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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 5 
februari 2014 på SKKs kansli. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf), Birgitta Bernhed, 
Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo 
Wiberg (tom §16 b) 

Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli, Katarina Sundberg journalistisk bevakning 

Protokoll: Jenny Dahlbom 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte, förklarades mötet 
därefter öppnat. Efter en presentation av ledamöterna hölls en tyst minut för att hedra 
Kjell Bräster, tidigare verksamhetschef på SKK, som nyligen gått bort. 

 

§ 2 Val av justerare  

Utsågs Thomas Uneholt att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

UtstK protokoll nr 5/2013 lades efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

§ 4 Information inför kommande verksamhetsperiod 

a) Fanns information om Lathund för kommittéledamöter och Svenska 
Kennelklubbens policy för digitala medier, och Delegeringsordning 
Utställningskommittén. 

Noterade UtstK informationen. 

 

b) Val av verkställande utskott (VU) för UtstK. 

Valdes Bo Skalin, Thomas Uneholt och Kerstin Eklund till att ingå i VU. 

Valdes till VU för ringsekreterarfrågor Viktoria Engström och Ulla Rylander.  

  

c) Arbetsordning för VU och delegering till SKKs kansli. 

Diskuterades förslag på arbetsordning för VU: 
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VU beslutar genom majoritetsbeslut. I undantagsfall i akuta lägen kan en enskild VU-
ledamot besluta i ett ärende.  

Beslöt UtstK att fastställa arbetsordningen.  

  

d) Projektplan arbetsgrupp för framtida utställningsverksamhet (AG Utst) 

Utdrag ur protokoll från KF 28 – 29 september 2013: 

§ 49 Motion från Stockholms Kennelklubb angående att tillsätta en framtidsgrupp för en 
total översyn av utställningsverksamheten  
Motion från Stockholms Kennelklubb som yrkar att Centralstyrelsen ska tillsätta en 
framtidsgrupp för en total översyn av utställningsverksamheten.  
Motionären pekar på att utställningsverksamheten tar en betydande del av länsklubbarnas 
resurser och att den i vissa fall kan utgöra ett stort ekonomiskt risktagande. Vidare 
framhålls att den nya generationen utställare har helt andra krav på 
utställningsverksamheten än vad vi är vana vid.  
Även CS ser ett behov av att utställningsverksamheten ses över utifrån de nya 
förutsättningar och förväntningar som växer fram. Översynen ska beakta både kynologiska 
och ekonomiska aspekter baserade på de övergripande regelverk vi ha att rätta oss efter 
som medlemmar i FCI.  
CS föreslår i enlighet med motionärens förslag.  

KF beslutade att bifalla motionen. 

 

Informerade Thomas Uneholt om arbetet med AG Utst och föredrog olika 
frågeställningar kring ämnet. Arbetet med att utveckla uppdraget och tillsätta en 
arbetsgrupp fortgår. 

Noterade UtstK informationen. 

 

e) Journalistisk bevakning av UtstK 

Presenterades Katarina Sundberg som ska bevaka ärenden som tas upp i kommittén 
och ska belysas ytterligare i ett nyhetsbrev där målgruppen är funktionärer inom 
utställningsverksamheten. 

 

§ 5 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

a) UtstK 3/2013, § 60 Policyfrågor/regelfrågor, Utarbetande av särskilt formulär 
för förfrågan inför tillsättning av utländska domare, UtstK 4/2013 § 73 
Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Beslöt UtstK att bordlägga frågan ytterligare. 

 

§ 6 Information från ordföranden 

Fanns för UtstK kännedom resultatrapport från november 2013. 
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Lades rapporten till handlingarna. 

 

Informerade Bo Skalin från FCIs möten FCI Show Commission, FCI Show Judges 
Commission och FCI Show and Show Judges Commission i Paris 1-2 februari 2014.  

- Göran Bodegård höll ett anförande om BSI (Special Breed Specific Instructions, 
särskilda rasspecifika domaranvisningar) för FCI. Det var mycket uppskattat och flera 
länder är positiva till det.  

- Höjda domararvoden för domare som dömer inom Europa, från 35 till 50 Euro från 
och med 1 jan 2014. Resdagar är arvodet fortsatt 35 Euro. 

- Nästa möte hålls i Luxemburg. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 7 Information från ledamöterna 

Informerade Bo Wiberg om att SBK har genomfört CUA- och ringsekreterarutbildning. 

Noterade UtstK informationen. 

 

Framförde Birgitta Bernhed en önskan om att det från centralt håll ska uppmanas att 
få fler aktiva från klubbarna att gå CUA utbildning, och tryckte på att det är viktigt att 
klubbarna har fler än en CUA.  

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 8 Information från tävlings- och utbildningschefen 

- Ett nytt dopingreglemente och supplement till utställningsreglerna har kommit och 
gäller från 1 januari 2014. 

- Det har kommit en ny föreskrift (Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa 
ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och 
sjukvård; SJVFS 2013:41) från Jordbruksverket om förbud att ta bort sporrar om det 
inte finns veterinärmedicinska orsaker. Detta medför att rasstandarder som på ett 
eller annat sätt nämner att sporrar ska avlägsnas kommer att få ett tillägg med 
texten ”Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i 
Sverige”. 

- Fanns SRD (Särskilda rasspecifika domaranvisningar) rutiner till klubbarna för 
känedom. 

- Fanns Statistik från Länsklubbsutställningar från 2013 för kännedom. Visar på en 
svagt negativ trend gällande deltagande. 

- Fanns Litauiska championatregler för kännedom. 

Noterade UtstK informationen. 

http://www.skk.se/utstallning/funktionarsinfo/exteriordomare/srd/
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§ 9 Protokoll från SKK centralstyrelse (CS) 

CS protokoll 

För kännedom fanns CS protokoll nr 7/2013 från 2013-11-14 och 15 

Noterade UtstK informationen. 

 

Protokollsutdrag från CS 2013-11-14 och 15  

 

a) § 153  

§ 85 Policyfrågor/regelfrågor  
Införande av Svensk Veteranvinnare  
UtstK föreslår CS att införa titeln Svensk Veteranvinnare med början vid Svensk 
Vinnarutställning 2014. Hänvisning görs också till att våra grannländer, Danmark, 
Norge och Finland har detta på sina vinnarutställningar.  

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

Noterade UtstK informationen. 

 

b) § 153  

§ 113 Protokollsutdrag SKK/UtstK nr 5-2013, 2013-11-07 

Utställningskommittén (UtstK) har handlagt ett ärende gällande hundar av raserna 
petit brabancon och griffon belge. Hundarna har anmälts till och visats på ett antal 
utställningar under 2013 på felaktiga grunder då personen som anmält och visat 
hundarna inte äger dem. Personen som anmält hundarna till utställningarna samt visat 
dem är inte längre medlem i SKK-organisationen. Personen har utträtt ur SKK-
organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd (DN) vilket innebar att 
ärendet inte kunde prövas i sak. DN har beslutat att personen inte får antas som 
medlem i SKK-organisationen utan att DN tillstyrker. Personen har ansökt om 
återinträde i organisationen vilket Disciplinnämnden avstyrkt. 

UtstK har fått bevis på att personen har visat hundar på ett antal utställningar under 
2013 och även under 2012 i strid mot de allmänna reglerna för prov, tävling och 
utställning, inledningen stycke 8. 

UtstK har annullerat erhållna priser för aktuella hundar. 

CS har tagit del av befintliga handlingar i ärendet och förde en lång diskussion med 
handlingarna som utgångspunkt. 

CS beslutade att tilldela personen tillträdesförbud på arrangemang inom SKK-
organisationen från och med den 14 november 2013 och 12 månader framåt. 

CS beslutade vidare att även informera de nordiska kennelklubbarna. 
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Noterade UtstK informationen. 

 

c) § 172 

Information från CS ledamöter, Britt-Marie Dornell 
Oredovisat uppdrag från Utställningskommittén:  

UtstK har haft ett uppdrag att undersöka om det finns möjlighet för specialklubbarna 
att ha kortare framförhållning för att ansöka om utställning än det som praktiseras nu. 

Mats Stenmark informerade om att frågan ligger inom det fortsatta arbetet med 
projektet ”Att arrangera utställning”. Specialklubbarna kommer att få möjlighet att 
använda detta i nästa steg i utvecklingen, vilket kommer att underlätta 
ansökningsprocessen. 

 

Beslöt UtstK att avvakta arbetet med projektet ” Arrangera utställning”, och ta nytt 
beslut när det är klart. 

 

Information från CS ledamöter, Bo Skalin 
Utställning  
Vissa specialklubbar vill kunna ställa ut sina hundar på två utställningar samma dag.  
SKKs förhållningssätt är hittills att inte tillåta detta ur djurskyddssynpunkt.  
CS diskuterade frågan och beslutade att uppdra till UtstK att bereda frågan, titta på ett 
eventuellt dispensförfarande ett restriktivt regelverk med tydliga gränsdragningar. 

 

Beslöt UtsK att uppdra Bo Skalin, Kerstin Eklund och Kjell Svensson att utreda frågan 
och återkommer till nästa möte. 

 

d) Diskussionsämnen 

a) CS beslutade att tävlingen ”Årets uppfödare” ska ändra namn till något mer 
passande som speglar vad tävlingen egentligen står för. CS uppdrog till 
Utställningskommittén att föreslå ett nytt namn. 

Beslöt UtstK att uppdra Viktoria Engström och Birgitta Bernhed att komma med förslag 
på nytt namn på tävlingen till nästa möte. 

 
§ 10 Protokoll från SKK domarkommitté DK  
DK protokoll 
För kännedom fanns DKs protokoll nr 5/2013 från 5 november 2013 
Noterade UtstK informationen. 
 
Protokollsutdrag från DK 2013-11-05 
 

a) § 157 Domarfrågor – Domarens bedömning 
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a) Fanns överklagan av domslut vid utställning i Tvååker 2013-07-13, från ägaren till 
portugisisk vattenhund Go And Win For Ammiella SE43722/2012, gällande att domaren 
tilldelat hunden disqualified med hänvisning till att hunden har ett otypiskt 
temperament. Hundägaren påpekar att hunden inte uppvisat aggressivitet eller tydligt 
flykt-beteende, d v s då hunden kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns 
någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.  
 
DK tog del av skrivelsen samt domarens yttrande och beslutade att rekommendera 
Utställningskommittén att stryka priset för ovan nämnda hund. DK påpekar dock att 
hundägaren borde ha lämnat in en protest till bestyrelsen på utställningsplatsen enligt 
SKKs Utställnings- och championatregler punkt 21. 
 
 
Beslöt UtstK trots DKs rekommendation att inte stryka priset med hänvisning till att 
hundägaren skulle ha lämnat in en protest till bestyrelsen på utställningsplatsen enligt 
SKKs Utställnings- och championatregler punkt 21. 
 
UtstK poängterar att de fortsättningsvis kommer se striktare på att den regeln följs och 
att det inte är meningen att protester ska komma in i efterhand till Domarkommittén 
eller Utställningskommittén. 

 

b) § 157 Domarfrågor – Domarens bedömning 

b) Fanns överklagan av domslut vid utställning i Högbo Bruk 2013-09-7, från ägaren till 
nova scotia duck tolling retriever Krokasmedens Fipht S21101/2008, gällande att 
domaren tilldelat hunden Cannot be Judged (KEP) på grund av att hunden är kastrerad. 
Ägaren hade ett giltigt intyg men domaren vidhöll att hunden inte fick ställas ut trots 
att ringsekreterarna försökte förklara att det är tillåtet att ställa ut kastrerade hundar i 
Sverige. Ägaren till hunden vill ha priset struket.  

 
DK tog del av skrivelsen samt en skrivelse från arrangören och konstaterade att KEP 
inte går att stryka eftersom det inte är någon prissättning. Däremot uttalar DK att 
utställaren borde få sin anmälningsavgift tillbaka och lämnar därför ärendet vidare till 
Utställningskommittén för beslut. 

 
 
Beslöt UtstK att inte stryka resultatet i enlighet med DKs konstaterande. Vid kontakt 
med klubben har de meddelat att de betalar tillbaka anmälningsavgiften, vilket UtstK 
stödjer. 
 

§ 11 SKKs Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté UKK 

a) Protokollsutdrag från UKK 5/2013 § 105 Grundregelärenden  
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Fanns ärende från UKK där de uppmärksammat att det framgår av hundägarens 
yttrande att en hund som är medicinskt kastrerad blivit utställd.  

Fanns yttrande från hundägaren och journalutdrag där det framgår att aktuell hund 
behandlats med Suprelorin 2013-05-27.  

Utdrag ur utställnings- och championatregler, allmänna regler, 7. Doping och andra 
otillbörliga förhållanden:  

Kastrerad hanhund/tik 

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för 
deltagande vid prov, tävling eller utställning. 

 

Beslöt UtstK att stryka utställningsresultaten för SCHEFFELFÄLTETS FORSE FIOCCO 
SE17780/2012 från Backamo 2013-08-25 och Öland 2013-09-08 eftersom samtliga 
deltaganden skett efter att hunden behandlats. UtstK påpekar också att det är 6 
månaders karens efter verkningstiden, vilket gör att hunden ej får delta på utställning 
prov eller tävling under en period av totalt 12 månader fram till och med 2014-05-27. 

 

§ 12 SKKs kommitté för särskilda domaranvisningar SRD-K 

För kännedom fanns SRD-K protokoll från 17 december 2013. 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 13 Övriga protokoll 

För kännedom fanns protokoll från SKKs Kennelfullmäktige den 28-29 september 2013. 
Noterade UtstK informationen. 
 
För kännedom fanns protokoll från SKKs länsklubbars fullmäktige den 27 september 
2013. 
Noterade UtstK informationen. 

 

§ 14 Disciplinnämnden (DN) 

För kännedom fanns information om UtstK/VU och SKK VDs beslut om att återkalla 
anmälan till DN som UtstK tidigare beslutat om i §86d/2013. 
 
Noterade UtstK informationen. 
 

§ 15 Bestyrelserapporter 

För UtstK kännedom fanns inkomna bestyrelserapporter från följande länsklubbar: 

 SKK Centralstyrelse, Stockholmsmässan 7-8 december 2013 

 Västra Kennelklubben, Svenska Mässan Göteborg 3-6 januari 2014 
 
Noterade UtstK informationen   
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§ 16 Utbildningsfrågor 

a) Utbildning av handledare vid ringsekreterarutbildning 22 - 23 februari 2014 
Ulla Rylander informerade om arbetet inför utbildningen. Kommittén diskuterade vilka 
krav, hur länge och hur många gånger en person ska ha tjänstgjort som 
ringsekreterare, för att få utbilda sig till handledare för ringsekreterare.  
Beslöt UtstK att uppdra Ulla Rylander och Viktoria Engström att till nästa möte lämna 
förslag till formaliserade grundkrav för att utbilda sig till handledare.  

 
b) ”Brush up” för CUA-handledare som utbildades 2006 & 2007, 29-30 mars 2014 
Hittills är 7 st anmälda till utbildningen. UtstK diskuterade vilka som ska hålla i 
utbildningen. Arbetsgruppen består sen tidigare av Ulla Rylander och Kjell Lindström.  
Beslöt UtstK att komplettera gruppen med Birgitta Bernhed och tillfråga ytterligare en 
person att delta i gruppen. 

 
c) Seminarium för domaransvariga, utställningsansvariga och SRD-ansvariga i SKKs 

länsklubbar och 25-26 oktober 2014 och Seminarium för domaransvariga och 
utställningsansvariga i SKKs specialklubbar 18-19 april 2015 

Utsåg UtstK en arbetsgrupp som består av Viktoria Engström (sammankallande), 
Birgitta Bernhed och Kerstin Eklund, med uppdrag att planera de två seminarierna. 
Dessutom ingår Göran Bodegård, från SRD-K, och Kennet Eliasson, från DK, i 
arbetsgruppen. Inbjudan till seminariet för länsklubbar ska färdigställas snarast. 

 
d) Utbildning av handledare för ringsekreterare i de fyra FCI-språken 
Ulla Rylander och Cindy Pettersson informerade kring planeringen av kursen.  
Beslöt UtstK att avvakta vidare planering och utvärdera den kurs som Nordskånska 
Kennelklubben ska ha med liknande inriktning. 
 

§ 17 Inkomna skrivelser 

a) Fanns ett brev daterat 2013-10-21 från Lotta Jidegren som tar upp frågor kring 
utställningsverksamheten. 
Tog Utst emot synpunkterna och gav dem vidare till Thomas Uneholt och AG utst. 

 
b) Fanns ett mejl inkommet 2014-01-23 från Marie von Heijne med frågor och åsikter 

kring att kryptorchism nu jämställs med andra exteriöra fel. 
Tog UtstK emot synpunkterna och hänvisar till FCIs regler där avvikelser rörande 
testikelstatus tas upp som ett diskvalificerande fel i samtliga av FCIs  rasstandarder.   
Beslöt att tillskriva PtK för att få deras syn på frågeställningen.  

 
c) Fanns en ansökan inkommen 2014-01-27 från Svenska Amstaffklubben om att få 

dispens för att få ha kvalitetspriser på sin inofficiella utställning. 
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Beslöt UtstK att avslå ansökan. Dessutom påpekar UtstK att en sån här ansökan ska 
gå genom specialklubben, Svenska Terrierklubben i detta fall, och inte direkt till 
UtstK. 

 
d) Har UtstK 2014-01-28 mottagit en skrivelse från Charlotte Sandell med bifogat 

intyg med röntgenutlåtande rörande svansen på hund med chipnummer 
981020003924118.  
Noterade UtstK skrivelsen och lade den till handlingarna. 

 

§ 18 Policyfrågor/regelfrågor 

Mätning på utställning  
Fanns ett inkommet brev med frågeställning kring hur mätning av raser med 
storleksvarianter ska gå till på utställning. 
Poängterar UtstK att för hundras som har obligatorisk mätning ska varje hund mätas 
på varje utställning fram till 15 månaders ålder då den blir slutligt inmätt. Är den inte 
mätt eller inmätt får den inte tävla vidare. Om någon har protest kring mätförfarandet 
ska det lämnas till bestyrelsen på utställningsplatsen. 
Beslöt UtstK att skicka brev till Svenska Spets- och Urhundklubben och länsklubbarna 
för att informera om gällande rutiner på utställning. 
 

§ 19 Registreringsärenden 

a) Fråga om utdelat cert till collie  
Fanns brev från en utställare som undrade kring ett utdelande av cert till en collie som 
redan är Italiensk utställningschampion. 
Bo Skalin anmälde sig jävig och deltog inte i beslutet. 
 
Utdrag UtstK protokoll nr 6 2006: 
SUCh, tilläggskrav för utländsk champion 
Med anledning av att vissa specialklubbars raser ovan i paragrafen nämnda, fr o m  
2007-01-01 har krav på att ett certifikat ska vara utdelat vid utställning arrangerad av 
aktuell specialklubb, förtydligar UtstK följande;  
Hund, som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utlandet, 
tilldelas titeln svensk utställningschampion när hunden erövrat ett certifikat på läns- 
eller specialklubbsutställning i Sverige efter att hunden fyllt 24 månader och övriga för 
rasen angivna krav enligt Utställnings- och championatbestämmelserna, uppfyllts.  
 
Beslöt UtstK att stryka certen för aktuell hund, JAMES BOND DI CAMBIANO 
LOI10/59440 från utställningarna i Ransäter 2013-07-27, Norrköping 2013-08-18, och 
Stockholm 2013-12-07. Detta ger konsekvensändring gällande cert på nämnda 
utställningar. 
 
b) Tik med valpar hemma utställd på My Dog 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OmFjYWY1MmYwOTg2OGNhMA
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Fanns brev från hundägare där han beskriver att han har ställt ut sin tik ROZELDOGUE 
POKER FACE  SE55794/2013 tidigare än 75 dagar efter valpning. Vid tillfället hade tiken 
en kull med två valpar som var 7 veckor gamla. Valparna är enligt ägaren inte 
registrerade än för att han väntar på papper från England.  
 
Utdrag ur utställnings- och championatregler, allmänna regler, 6. Hinder för 
deltagande i utställningar, prov och tävlingar: 
Dräktig tik och valptik 
Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, 
beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar 
efter valpning oavsett resultatet av valpningen. 
 
Beslöt UtstK att stryka resultatet för hunden. UtstK ser mycket allvarligt på det 
inträffade ur djurskyddsperspektiv framför allt med tanke på den höga smittorisken för 
både tiken och valparna. UtstK påpekar vidare att det är varje utställares skyldighet att 
känna till reglerna i samband med utställning. 
 

§ 20 Utställningsprogram ansökningar/ändringar 

a) Ansökningar om större arrangemang länsklubbar 2017 
Förelåg ansökningar från Östergötlands Kennelklubb och Blekinge Kennelklubb om att 
arrangera flerdagarsutställning 2017.  
Viktoria Engström anmälde sig jävig och deltog ej i beslutet.  
 
UtstK ansåg båda ansökningarna vara av hög kvalitet.  
Beslöt UtstK att Östergötlands kennelklubb får det större arrangemanget 2017, som då 
infaller 3-5 juni i Norrköping. 
 
b) Ansökan om att byta dag SDHK Papillonringen, Specialklubbar 2014 
Viktoria Engström anmälde sig jävig och deltog ej i beslutet. 
 
Svenska Dvärghundklubben ansökte om att flytta Papillonringens utställning från den 
20 juli 2014 i Stockholm till den 27 september på samma ort pga ändringar som skett i 
utställningsprogrammet för länsklubbarna.   
Beslöt UtstK att bevilja ansökan. 
 
c) Dispensansökan om två utställningar samma dag, Specialklubbar 2015 
Fanns ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser inkommen2013-12-29 
om att arrangera utställning som krockar för Tibetansk Mastiff, vilka då går samma dag 
på både SvKTRs och länsklubbens utställning i Piteå 2015-05-16. 
Beslöt UtstK att bevilja ansökan. Samtidigt understryker UtstK att detta är ett 
undantag och UtstK kommer att se över rutinerna för den här typen av dispenser i 
framtiden. 
 
d) Norra Älvsborgs Kennelklubb ansökan om internationell utställning 2015 
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FCI har avslagit Norra Älvsborgs Kennelklubbs ansökan om internationell status på sin 
utställning i Vänersborg 6-7 juni 2015. Detta på grund av att NKK samma datum har 
internationell utställning i Drammen och avståndet mellan orterna är för kort att båda 
ska kunna vara internationella. Som en konsekvens av detta ändras status på 
utställningen i Vänersborg till nationell. 
 
e) Specialklubbar utställningar 2016 
Informerade Kjell Svensson om ansökningarna inför utställningar 2016 från 
specialklubbarna, och uppmärksammade även att många klubbar har skött sina 
ansökningar bra vilket uppskattas av UtstK. 
 
Fördelades granskningsuppdrag för Specialklubbarna 2016 mellan 
kommittéledamöterna. Fastställande av specialklubbarnas utställningsprogram för 
2016 kommer att ske löpande av VU under våren. 
 

§ 21 Redovisning av UtstK VU-beslut  

a) Dispenser domare gällande antal hundar/dag  
 

VU har bifallit följande: 
 

VU-beslut 7 december: 
Svenska Kennelklubben/Centralstyrelsen 2013-12-07 och 08 
Ann Ingram  84 

 
VU-beslut 10 december: 
Västra kennelklubben 2014-01-03 och 04 
Paula Sunebring 83 
Colette Muldoon 81 

 
VU-beslut 8 januari: 
Dalarnas Älghundklubb 2014-01-11 
Arvid Göransson 82 

 
VU-beslut 13 januari: 
SSRK/Bergslagen 2014-01-26 
Jan Roger Sauge 81 

 
Förutom ovan beviljade dispenser har VU avslagit följande: 
 
VU-beslut 4 november: 
Chinese Crested Club 2013-11-16 
Adam Ostrowski att döma 88 hundar varav 20 valpar, då valparna kan flyttas till annan 
domare. 
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Beslöt UtstK att fastställa ovanstående av VU tagna beslut. 
 
b) Utställningar ändringar VU-ärenden 
 
VU har bifallit följande: 

 
Ändrad plats 

 
VU-beslut 10 december: 
Svenska Klubben för Ungerska Rashundar 
Ändra Avesta 2015-06-13 till Linköping 
Ändra Älmhult 2015-08-29 till Mariestad 
 
Ändrat datum 
 
VU-beslut 15 november: 
Svenska Blodhundklubben 
Ändra 2014-08-02 till 2014-07-06 med bibehållen plats Mullsjö 
 
VU-beslut 23 januari: 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
Ändra 2014-03-23 till 2014-03-30, plats Åsele 
 
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående VU beslut. 
 
VU har avslagit följande: 

 
Gotlands kennelklubb hade ansökt om att byta dag för den internationella 
utställningen i Visby från lördag den 30 augusti till söndag den 31 augusti. Ansökan 
avslogs med anledning av att VU anser att det är för kort framförhållning för att få 
igenom en förändring hos FCI.  
Då VUs beslut har överklagats av Gotlands kennelklubb kommer ärendet tas upp på CS. 

 
Svenska bergs och herdehundklubben hade ansökt om dispens för att Mastiff skulle få 
delta på deras utställning i Moheda 2013-12-26. Ansökan avslogs med anledning av att 
SBHK har utställningsrätt för Mastiff från 2014-01-01, inte tidigare. 

 
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående VU beslut. 

 
c) Ringsekreterarärenden 

 
VU har beviljat följande: 
 
VU-beslut 11 november: 
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar, Västerbottens Lappmark att endast ha 
en ringsekreterare för 27 anmälda hundar på utställningen i Storuman 16 november 
2013. 
 
VU-beslut 13 december: 
Dispensansökan från Anna-Karin Jernberg, som godkändes på den teoretiska delen 
av ringsekreterarutbildningen 2012-11-01, att genomföra de två sista 
aspiranttjänstgöringarna på My Dog i januari 2014-01-24. 

 
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående VU beslut. 
 

§ 22 Junior Handling 

Fanns minnesanteckningar från juniorhandlerkommittémöte 28 november 2013. 
 
Föredrog Cindy Pettersson de punkter som tagits upp vid mötet den 4 januari 2014. 
 
Tackade UtstK Cindy Pettersson för rapporten och noterade informationen. 

Uttalade UtstK att kuperad hund som enligt reglerna inte får delta på utställning inte 
heller får visas i junior handling. 
 

§ 23 Ringsekreterarärenden 

Fanns ansökan om tre månaders dispens för två personer under utbildning till 

ringsekreterare, Lena Bertilsson och Anette Fogelberg, att göra klart sina 

aspiranttjänstgöringar i ringsekreterarutbildningen. 

Beslöt UtstK att bifalla ansökan. 

 

§ 24 Information från FCI 

För kännedom fanns cirkulär 54/2013, 55/2013, 58/2013, 65/2013, 67/2013, 2/2014. 

Noterade UtstK informationen. 

För kännedom fanns: 

- FCI International Dog Shows 2014 

- Program för FCI Show Commission and FCI Show Judges Commission meetings 1-2 

February 2014, Paris France 

- Regulations for FCI Dog Shows 
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Noterade UtstK informationen. 
 

§ 25 Övriga frågor 

För kännedom fanns brev inkommet 2014-01-30 från SBK gällande att Svenska 

Schäferhundklubben haft 81 hundar på en domare pågrund av tekniskt fel vid anmälan 

på sin utställning 18 januari 2014 i Varberg. 

Noterade UtstK brevet, och lade det till handlingarna. 

 

§ 26 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras i UtstK nyhetsbrev 

Fanns inga punkter som inte får offentliggöras. 

Diskuterades vad Journalisten Katarina Sundberg ska skriva om i nyhetsbrevet. 

 

§ 27 Nästa möte 

Beslöt UtstK att nästa möte blir den 15-16 april på Thoresta herrgård. Därefter ska 
kommande möten hållas den 20 maj, 10 september och 24 oktober. 

 

§ 28 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för trevligt möte och avslutade därefter mötet. 

 

 

Vid protokollet     

Jenny Dahlbom 

 

 

Justeras:     Justeras: 

 

 

Bo Skalin     Thomas Uneholt 

 

 

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

 


