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SKK/UtstK nr 2/2012, 2012-02-01 

 

§ § 5 - 36 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 1 februari 2012, på SKKs kansli i Spånga. 

 

Närvarande: Marie Nylander (ordf.), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Yvonne Hansén, Bengt 

Pettersson, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg  

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 5 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte, vilket också är det första 

ordinarie mötet med Marie Nylander som ordföranden, tidigare vice ordföranden i UtstK. 

Hälsades Bengt Pettersson hemmahörande i Wästmanlands Kennelklubb och ny ledamot i 

UtstK, särskilt välkommen. Förklarades mötet därefter öppnat. 

 

§ 6 Val av justerare 

 

Utsågs Jan Hallberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 7 Föregående mötesprotokoll 

 

SKK UtstK protokoll nr 4/2011, 2011-09-07, § 103 

Med anledning av skrivelse från Svenska Pudelklubben/norra avdelningen med påpekande 

om felaktigt datum i rubricerade protokoll under paragraf § 103 a), vilket beror på ett 

skrivfel, har detta korrigerats i protokoll på hemsidan samt görs ett förtydligande i detta 

protokoll enligt följande: ---”Nämnda hund blev slutligt inmätt till dvärgpudel 2011-05-21 i 

Skellefteå.---  

(Not. Nämnda hund, Queen of Shebas Pearls, S55868/2009, har därefter beviljats ommätning och har mätts in 

som toy i Sundsvall 2011-10-09, vilket redovisats i UtstK prot nr 5/2011, 2011-11-01, § 138 Övriga VU-beslut) 

 

Lades protokollet efter justering till handlingarna. 

 

SKK UtstK protokoll nr 5/2011, 2011-11-01 

Gicks protokollet igenom.  

 

Lades protokollet med godkännande till handlingarna. 
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SKK UtstK protokoll nr 1/2012, 2012-01-04, Telefonmöte 

Gicks ovan nämnda protokoll från telefonmöte 4 januari 2012 igenom. Vid mötet 

behandlades endast en punkt gällande förslag till arrangör för Svensk Vinnarutställning år 

2015. 

 

Förslaget att bevilja Stockholms Kennelklubb som arrangör för Svensk Vinnarutställning 

2015, har vidarebefordrats till SKK CS för fastställande. 

I beslutet deltog inte Jan Hallberg eller Bengt Pettersson på grund av jävsituation. 

 

Lades protokollet med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 8 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

a) Svenska Polarhundklubben – oacceptabelt antal ändringar av utställningstillfällen år 

2012 

Svenska Polarhundklubben (SPHK) har av sekreteraren, på uppdrag av UtstK VU, tillskrivits 

angående utställningsprogram för år 2012. 

Svarsskrivelse från Svenska Polarhundklubben (SPHK) har inkommit 2011-11-15, med 

redogörelse för det stora antalet ändringar av datum och platser i 2012 års 

utställningsprogram, vilket UtstK VU har meddelat är helt oacceptabelt. SPHK har av 17 

ansökta och fastställda utställningstillfällen gjort 14 ändringar. SPHK inser att det inte är 

acceptabelt, även om det i några fall, enligt klubben ligger utanför deras kontroll. Klubben 

har i sin skrivelse uppgivit att de ska göra allt för att minimera antalet förändringar inför 2013 

års program, bland annat genom information om problematiken till respektive rasklubb. I det 

fall det ändå måste göras någon förändring, ska ansökan vara specialklubbens ansvarige 

tillhanda senast 1 augusti 2012.    

 

Konstaterade UtstK att klubbens styrelse nu blivit uppmärksammad på problemet och har en 

plan för att inte situationen ska upprepas. Beslöt UtstK att följa upp ovan nämnda 

genomförande av utställningsprogram inför år 2013 samt även 2014. 

 

SKK/UtstK nr 5/2011, 2011-11-01, § 139 

b) Ringsekreterare som vid två tillfällen uteblivit från sitt uppdrag  

Med anledning av till UtstK inkomna skrivelser om en ringsekreterare som uteblivit från 

Dalarnas Terrierklubb samt Värmlands Kennelklubbs utställningar har UtstK kontaktat 

ringsekreteraren via brev och mejl för yttrande. Kopior på avtal underskrivna av den i ärendet 

aktuella ringsekreteraren har även bifogats från respektive utställningsarrangör. 

 

Förelåg yttrande via mejl från ringsekreteraren, inkommet 2011-11-07.  
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Fann UtstK att ringsekreteraren förklarat händelserna med att hon inte nåtts av informationen 

från klubbarna i samband med utställningstillfällena, på grund av att hon flyttat utomlands. 

 

Konstaterade UtstK att de båda avtalen är undertecknade av ringsekreteraren själv och med 

ett datum ca ett år innan utställningstillfällena. Anser UtstK därmed att ringsekreteraren varit 

medveten om att hon skrivit avtal och borde ha kunnat informera respektive arrangerande 

klubb om sin situation och i god tid lämnat återbud. I båda ovan nämnda fall har arrangörerna 

inte fått någon som helst information om att ringsekreteraren inte avsett att tjänstgöra.  

 

Uttalade UtstK att man ser mycket allvarligt på att ringsekreterare bryter avtal och uteblir, i 

detta fall vid två tillfällen, utan att på något sätt höra av sig till arrangerande klubb, vilket får 

stor påverkan för arrangörernas verksamhet då de ställs inför faktum på själva 

utställningsdagen att ringsekreterare saknas.  

 

Beslöt UtstK med hänvisning till ovan nämnda händelser, att tilldela den i ärendet aktuella 

ringsekreteraren en varning.  

 

(Not. Ringsekreterare kan i likhet med andra av SKK auktoriserade funktionärer, i 

förekommande fall tilldelas erinran, varning, tidsbegränsad avstängning eller avauktorisation. 

Se vidare ”Regler och anvisningar för ringsekreterare”. 

 

 

§ 9 Information från ordföranden 

 

Förelåg för UtstK kännedom ekonomisk resultatrapport gällande föregående år. 

 

Lades rapporten efter genomgång, till handlingarna. 

 

Tog Marie Nylander upp några aktuella punkter på dagordningen inför hennes deltagande i 

FCI Show och Judges Commission i Vilnius, 4–5 februari. Marie Nylander efterträder Mats 

Stenmark från och med 2012, som representant i FCI Show Commission. 

 

 Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 10 Information från ledamöterna 

 

Cindy Pettersson lämnade en skriftlig rapport angående workshop avseende junior 

handlingfrågor och diskussion om regler för NM. Deltagare förutom från Sverige var 

Danmark, Finland, Island och Norge. Rapporterades att svenska landslaget vann NM i 

juniorhandling samt att Norge vann den individuella tävlingen. Bästa svenska i den 

individuella blev Wilhelmina Walldén med en 3:e placering. 

 

Noterade UtstK informationen. 
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Bo Wiberg lämnade en rapport från Svenska Brukshundklubben/Svenska 

Schäferhundklubbens arrangemang 28 januari 2012, där hundägare erbjudits möjlighet att få 

sin schäfer (numera tysk schäferhund) exteriörbeskriven samt hårlagsklassificerad, med 

anledning av FCIs beslut om att godkänna två hårlag på rasen; långhår och normalhår. Vid 

tillfället har ca 30–35 hundar exteriörbeskrivits varav 20 klassificerats som långhår. 

 

Togs upp att i samband med internationell utställning, har oklarheter uppstått angående 

reglerna för utdelande av CACIB.  

 

Med hänvisning till gällande Utställnings- och championatregler punkt 39, står följande:  

---”Vid internationella utställningar ska hanhund och tik var för sig tävla om internationellt 

utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. CACIB kan föreslås till bästa hund i Bästa 

hanhunds- respektive Bästa tikklass, som är berättigad att tävla om CACIB.” 

Motsvarande gäller förstås reserv-CACIB som kan föreslås näst bästa hund.--- 

 

Ovan nämnda skrivning ”kan föreslås”, innebär då också att domaren om han/hon så anser, 

kan bestämma att CACIB och reserv-CACIB inte delas ut i en viss ras, till en viss hund (hane 

eller tik); d v s domaren kanske inte anser att en viss hund är av den kvaliteten att den ska 

tilldelas internationellt certifikat (CACIB, reserv-CACIB).  

 

Vidare står i ovan nämnda regler: 

---”Obs! Flera raser har särbestämmelser för CACIB. Obs! Att FCI är den organisation som 

slutligt bestämmer om utdelande av CACIB.”---  

 

Skrivningen att det är FCI som slutligt bestämmer om CACIB, innebär att i 

bedömningsringen ska ringsekreteraren om domaren föreslår CACIB och reserv-CACIB, 

alltid dela ut detta till bästa respektive näst bästa hund i Bästa hane- Bästa tikklass oavsett 

vilka titlar som står i katalogen att hunden har tidigare eller vad hundägaren uppger 

muntligt att hunden har. 

 

Beslöt UtstK att ett förtydligande kring ovan nämnda ska skrivas in i 

Tillämpningsanvisningarna samt förtydligas ytterligare i ”Handbok för 

utställningsansvariga”. Vidare beslöts rekommendera utställningsarrangörer att lägga en 

särskild information om ovan nämnda i ringlådorna.  

 

 

§ 11 Information från Tävlings- och utbildningschefen 

 

Informerade Kjell Svensson om att den nya versionen av Internetanmälan och Katalog för 

PC, ”släpps” i dag den 1 februari, i första läget för länsklubbarna. 

 

En hel del nyheter har införts i och med den nya versionen, bland annat finns en funktion för 

att skicka ut bekräftelser, nummerlapp, ringfördelning per e-post samt att förköpa katalog och 
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parkeringsplats. Dessa funktioner är dock valfria för arrangören. Arrangör anger om man vill 

använda funktionen och i dessa fall kan hundägaren välja om man vill erhålla bekräftelse per 

e-post eller vanlig post samt om man vill förköpa parkering och katalog i de fall som 

arrangören har angett att det ska vara möjligt. 

 

En viktig nyhet för utställarna är att anmälningstiden kommer alltid att stänga kl 12 på 

dagen i stället för vid midnatt. Detta för att kunna erbjuda en bättre support från SKKs IT- 

och Tävlingsavdelning i samband med att anmälningstiden går ut och belastningen är som 

störst. 

 

Informationsbrev med ytterligare detaljer om den nya versionen har skickats ut till samtliga 

länsklubbar i slutet av januari. 

 

Informerade Kjell Svensson vidare att SKKs Centralstyrelse (CS) beslutat att Tävlings- och 

utbildningschefen från och med nästa möte ska delta i CS möten under de punkter som rör 

tävlings- och utbildningsverksamheten. 

 

Informerades om att SKKs kansli i dagarna har besök av ordföranden i The Kennel Club, 

Steve Dean samt sekreteraren. Bland annat har de tagit del av projektet BPH, avelsfrågor och 

den nya versionen av internetanmälan. 

 

Gav Kjell Svensson en kort rapport från Danska Kennelklubbens generella domarkonferens 

där han deltagit som observatör i egenskap av ansvarig för SKKs generella domarkonferens i 

november 2012. 

 

Noterade UtstK informationen. 

   

 

§ 12 Information från sekreteraren 

 

Information om att Sopot i Polen tillskrivit SKK om att få lägga sin gruppfördelning med 

raser motsatt dag mot Blekinge Kennelklubbs internationella utställning i Ronneby 10–11 

augusti 2013, med anledning av att FCI påpekat att de två orterna har internationell 

utställning samma helg inom 30 mils radie. Blekinge Kennelklubb har godkänt ovan nämnda, 

under förutsättning att grupperna saxas, samt har FCI informerats om detta. 

 

Beslöt UtstK att tillstyrka i enlighet med ovan nämnda. 

 

Informerades om att Dansk Kennelklubb nu har infört mätning för rasen staffordshire 

bullterrier, enligt telefonsamtal från rasklubben i Danmark, som samtidigt efterfrågat 

konkreta instruktioner till domare kring mätning. SKK har haft obligatorisk mätning på alla 

officiella utställningar till och med 31 december 2011 för rasen. Information har 

vidarebefordrats till vederbörande från kansliet. 
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Noterade UtstK informationen. 

 

Ur ”telefonskörden”  

Telefonsamtal från ”U” 31 januari, som vill framföra att hon undrar varför domarlistorna 

kommer ut så sent på SKKs hemsidor (länsklubbarna). Hon jämför med grannländerna och 

menar att där kan man ta del av domarlistorna betydligt tidigare. ”U” tror att utställare vill 

planera sin ”utställningsrutt” för sommaren i god tid och att det även gäller grannländernas 

utställare som länsklubbarna kanske ”tappar” på grund av ovan nämnda. 

 

Noterade UtstK synpunkterna och beslöt att till länsklubbarna framföra önskemålet.  

 

Information om höjda arvoden för domare och ringsekreterare fr o m 1 januari 2012 

Förelåg information från SKK om höjda arvoden från och med 1 januari 2012 för domare och 

ringsekreterare med 200 kr per funktionärsgrupp; det vill säga arvodet är nu för domare 950 

kr/dag och för ringsekreterare 800 kr/dag. 

En mindre höjning har även skett av inrikestraktamentet. 

Informationen läggs in i ”Handbok för utställningsansvariga” samt finns på SKKs hemsida. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 13 Protokollsutdrag från SKK/Centralstyrelse (CS) 

 

Utdrag från CS möte 2011-11-16 

 

§ 172 protokoll SKK/UtstK nr 4/2011,  

 

a) Anmälan avseende handläggning av svenskt utställningschampionat 

Angående att CS tagit del av underlag i ett ärende rörande handläggning av ett svensk 

utställningschampionat. CS har till utställaren beklagat den bristfälliga informationen och 

interna rutinerna i detta ärende och informerar om att i de nya Utställnings- och 

championatreglerna, som gäller från och med 2012-01-01, är texten som rör ålder för 

championat förtydligat så att inga tveksamheter ska råda. 

 

 

 

 

b) Antal länsklubbsutställningar och policy för större arrangemang och 

dubbelutställningar (CS nr 5/2011 § 147). 

Angående UtstK förslag till CS att ”större arrangemang” till exempel tredagarsutställningar 

endast ska kunna beviljas vart fjärde (4:e) år med början år 2017. Ansökan för år 2017 ska 

vara UtstK tillhanda senast den 31 december 2013. 
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Samt UtstK förslag till CS att det år Svensk Vinnare arrangeras av länsklubb beviljas inget 

annat ”större arrangemang”. Nästa tillfälle när Svensk Vinnare får arrangeras av länsklubb är 

år 2015. Ansökan UtstK tillhanda senast 31 december 2011. 

 

Noterade UtstK att CS beslutat i enlighet med förslaget i båda ovan nämnda fall.  

 

c) Kvalitetssäkring av exteriördomare (CS nr 5/2011 § 147) 

Angående Mats Stenmarks information om arbetsgruppens förslag till förbättringar för att få 

en bra kvalitetssäkring av exteriördomare. Bland annat innebär förslaget att klubbarna tar ett 

större ansvar för att informera sig om domarens kunskaper och erfarenheter för de raser 

han/hon ska döma samt att domarinbjudningarna blir mer detaljerade med avsikt att undvika 

missförstånd mellan arrangör och domare. Förslaget innehåller även rutiner kring 

dokumentation över hur arrangemanget avlöpt. Förslaget diskuterades under fredagens 

workshop inför Kennelfullmäktige. Vidare kommer diskussioner kring ovan nämnda att föras 

på det kommande utbildningsseminariet för länsklubbar, i månadsskiftet mars - april. 

 

Noterade UtstK CS beslut i enlighet med förslaget. 

 

Angående nytt datum för Örebro läns Kennelklubb (ÖKK) utställning i Askersund år 2014. 

Mats Stenmark informerade CS om att UtstK VU har beviljat ÖKKs ansökan om att få dela 

helg med Wästmanlands Kennelklubb 19–20 juli 2014 samt att utställningen får internationell 

status. 

 

Noterade UtstK CS fastställande av UtstK VUs beslut. 

 

§ 182 Information från  

 

a) CS ledamöter  

 

Mats Stenmark 

Utvärdering av dömda uppdrag 

Angående att DK och UtstK tillsammans har gått igenom hur många grupp- och BIS-uppdrag 

domarna haft under 2011. DK kontaktar berörda domare där man åtagit sig fler grupp- och 

BIS-uppdrag än vad som noterats vid genomgången för 2011 och påminner om gällande 

praxis. 

 

Noterade UtstK informationen. 
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§ 14 Protokollsutdrag från SKK/Domarkommitté (DK) 

 

Utdrag från DK möte 2011-11-10 

 

§ 157 Domarfrågor – Bordlagt ärende 

 

Chihuahua – Hallands Kennelklubb 16 juli 2011 

Angående korthårig chihuahua, S70093/2008, Tickawis Cherry Lady som vid Hallands 

Kennelklubbs utställning i Tvååker 16 juli 2011 tilldelats priset ”Disqualified” på grund av 

underbett, vilket inte är ett diskvalificerande fel enligt rasstandard.  

 

Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att priset ”Disqualified” annulleras samt 

att rekommendera arrangören att återbetala anmälningsavgiften för ovan nämnda hund på i 

ärendet aktuell utställning. 

 

§ 158 Domarfrågor – Bedömning 

 

Tibetansk spaniel – Skaraborgs Kennelklubb 8 maj 2011 

Angående tibetansk spaniel, S68060/2008, Strömkarlens Gudagåva som vid Skaraborgs 

Kennelklubbs utställning i Lidköping 8 maj 2011 tilldelats priset ”Disqualified” för, enligt 

domarens motivering, ”en hörntand som gått upp i gommen”. Kompletterande veterinärintyg 

har inlämnats till DK. DK har tagit del av veterinärintyget och har därefter beslutat att 

rekommenderat UtstK att annullera priset. 

 

Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att priset ”Disqualified” ska annulleras för 

ovan nämnda hund vid aktuell utställning samt att arrangerande länsklubb rekommenderas att 

återbetala anmälningsavgiften. 

 

Långhårig collie – Uppsala läns Kennelklubb 11 september 2011 

Angående långhårig collie, S67941/2006, Sammen’s Bettie Boop som tilldelats priset 

”Disqualified” på grund av bettfel. DK har tagit del av kritik och konstaterat att det inte 

framgår av kritiken att felet är så gravt att det kan anses som abnormitet, inte heller finns det 

stöd i standarden för att tilldela ovan nämnda pris. 

 

Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att priset ”Disqualified” ska annulleras för 

ovan nämnda hund vid aktuell utställning. Beslöt UtstK vidare att rekommendera 

länsklubben att återbetala anmälningsavgiften. 

 

Lancashire heeler – Nordskånska Kennelklubben 21 maj 2011 

Angående lancashire heeler, S20972/2009 Skaddedalens Eleganta Ellen som tilldelats priset 

”Disqualified” på grund av ett ”tippöra” vid Nordskånska Kennelklubbens utställning i 

Hässleholm 21 maj 2011. DK har uttalat att ”tippöra” inte är ett diskvalificerande fel enligt 

rasstandarden och föreslagit UtstK att priset ska annulleras. 
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Beslöt UtstK att i enlighet med DKs förslag att priset ”Disqualified” för ovan nämnda hund 

vid aktuell utställning ska annulleras. Beslöt UtstK vidare att rekommendera länsklubben att 

återbetala anmälningsavgiften.  

 

Dvärgpudel – Gästriklands Kennelklubb 18 september 2011 

Angående dvärgpudel SE43906/2010, Inkus Fire Fairy som tilldelats priset ”Disqualified” 

vid Gästriklands Kennelklubbs utställning i Högbo 18 september 2011, då domaren bedömt 

att hörntänderna går upp i gommen på hunden. DK har tagit del av veterinärintyg samt 

rekommenderar UtstK att priset ska annulleras. 

 

Beslöt UtstK i enlighet med DKs rekommendation att priset ”Disqualified” för ovan nämnda 

hund ska annulleras på aktuell utställning. Beslöt UtstK vidare att rekommendera 

arrangerande länsklubb att återbetala anmälningsavgiften. 

 

Beslöt UtstK vidare att med anledning av att kritiken i ovan nämnda ärende är skriven på 

svenska trots att domaren är från Ryssland, att tillskriva utställningsarrangören med begäran 

om en förklaring. 

 

 

§ 15 Protokollsutdrag från SKK/Standardkommitté (StandK) 

 

Utdrag ur protokoll från StandKs möte 2011-11-29. 

 

§ 97 Rysk svart terrier, remissyttrande från SBK  

 

Angående StandK beslut om att efter vissa redaktionella ändringar fastställa standarden för 

rysk svart terrier för publicering samt StandK beslut att rasens namn i Sverige ska vara rysk 

svart terrier. Namnbytet från svart terrier till rysk svart terrier införs från och med 1 

juli 2012. 

 

§ 104 Tysk schäferhund, remissyttrande från SBK 

 

Angående omarbetat yttrande från Svenska Brukshundklubben över förslag till översättning 

av reviderad standard för tysk schäferhund samt StandK beslut om att bifalla vissa av 

klubbens synpunkter samt efter vissa redaktionella ändringar fastställa standarden men 

avvakta med publicering. StandK avvaktar besked från FCI om vissa förtydligande gällande 

päls under rubriken diskvalificerande fel. 

 

Noterade UtstK att i standarden kommer hårlagsvarianterna betecknas dubbelpäls 

(Stockhaar) respektive lång dubbelpäls (Langstockhaar).  

(Not. I registreringsbestämmelserna, vid hårklassificering används beteckningarna 

Normalhår och Långhår. En tysk schäferhund som har fått sin hårklassificering klar, får 

beteckningen P.) 
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§ 16  Övriga protokoll 

 

Förelåg för UtstK kännedom CS protokoll nr 5/2011, 2011-09-23 samt CS protokoll nr 

6/2011, 2011-11-16. 

Förelåg för UtstK kännedom DKs protokoll nr 6/2011, 2011-11-10. 

Förelåg för UtstK kännedom StandK protokoll nr 6/2011, 2011-11-29. 

 

Lades protokollen efter genomgång till handlingarna. 

 

Förelåg för UtstK kännedom NKU/AU protokoll från möte 2011-10-05. 

 

Lades protokollet efter genomgång till handlingarna. 

 

 

§ 17 Delgeringsordning – Verksamhetsplan 2012–2013 - stipendium 

 

Förelåg för UtstK av CS fastställd delegeringsordning samt verksamhetsplan för år 2012–

2013. 

 

Förelåg även budget för 2012 och 2013, avseende UtstK. 

 

Tog UtstK del ovan nämnda, samt godkändes delegeringsordning och budget.  

 

UtstK ledmöter informerades om ett stipendium kungjort av CS som berör några kommittéer 

och där kommittén ombeds att lämna förslag på person, en eller flera inom verksamheten som 

man särkskilt vill premiera.  

 

Noterade UtstK informationen och ska återkomma med förslag. 

 

 

§ 18 Fastställande av UtstK Verkställande utskott, VU 

 

Beslöt UtstK att fastställa följande ledamöter att ingå i UtstK VU: Kerstin Eklund, Bengt 

Pettersson samt ordföranden Marie Nylander. 

 

Beslöt UtstK att fastställa följande ledamöter att ingå i UtstK VU för ringsekreterarfrågor: 

Yvonne Hansén, Ulla Rylander samt ordföranden Marie Nylander. 
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§ 19 Seminarium 31 mars–1 april med SKKs länsklubbar –  

            seminarium för specialklubbarna hösten 2012 

 

a)Seminarium för länsklubbarnas utställnings- och domaransvariga  

En arbetsgrupp bestående av ledamöter från UtstK och DK har vid möte 24 januari tagit fram 

ett förslag till program för seminariet 31 mars–1 april för länsklubbarnas utställnings- och 

domaransvariga att hållas på Järva Krog i Stockholm. Presenterades förslaget för UtstK för 

inhämtande av synpunkter. 

 

Beslöt UtstK att godkänna arbetsgruppens förslag samt avvakta DKs synpunkter vid möte 7 

februari.  

Beslöt UtstK att till länsklubbarna skicka en påminnelse om att anmälningstiden går ut 24 

februari och samtidigt presentera programmet samt trycka på vikten av att länsklubbarna 

deltar för att man inom SKK organisationen ska uppnå kravet på kvalitetssäkring av domare. 

 

b)Seminarium för specialklubbarna 20–21 oktober 2012 

Ett motsvarande seminarium kommer att hållas för specialklubbarnas utställnings- och 

domaransvarig hösten 2012, 20–21 oktober i Stockholm. 

Inbjudan har skickats ut till samtliga specialklubbar.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 20 UtstK policyfrågor – bestämmelser 

 

a) Försäkringsbolag bedömer att arrangör varit oaktsam 

Förelåg för UtstK kännedom beslut från ett försäkringsbolag angående skada som inträffat på 

utställning inom SKK organisationen i juli 2011. Personen har anmält arrangerande klubb för 

åsamkande av personskada då personen ramlat på en pinne som satts upp för att avgränsa 

utställningsringarna. Försäkringsbolaget menar att utställningsarrangören på grund av att 

avgränsningen med pinnar och band satts upp ca 25 centimeter från marken, i stället för att 

spika ner banden i marken med plattor eller sätta upp högre mer synliga pinnar, borde ha 

kunnat förutse att det förelåg risk för att skada sig. Försäkringsbolaget har därmed ansett att 

skadeståndsskyldighet föreligger. 

 

Beslöt UtstK med anledning av ovan nämnda händelse, rekommendera utställningsarrangörer 

att antingen om marken så tillåter, spika ner ringbanden i marken med plattor alternativt om 

detta inte går; sätta ringbanden runt stolpar så pass högt upp från marken att avgränsningen 

inte ska kunna missas. Beslöt UtstK att skrivningen i ”Handbok för utställningsansvariga” 

ska ses över med anledning av ovan nämnda. 

 

b) Utställningsarrangör måste specificera i annonsering vilken domare som dömer  

På förekommen anledning påpekar UtstK att det är viktigt för utställaren att veta vilken 

domare som dömer den ras som utställaren ska anmäla för till utställningen.  
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I det aktuella fallet har arrangör annonserat två domare, men inte specificerat vem som dömer 

tikar respektive hanar. Det kan för utställaren innebära som i det aktuella fallet, att det är 

okey att anmäla för den ena domaren, men inte för den andra på grund av jävsituation, brott 

mot utställningsreglerna.  

 

Uttalade UtstK att det är lika viktigt att specificera vilken domare som dömer när det handlar 

om endast en ras, i de fall arrangören avser att ha en domare för respektive kön. Beslöt UtstK 

att förtydliga skrivningen i ”Handbok för utställningsansvariga”. 

 

c) Klein- och mittelspitz – mätningar mindre än en halv centimeter görs inte 

Med anledning av förfrågan från specialklubben Svenska Spets och Urhundklubben om 

tolkning av mätning i standarden för rubricerade rasvarianter jämfört med Utställnings- och  

championatreglerna beslöt UtstK att förtydliga att  

 En hund mätt till 29 cm blir en kleinspitz 

 En hund mätt till 29, 5 cm får höjas upp till närmast jämna tal; det vill säga blir 

registrerad som mittelspitz. 

Samtidigt uttalar UtstK att mätningar mindre än en halv centimeter inte görs. 

 

d) Skrivelse från medlem med ifrågasättande om en klubb har följt gällande regler 

Skrivelse inkommen 19 januari 2012 till UtstK angående en specialklubb, avseende klubbens 

officiella utställningar 2012. 

 

Gick UtstK igenom inkomna underlag. Konstaterade UtstK att specialklubben har hållit sig 

inom ramen för gängse regler och praxis. 

 

Lades ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 21 Inkomna skrivelser 

 

a) Cane corso – öron- och svanskuperad – född i Tjeckien eller Puerto Rico? 

Förelåg skrivelse inkommen 2011-12-28 samt bilder på valpkullar från ett internetforum för 

rasen. 

Skriftställaren menar att ett antal valpkullar av rasen cane corso har registrerats i Puerto Rico, 

där öron- och svanskupering är tillåten, som är uppfödda av en uppfödare boende i Tjeckien. 

Tiken i det aktuella ärendet är öron- och svanskuperad och importerades till Sverige vid ca 3 

års ålder. Tiken är utställd ett antal gånger i Sverige. 

 

Förelåg yttrande inkommet från hundägaren till ovan nämnda tik. 

 

Gick UtstK igenom underlagen. Uttalade UtstK att med ovan nämnda underlag har det inte 

med säkerhet gått att styrka att valparna och den aktuella tiken inte är födda i Puerto Rico.  

Lades ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.  
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b) Ansökan om mätning av rasen löwchen 

Förelåg 2011-12-01 inkommen skrivelse från Svenska Dvärghundsklubben/Svenska 

Löwchencirkeln, avseende ansökan om tidsbegränsad obligatorisk mätning under en 2-

årsperiod av rasen löwchen. 

 

Beslöt UtstK att bevilja Svenska Dvärghundsklubben/Svenska Löwchencirkeln obligatorisk 

mätning i alla officiella klasser på alla officiella utställningar under en 2-årsperiod från och 

med 1 januari 2013 till och med 31 december 2014.    

 

 

§ 22 Information i samband med nya Utställnings- och championatreglerna 

 

Förelåg för UtstK kännedom, information gällande sammanfattning av nya championat- och 

särbestämmelser, gällande från 2012-01-01. 

 

Förelåg för UtstK kännedom, information om utskick till ringsekreterare och Certifierade 

utställningsarrangörer (CUA), innehållande sammanfattning av ändringar i de nya 

Utställnings- och championatreglerna från 2012-01-01. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 23  Registreringsärenden 

 

a) Lhasa apso, KCAJ00117101 – utställd med svensk ägare 

SKKs Tävlingsavdelning har uppmärksammats på att rubricerade hund har deltagit vid tre 

tillfällen på följande utställningar: Wästmanlands Kennelklubb, Köping 2011-07-24, 

Värmlands Kennelklubb, Ransäter 2011-07-30 och 2011-07-31, utlandsregistrerad med 

svensk ägare. Utställaren boende i Sverige har tillskrivits i ärendet i november 2011, men har 

till dags dato inte inkommit med något yttrande. 

 

Beslöt UtstK att med hänvisning till ovan nämnda att priser erhållna på ovan nämnda 

utställningar för lhasa apso, KCAJ00117101 ska annulleras. Beslöt I konsekvens med ovan 

nämnda beslöt UtstK att titeln SE UCh för hunden ska annulleras. Uppdrogs till 

Tävlingsavdelningen att se över eventuella övriga konsekvensändringar i samband med 

annullerade resultat. 

 

b) Perro de agua español – uppfödare i Spanien har lämnat falskt intyg om stubbsvans 

Förelåg skrivelse från ägare till hund av ras perro de agua español importerad från Spanien. 

Enligt ägaren har intyg lämnats från uppfödaren om att hunden är född med stubbsvans. 

Senare har till ägaren framkommit att hunden har kuperats. Hunden är utställd ett antal 

gånger i Sverige. 
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Beslöt UtstK att i ärendet aktuell hund av ras perro de agua español, SE27789/2011, Pretty 

Womans priser från utställning i Sverige ska annulleras med anledning av framkomna 

uppgifter, som hundägaren själv tagit ansvar för att ta reda på. Eventuella 

konsekvensändringar av cert görs av Tävlingsavdelningen, samt meddelas berörd hundägare. 

 

c) Toypudel SE21876/2010, Caesius Miraculix – slutligt inmätt och felaktigt ommätt 

Rubricerade pudel, blev slutligt inmätt som toypudel på utställning i Avesta 2011-06-19, 

tävlade därefter som toy, i Ransäter 2011-07-29. Dagen efter 2011-07-30 i Ransäter, har 

toypudeln blivit ommätt av två domare, som då mätt in hunden som storlek dvärg och pudeln 

har därmed tävlat som dvärg.  

 

Ovan nämnda förfarande är i strid mot Utställnings- och championatreglerna för 

ommätning. I reglerna står följande: 

”Om hundägare efter slutlig inmätning inte accepterar av domaren fastställt mätresultat, 

kan anhållan om ommätning insändas till arrangerande klubb vid nästa 

utställningstillfälle. Ommätning ska utföras av två för rasen auktoriserade domare. 

Ommätning kan ske endast en gång och kan inte överklagas.” 

 

Det vill säga: Om hundägare vid tillfället för slutlig inmätning av hunden inte är nöjd med 

mätresultat ska hundägaren ansöka hos utställningsarrangör vid nästa utställningstillfälle.  

 

Utställningsarrangören tar emot ansökan, godkänner (det vill säga kontrollerar att hunden inte 

är utställd efter den slutliga inmätningen och tillfrågar därefter två domare som ska utföra 

ommätningen). I resultatlista och kritik ska noteras att det är en ommätning. Mätresultatet om 

att det är en ommätning, ska skickas in till SKK för registrering. Hunden ska förstås tävla 

som den storlek den blir ommätt till den dagen. 

 

Beslöt UtstK att pris erhållet för rubricerade hund 2011-07-30 i Ransäter ska annulleras med 

hänvisning till att hunden tävlat som fel storlek. Beslöt UtstK med anledning av att ett antal 

ärenden inkommit till UtstK under året, där domare gjort felaktiga ommätningar, att tillskriva 

arrangören med information om regler för slutlig inmätning och ommätning. Vidare beslöt 

UtstK att skicka kopia på protokollsutdrag till berörda domare och ringsekreterare samt till 

Domarkommittén för kännedom. 

 

 

§ 24 Dispensansökan för lagligt svanskuperad hund född efter 1 januari 2008 

 

Tysk jaktterrier, SE44498/2011 Quirl vom Tannenhügel 

Förelåg ansökan om dispens för rubricerade hund, avseende exteriörbedömning vid ett (1) 

tillfälle för lagligt svanskuperad hund född efter 1 januari 2008.  

 

Beslöt UtstK att bevilja svanskuperad hund av ras tysk jaktterrier, SE44998/2011 Quirl vom 

Tannenhügel att få en exteriörbedömning utförd vid ett (1) tillfälle i samband med utställning. 

Hunden deltar utom tävlan och får ett kvalitetspris och en skriven kritik, men kan inte delta i 
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någon konkurrensklass. Hunden spärras i SKKs register efter exteriörbedömningen, för 

deltagande i utställning. 

 

 

§ 25 Information – rapporter 

 

a) Rapport från Handledarutbildning för ringsekreterarutbildare 12 november 2011 

Förelåg för UtstK kännedom sammanställning av utvärdering från Handledarutbildning för 

ringsekreterarutbildare, som hölls 2011-11-12 i Upplands Väsby. 19 ringsekreterare deltog i 

utbildningen. Utvärderingen där 17 deltagare av 19 svarat på enkäten, gav övervägande 

mycket gott betyg till utbildningen. Flera tyckte att tempot på utbildningen var något högt. 

Dock fick kursledningen omdömet: ”Mycket duktiga och proffsiga”. 

Ulla Rylander och Yvonne Hansén som tillsammans med Madeleine Bäckman höll i kursen 

samt deltog Ann-Sofi Flygare från SKKs kansli, höll med om att man framledes borde 

överväga om en och en halv dag vore bättre för att få mer tid för exempelvis grupparbeten, 

utbildning i pedagogisk handledning och diskussioner. 

 

Förelåg även Tillämpningsanvisningar till Utställnings- och championatreglerna, vilka togs 

upp under utbildningsdagen och efter uppdatering har skickats ut till samtliga deltagare 

tillsammans med sammanställning av utvärderingen. 

 

Vid utbildningstillfället framfördes på förekommen anledning en fråga till UtstK, angående 

lämpligheten av att en närstående, exempelvis familjemedlem är handledare vid 

aspiranttjänstgöring i samband med ringsekreterarutbildning. 

 

Uttalade UtstK att man anser det klart olämpligt att exempelvis förälder eller annan 

närstående familjemedlem är handledare vid de elev- och aspiranttjänstgöringar som krävs 

för auktorisation som ringsekreterare. Handledaren förväntas kunna ge en objektiv 

bedömning på elev- och aspirantens tjänstgöringar.  

 

Framfördes också att man önskade att utställningsarrangörerna skulle uppmanas att lägga de  

instruktioner/PM som finns i utbildningsmaterialet, om vad som gäller när man har 

ringsekreterarelev och -aspirant, i ringlådorna. 

 

Yvonne Hansén rapporterade att 98 utbildade handledare för ringsekreterarutbildning nu 

fanns listade.  

 

Beslöt UtstK att samtliga handledare ska tillskrivas för att höra vilka som fortfarande vill stå 

kvar som aktiva utbildare.  

 

Tackade UtstK för rapporten från ovan nämnda utbildning och det jobb som gjorts i samband 

därmed. 
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b) Ny djurskyddslag 

Förelåg för UtstK kännedom, en sammanfattning (sammanställd av Kjell Svensson) från 

”Betänkande av utredaren i Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll”. 

Sammanfattningen innehåller en mängd olika delar som berör hund och som kommer att 

finnas med i olika avseenden vid kvalitetssäkring av domare.  

 

Tackade UtstK för den utmärkta sammanfattningen. 

 

c) Information  - Projekt andnings - DVD  

Förelåg för UtstK kännedom, det utskick som gjorts till samtliga svenska domare för 

delaktighet och synpunkter på Projekt andnings - DVD.   

 

Noterade UtstK informationen. 

 

d) Statistisk sammanställning över länsklubbarnas utställningar  

Förelåg för UtstK kännedom, statistik över utvecklingen av anmälningssiffrorna till 

länsklubbarnas utställningar åren 2010 och 2011. Det totala antalet anmälning till 

länsklubbarnas utställningar inklusive Stockholm Hundmässa, var för år 2011; 107 222, en 

minskning med 5 % från år 2010. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

e) Avmaskningskrav till Finland från och med 1 januari 2012 

Förelåg för UtstK kännedom information om införande av avmaskningskrav till Finland från 

och med 1 januari 2012. Eftersom Sverige numera inte är fritt från rävens dvärgbandmask 

måste svenska hundar avmaskas innan de förs in till Finland, Storbritannien, Irland eller 

Malta. Avmaskning ska ske 1–5 dygn innan inresa och det är således inte längre möjligt att 

avmaska direkt innan gränspassage  

Den förändrade statusen för Sverige vad gäller rävens dvärgbandmask får konsekvenser för 

många svenska och finska hundägare, då Finland sedan årsskiftet kräver avmaskning för 

svenska hundar som kommer till Finland och för finska hundar som varit i Sverige. 

Behandlingen ska utföras av veterinär och skrivas in i hundens pass. Pendlande hundar kan 

avmaskas regelbundet var 28:e dag. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida. 

Vidare har den norska myndigheten Mattilsynet bestämt att hundar äldre än tre månader som 

har varit i Sverige och ska föras in i Norge måste behandlas mot rävens dvärgbandmask. Mer 

information finns på Mattilsynets webbplats. 

Noterade UtstK informationen.  
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§ 26 Nya raser/nytt rasnamn/nya klubbar 

 

Hrvatski ovcar 

Rasen hrvatski ovcar har nu importerats till Sverige och finn registrerad hos SKK. Rasen 

tillhör grupp 1 och är en vallhund/vaktande herdehund. Den kan födas med stubbsvans och 

finns därmed på den så kallade ”stubbsvanslista” som finns i Utställnings- och 

championatreglerna. Rasens hemland är Kroatien. Rasen är erkänd av FCI och tävlar om 

CACIB.  Rasen har inga krav på provmeriter för internationellt championat. 

 

Tre raser byter namn vid årsskiftet 2011/2012 

 Schäfer blir tysk schäferhund 

 Kooikerhondje blir nederlandse kooikerhondje 

 Deutscher stichelhaariger vorstehund blir deutsch stichelhaar 

 

Uppdaterad lista över avtalsanslutna klubbar 

 För UtstK kännedom uppdaterad lista över till SKK hörande avtalsanslutna klubbar 

 Ny avtalsansluten klubb är Svenska Dogo Canario Klubben, SDCK. Klubben är i steg 

I och är därmed inte berättigad att arrangera officiell utställning. 

 Svenska Landseerklubben, SvLK är uppflyttad till steg II, innebärande att klubben får 

arrangera officiell utställning. 

 Mastino Napoletanoklubben, MNK har beslutat att vara vilande tillsvidare. 

 

Noterade UtstK ovan nämnda information. 

 

 

§ 27 Ansökningar/ändringar – utställningsprogram 

 

År 2012 

Svenska Brukshundklubben/Strömsunds BK – ansökan om ändring av datum från söndag 

25 mars till lördag 24 mars 2012. 

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda ändring av datum i enlighet med ansökan. 

 

År 2013 

Svenska Leonbergerklubben – ansökan inkommen 24 januari 2013 om ändring av plats och 

arrangör från tidigare fastställd utställning 2013-05-19 i Norrvidinge till 2013-05-19 

Morokulien Norge, för samarrangemang med Norsk Leonbergerklubb. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ovan nämnda ärende för utredning om motivering till ansökan och 

hur arrangemanget är tänkt att genomföras. 

 

 

År 2014 
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Förelåg sammanställning av specialklubbarnas ansökningar om utställningsprogram för år 

2014. En granskning av ovan nämnda ansökningar har gjorts av UtstK till dagens möte. 

 

Konstaterade UtstK att ett antal frågetecken finns kring 2014 års ansökningar bland annat 

avseende datum för samarrangemang mellan olika specialklubbars lokalavdelningar (i första 

hand jakthundklubbar), där olika datum har ansökts trots uppgift om samarrangemang.  

Ett antal utställningar har också ansökts på dag och datum som inte överensstämmer, samt 

har några utställningar ansökts mitt i veckan., där man kan misstänka att utställningsansvarig 

har tittat på fel år i almanackan. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga fastställande av specialklubbarnas ansökningar för år 2014 då ett 

antal frågetecken fortfarande finns kring ansökta datum/dagar, samarrangemang mellan 

jakthundklubbar etc. 

Uppdrog UtstK till sekreteraren att tillskriva de klubbar där oklarheter finns kring ovan 

nämnda.  

 

§ 28 Redovisning av UtstK VU-beslut 

 

Antal hundar per domare/dag på utställning 

 

Stockholms Hundmässa, Älvsjö 2011-12-10-11 

Lördag 10 december 

Bystrup, Annette 88 

Cochetti, Francesco 81 

Deutscher, Erwin 86 

Eldred, Kay  90 

Finne, Leni  85 

Hagen, Helge Werner 85 

Hansen Granaas, Kari 85 

Himmrich, Torsten 82 

Järvinen, Kari 85 

Juutilainen, Saija 81 

Kostopoulos, George 86 

Laamanen, Kirsi 82 

Lehtinen, Hans 86 

Lummelampi, Kirsti 81 

Nielsen, Kim Vigsö 82 

Pallasky, Barbara 87 

Schemel, Andreas 82 

Shields, David 81 

Soos, Attila  83 

Teixeira, Luis Pinto 84 

Van den Berg, Hans 89 
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Söndag 11 december 

Anttinen, Eeva 85 

Armstrong, Moray 89 

Cardell, Agneta 87 

Cochetti, Francesco 85 

Deutscher, Erwin 85 

Finne, Leni  82 

Hagen, Helge Werner 88 

Hasselgren, Birgitta 84 

Järvinen, Kari 84 

Juutilainen, Saija 84 

Lummelampi, Kirsti 87 

Rosenberg, Hans 82 

Berchtold, Peter 82 

Vuorinen, Rainer 84 

 

Västra Kennelklubben, My Dog Göteborg 2012-01-07&08   

Lördag 7 januari 

Ewa Nielsen  83 

Annika Ulltveit Moe 85 

 

Söndag 8 januari 

Nils Molin  83 

 

Beslöt UtstK att bifalla av VU ovan i paragrafen givna dispenser. 

 

Ansökningar/ändringar – utställningsprogram –  

 

länsklubbar 

VU-beslut 2011-11-02 Örebro läns Kennelklubb har beviljats internationell status samt nytt 

datum: 19–20 juli för utställningen 2014, i Askersund, under förutsättning att man lägger 

grupperna ”omlott” med Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Köping samma helg. 

 

specialklubbar 

VU-beslut 2012-01-11 Svenska Brukshundklubben/Matfors BK har beviljats ändring av 

datum från 12 februari till 25 februari 2012 i Timrå. 

 

VU-beslut 2012-01-12 Svenska Taxklubben/Dalarna har beviljats ändring av datum från 10 

mars, Amsberg till 17 juni 2012 i Avesta, på grund av lokalproblem. 

 

VU-beslut 2011-11-29 Svenska Vinthundklubben/Svenska Salukiringen har fått avslag på 

ansökan inkommen 23 november 2011 om att arrangera utställningen över två dagar i stället 

för en. Motiveringen till avslag är att VU anser att SvVK ansökan och planering av ett 

tvådagarsarrangemang är påkommet alltför sent. 
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Beslöt UtstK att bifalla av VU ovan i paragrafen tagna beslut. 

 

 

Övriga VU-beslut 

 

Registreringsärenden 

VU-beslut 2011-12-22. VU i SKK/UtstK har 2011-12-21 fått kompletterande information 

från kennelklubben i Bulgarien om att det championat som chinese crested dog, Sun-Hee’s 

Million Dollar Outfit, S51000/2009, erhållit på utställning i Bulgarien är ett 

juniorchampionat, innebärande att hunden tävlat i championklass på ett antal utställningar i 

Sverige, i strid mot Utställnings- och championatbestämmelserna. Med anledning av ovan 

nämnda, beslöt UtstK VU att de i ärendet aktuella priser för hunden, ska annulleras från 

följande utställningar: Malmö 2011-03-20, Forshaga 2011-04-09, Lidköping 2011-05-08, 

Vallentuna 2011-05-28, Avesta 2011-06-19, Borås 2011-07-02, Borås 2011-07-03, Alfta 

2011-07-09, Tvååker 2011-07-15, Tvååker 2011-07-16, Visby 2011-08-28 samt Stockholm 

Hundmässa 2011-12-10. Beslutet innebär också att de felaktigt registrerade 

championattitlarna: BG Ch, GI Ch och SE UCh annulleras. 

 

VU-beslut 2011-11-14. VU i SKK/UtstK har efter att ha tagit del av inkommen skrivelse, 

yttranden från berörda och kritiker, beslutat att kritiker för två i Visby 28 augusti 2011 

(Gotlands Kennelklubb) utställda mellanpudlar, med registreringsnummer SE29574/2010 

San-Jo-Le’s Jamaica med katalognummer 84 och SE30891/2010 Tindras Silver Rioja med 

katalognummer 85 ska skiftas, innebärande att såväl bedömningsutlåtande som priserna 

justeras, då de av ringsekreterarna förväxlats.  

 

Beslöt UtstK att bifalla av VU ovan i paragrafen, tagna beslut. 

 

 

§ 29 Ringsekreterarfrågor 

 

Förelåg ansökan inkommen 23 januari 2012, från Pernilla Jansson, Rimbo om dispens för 

förlängning utöver ett år, för fullgörande av aspiranttjänstgöringarna för att bli auktoriserad 

ringsekreterare. 

 

Beslöt UtstK att bevilja Pernilla Jansson förlängd tid till och med 30 juni 2012, för 

fullgörande av sista delen av aspiranttjänstgöringarna. 

 

 

§ 30 Information från FCI  

 

För UtstK kännedom förelåg följande information: 
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 FCI General Committee, har vid möte i Rom, april 2011 beslutat att U.K. domare får 

döma på internationella utställningar på de raser de har ”cert”-rättigheter för.  

Se Cirkulär 45/2011 angående att beslutet träder i kraft från och med 1 januari 2012.  

Uppdaterad lista över FCI raser med CC status i U.K. bif. cirkulär 45/2011. 

Samtidigt upphävs Cirkulär 52/2008, avseende de 16 domarna. 

På nationella utställningar gäller tidigare överenskommelser att även domare från den 

så kallade ”B-listan” får döma från listan över raser som har ”cert-status” i U.K. 

 

 Sammanfattning från FCI General Committee, möte i Paris 3 & 5 juli 2011.  

General Committee och European Section arbetar på att utöka the European Judges 

Directory till en ”världsdomarlista” som ska uppdateras åtminstone en gång i 

månaden.  

 

FCIs kansli inventerar vilka länder som kräver godkännande från hemlandets 

kennelklubb för domare att döma utomlands. (Not. Uppdrogs åt sekreteraren att 

meddela FCI att SKK inte har något sådant krav för sina domare när de inbjuds att 

döma utomlands.) 

 

Relationerna mellan FCI och UCK (Kazakstan) har återupptagits från 6 juli 2011.  

 

 Protokoll från FCI Europe Section General Committee i München, 16 november 

2011.  

 

 För kännedom, agenda till FCI Show Commission 4 februari 2012. Möte i Vilnius 

tillsammans med Judges Commission 4 & 5 februari. Show Commissions delegat är 

från 2012, Marie Nylander. 

 

 Cirkulär 4/2012: Bif. lista, ”FCI general and breed specific Guidelines about crosses 

of  breeds and breed varieties”, att gälla från 1 januari 2012,  i enlighet med beslut 

från General Assembly möte i Paris, juli 2011. 

 

Noterade UtstK att tysk schäferhund, enligt det nya beslutet får Normalhår 

(Stockhaar) respektive Långhår (Langstockhaar) korsas. 

 

 Cirkulär 5/2012: Förfrågan från FCI huruvida domare från sitt hemland har krav på 

skriftligt godkännande för att döma utomlands på internationella utställningar. 

(SKK har inget krav på ovan nämnda.) 

 

 Cirkulär 84/2011: Påminnelse om att Köpek Irklari Ve Köpek Bilimleri Federasyonu 

(KIF) är den enda av FCI godkända medlemsorganisation i Turkiet. 

 

 Cirkulär 89/2011: FCI Centenary Shows Champion (C.E.C)  
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Påminnelse om att med anledning av FCI Centenary, på 3 FCI Centenary Shows 

(Dortmund 6–8 maj 2011, Paris 7−10 juli och Leeuwarden 1− 4 september 2011) 

organiserade detta år, har FCI inrättat en särskild Centenary Title, enbart för dessa 

tillfällen. 

Kravet är att hunden för att vara berättigad till C.E.C  ska ha erhållit följande meriter 

på de 3 ovan nämnda Centenary Shows: antingen 2 CACIB eller 1 CACIB och 2 

Reserv-CACIB 

Av FCI bekräftad titel berättigar till att tävla i championklass. 

 

 Cirkulär 2/2012: Ente Naxionale della Cinofilia Italiana (ENCI) informerar att Mrs. 

Francesca Mavilla är avstängd som domare under sex månader från 12 december 

2011 till 12 juni 2012. 

 

 Cirkulär 3/2012: Federación Cinológica Argentina informerar att Mr. Damián 

Morena har avauktoriserats som domare från och med 26 juli 2011. 

 

 Cirkulär 79/2011: Bulgarian Republican Federation of Cynology (BRFC) informerar 

att Mr. Georgi Eftimov är avstängd som domare under ett år från 14 november 2011. 

 

 Cirkulär 87/2011: Korea Kennel Federation (KKF) informerar att Mr. Han Chui Kang 

är utesluten som medlem och avstängd som domare under ett år från 21 november 

2011 till 20 november 2012. 

 

 Cirkulär 88/2011: Kinoloska Zveza Slovenije (KZS) informerar att Mr. Brane Pus har 

fått en tidsbegränsad avstängning som domare från 21 november 2011.     

 

 Uppdaterad lista (10 januari 2012) över FCI CACIB utställningar år 2012. 

 

Noterade UtstK ovan nämnda information. Lades underlagen till handlingarna. 

 

 

§ 31 Övriga frågor 

 

Överklagande av avslagen protest, My Dog 6 januari 2012 

Förelåg överklagande inkommet till UtstK 2012-01-27, av bestyrelsens avslag på protest 

inlämnad på Västra Kennelklubbens utställning My Dog, 6 januari 2012.  

Protesten avser leonberger Knockando’s Qmp Quillon Red, kat nr 366, och priset ”Good”. 

Utställaren menar att hunden fått priset ”Good”, men borde ha fått priset ”Cannot be judged” 

om priset ”Good” beror på att domaren lagt stor vikt vid tänder och uppförande i ringen. 

Utställaren hänvisar i sitt överklagande till Utställningsbestämmelsernas paragraf 21 Protest, 

---Domslut kan ändras i följande fall: Om fel av teknisk art begåtts---  

 

Förelåg även kopia på i ärendet aktuell bedömningskritik. 
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Tog UtstK del av inkomna underlag. Fann UtstK att ingenstans på bedömningskritiken står 

att priset ”Good” beror på tänder eller uppförande i ringen. Beslöt UtstK, att fastställa Västra 

Kennelklubbens beslut om avslag på protesten, innebärande att priset ”Good” kvarstår för 

ovan nämnda hund.  

 

§ 34 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats. 

 

Beslöts att punkten under paragraf 8b) är av karaktär att den inte får offentliggöras enligt 

ovan nämnda. 

 

§ 35 Nästa sammanträde 

 

Fastställdes följande mötesdatum i UtstK: 30 mars (Järva Krog i samband med seminarium), 

23 maj, 12 september, 19 oktober (i samband med seminarium) samt 24 januari 2013. 

 

 

§ 36 Mötets avslutande 
 

Tackade ordföranden ledamöterna samt förklarades mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Marie Nylander (ordf)  Jan Hallberg   

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


