olika grupper efter uppfödare. 10 av 11 grupper var 

lika i typ och i enlighet med den nya standarden. Det är ingen tvekan om att de representerar en 

unik och genuin ras som inte liknar en terrier. Den 11 gruppen var inte representativ och liknade 

http://www.fci-judge.org/


mer en terrier vilket inte faller inom ramen för standarden.  

Mr Trainin och Järvinen rekommenderar att rasen blir interimistiskt erkänd och placeras i FCI grupp 

2. 

Medlemsstatistik 

Siffrorna visar att medlemstillväxten fortfarande är god. 

Registreringsstatistik 

Antalet registrerade hundar under juli månad visar en något lägre siffra än för motsvarande period 

2007. 

Likviditet 

Likviditeten är mycket god. 

§ 92 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får        offentliggöras 

innan protokollet är justerat 

CS beslutade att ingen paragraf faller under denna punkt. 

§ 93 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir den 12 november 2008. 

§ 94 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 

  

Vid protokollet: 

Annika Klang 

Justeras: 

Nils Erik Åhmansson, Ordförande 

Bo Skalin 

Mats Stenmark 

 


