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SKK/UtstK nr 2/2011, 2011-04-27-28 

 

§§ 30 - 58 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 27 – 28 april 2011, på Thoresta Herrgård. 

 

Närvarande: Mats Stenmark (ordf.), Marie Nylander (v ordf.), Kerstin Eklund, 

Jan Hallberg, Yvonne Hansén, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg (§§ 30 – 35 

därefter frånvaro p g a sjukdom )  

 

Adjungerad: Kjell Svensson, SKKs kansli (§§ 41-58) 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 30 Sammanträdets öppnande 

 

Hälsade Mats Stenmark ledamöterna välkomna till dagens sammanträde. Förklarades mötet 

därefter öppnat. 

 

§ 31 Val av justerare 

 

Utsågs Cindy Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§ 32 Föregående mötesprotokoll 

 

SKK UtstK protokoll nr 1/2011, 2011-02-10 

 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 33 Information från ordföranden 

 

Förelåg för UtstK ekonomisk resultatrapport. 

Gick UtstK igenom rapporten. Fann UtstK att rapporten ligger väl mot budget. 

 

Lades rapporten till handlingarna. 
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§ 34 Information från ledamöterna 

 

Cindy Pettersson 

Tog Cindy Pettersson upp en skrivelse från föregående UtstK möte gällande Junior Handling, 

som UtstK avvaktat med eftersom Cindy Pettersson inte var närvarande vid det mötet. 

 

Cindy Pettersson redogjorde muntligt för ovan nämnd skrivelse, undertecknad av några 

föräldrar till tävlande ungdomar, ställd till Sveriges Hundungdom för kännedom till Junior 

handlingkommittén. I skrivelsen framkommer synpunkter på Junior handlingverksamheten 

samt önskemål om förtydligande av vissa regler. Förelåg även skriftligt svar från Sveriges 

Hundungdoms Ungdomsråd genom Moa Källström. 

 

Cindy Pettersson informerade UtstK om att Junior handlingkommittén inte förrän i sent skede 

haft möjlighet att ta del av skrivelsen då den kommit Junior handlingkommittén tillhanda 

med en viss fördröjning. 

 

Noterade UtstK informationen samt konstaterade att skrivelsen är handlagd.   

 

Togs även upp den skrivelse daterad 19 januari 2011 ställd till SKKs UtstK som inkommit 

från Göran Bodegård gällande Junior handlingverksamheten. Skrivelsen bordlades vid 

föregående möte av samma anledning som ovan nämnt ärende. 

 

Tog UtstK del av Cindy Petterssons muntliga synpunkter över ovan nämnd skrivelse. 

Uttalade UtstK att man stödjer Cindy Petterssons yttrande. Beslöt UtstK att uppdra åt Junior 

handlingkommittén att besvara skrivelsen i enlighet med yttrande. 

 

Lämnade Cindy Pettersson vidare en lägesrapport gällande Junior Handlingkommitténs 

arbete. 

 

Noterade UtstK informationen.  

 

 

§ 35 Ansökan om utställningsprogram 

 

Länsklubbar 

 

Norra Norrbottens Kennelklubb 

Förelåg ansökan 2011-04-15 från Norra Norrbottens Kennelklubb angående nationella 

utställningen i Överkalix 25 – 26 maj 2013, avseende begäran om att få flytta utställningen 

till i augusti, på grund av att det är för blött i markerna i området i maj månad. 

 

Beslöt UtstK att bevilja Norra Norrbottens Kennelklubb att för utställningen i Överkalix 

2013-05-25-26 byta datum till 2013-08-17-18 under förutsättning att länsklubben justerar 
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gruppfördelningen så att raserna inte krockar med specialklubbars fastställda utställningar 

2013.   

 

Södermanlands Kennelklubb 

Förelåg ansökan från Södermanlands Kennelklubb inkommen 2011-03-21, avseende begäran 

om att återkommande få arrangera ytterligare en utställning, med internationell status 

inomhus i mars månad, i Strängnäs/Svenska Hem Arena, med början 2013-03-09-10.  

 

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda ansökan från Södermanlands Kennelklubb för 

vidarebefordran till SKKs Centralstyrelse för fastställande. 

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

Sydskånska Kennelklubben 

Ansökan, beviljad av SKKs UtstK VU 2011-03-09, från Sydskånska Kennelklubben 2011-

02-21 med begäran om att få ändra gruppfördelningen för Malmö Internationella utställning 

2013-03-23-24 enligt följande Lördag 23 mars: 2,3,7,8 och Söndag 24 mars: 1,4,5,6,9,10. 

 

Beslöt UtstK att bifalla av VU ovan i paragrafen taget beslut.  

 

 

Uppsala läns Kennelklubb 

På förekommen anledning förtydligades gruppfördelning avseende Uppsala läns 

Kenneklubbs internationella utställning 2011-09-10-11 i Gimo, att arrangeras enligt följande: 

Lördag 10 september: 2,3,7,9 och Söndag 11 september: 1,4,5,6,8,10. 

 

 Specialklubbar 

 

Svenska Bergs- och Herdehundsklubben/Pyreneiska Mastiffklubben 

Ansökan, beviljad av SKKs UtstK VU 2011-04-14, från Svenska Bergs och 

Herdehundsklubben/Pyreneiska Mastiffklubben om att få justerat datum för tidigare ansökt 

utställning 2011-09-10 i Gimo till 2011-09-11 så att rasen inte krockar med Uppsala läns 

Kenneklubbs internationella utställning i Gimo samma helg.  

 

Svenska Terrierklubben/Övre Norra Terrierklubben 

 

Ansökan från Svenska Terrierklubben/Övre Norra Terrierklubben om att byta plats för 

utställningen 2011-08-13, från Skellefteå till Piteå, med bibehållet datum.   

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda ansökan från Svenska Terrierklubben om byte av 

utställningsplats från Skellefteå till Piteå 2011-08-13. 

 

 

 



4 
 

§ 36 Redovisning av UtstK VU-beslut 

 

Antal hundar per domare och dag 

 

Svenska Brukshundklubben/Matfors BK, Matfors 2011-02-26 

Sonny Ström  81 

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Norrbotten, Piteå 2011-03-05 

Anne-Berith Waskaas 84 

 

Svenska Sennenhundklubben, Sala 2011-03-12 

Dan Ericsson  82 

 

Svenska Dvärghundsklubben, Forshaga 2011-04-09 

Harry Vella  82 

 

Svenska Taxklubben/Halland, Tvååker 2011-04-16 

Bo Wallin  87 

 

Wästmanlands Kennelklubb, Rocklunda/Västerås 2011-04-16-17 

Lördag 

Rune Lysgard 81 

Liz-Beth C Liljeqvist 81 

 

Söndag 

Eva Liljekvist Borg 81 

 

Ändring av tidigare beviljad utställning – specialklubbar 

 

Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) 

VU i UtstK har 2011-03-04 beviljat ansökan från SDHK 2011-03-03 för följande rasklubbar 

Malteser Ringen, Japanese Chin Sociteten, Phalene Sällskapet, Coton de Tuléar och 

Pekingese Logen, gällande begäran om att få byta datum för utställningen i Stockholm från 

2011-08-27 till 2011-08-06. Motivering till ändring är att Stockholms Kennelklubb och 

Gotlands Kennelklubb har bytt datum vilket krockar med SDHKs ovan nämnda rasklubbars 

tidigare beviljade utställningsdatum. 

 

Svenska Vinthundklubben/Västra (SvVK)  

VU i UtstK har 2011-03-09 beviljat ansökan från SvVK 2011-03-08 om att ställa in tidigare 

beviljad utställning i Borås 2011-11-12, med hänseende till av SvVK angivna skäl att Västra 

avdelningen för närvarande är vilande. Beslöt VU i UtstK att även motsvarande utställning 

för år 2012 ställs in. 

 

Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda i paragrafen av VU tagna beslut. 
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Övriga VU-beslut 

 

VU i UtstK har 2011-03-09 avslagit dispens för Gotlands Kennelklubb att arrangera SM-

kvalificerande Junior Handlingtävling endast en dag i stället för två i samband med Gotlands 

Kennelklubbs två internationella utställningar 27 och 28 augusti 2011. Beslutet om avslag 

med hänvisning till fastställda tävlingsregler, samt att länsklubbens motivering ”stora 

kostnader” inte är relevant då nämnda tävlingar ingår i åtaganden på internationella 

utställningar. 

 

Beslöt UtstK att bifalla ovan i paragrafen av VU taget beslut.  

 

 

§ 37  Dispensansökan - exteriörbedömning vid ett tillfälle för svanskuperad 

hund född efter 1 januari 2008 

 

Ansökan inkommen 30 mars 2011 avseende begäran om dispens för svanskuperad 

wachtelhund S41707/2009, Agnes född 2009-05-18; d v s efter 1 januari 2008, att bli 

exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle. 

  

Beslöt UtstK vid möte 2011-04-27 - 28  att efter särskild prövning medge ovan nämnda 

svanskuperade wachtelhund S41707/2009, Agnes född 2009-05-18 att bli exteriörbedömd vid 

ett (1) tillfälle och få resultatet infört i stamboken, samt därefter spärras för att ställas ut 

vidare på utställning i Sverige. 

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

   

§ 38  Information från FCI 

 

För kännedom, protokoll från FCI Show Judges Commission möte 5 februari 2011 samt 

Show and Show Judge Commissions möte 6 februari 2011, i Rom.  

 

För kännedom, uppdaterade listor 2011-01-12 respektive 2011-01-11 över FCIs 

internationella utställningar 2011 och 2012. 

 

Cirkulär 21/2011 

För kännedom, informerar Ascociatia Chinologica Romana (AChR), FCIs medlemsländer att 

alla inbjudningar om domaruppdrag avseende Mr. Petru Muntean, från och med 2011-02-

16 under en period om två (2) år, ska göras via AChR.  

 

Cirkulär 23/2011 

För kännedom, informerar Malta Kennel Club att Mr. Stephen Young är avstängd från att 

döma från och med 2011-02-18 tillsvidare. 
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Cirkulär 24/2011 

För kännedom, informerar Kennel Club Boliviano (KCB) med hänvisning till Circulär 

20/2010 att Mr.Christian Molina Gálvez’s avstängning från att döma har hävts. 

 

För UtstK kännedom lista från FCI över raser som av FCI inte är klassade som ”arbetande” 

raser, men som nationellt kan ha krav på provmerit. 

 

Noterade UtstK ovan nämnd information samt lades underlagen till handlingarna. 

 

 

 

 

§ 39 Inkomna skrivelser 

 

Förelåg från SKKs medlemsavdelning samt registreringsavdelning underlag gällande person 

som ställt ut hund på utställning utan att vara medlem. Berörd person har från 

medlemsavdelningen fått två påminnelser 20 september 2010 och 18 oktober 2010 om att 

medlemskapet i SKK har förfallit. Då medlemskap inte betalats in i samband med deltagande 

på Västra Kennelklubbens internationella utställning 2011-01-06 i Göteborg samt att 

personen vid anmälan till Malmö internationella utställning i mars 2011 inte reglerat 

medlemsavgiften, tillskrevs aktuell person innan Malmöutställningen och meddelades i 

samband därmed att ärendet vidarebefordrats till SKKs UtstK. (Not. Medlemskap har därefter lösts 

innan Malmöutställningen.) 

  

Förelåg 2011-04-08 yttrande i ärendet från berörd utställare. 

 

Tog UtstK del av underlagen. Beslöt UtstK att resultat för deltagande aktuella hundar på 

Västra Kennelklubbens utställning i Göteborg 2011-01-06, ska annulleras. Vidare beslöt 

UtstK att med hänseende till att ovan nämnd hundägare är en van utställare samt i SKK 

auktoriserad domare att vidarebefordra ärendet till SKKs Domarkommitté. 

 

Slutligt inmätt, ommätt pudel 

Inkommen skrivelse 2011-04-14 från hundägare som deltagit i utställning med sin pudel som 

helt enligt reglerna blivit slutligt inmätt till dvärgpudel vid första utställningstillfället efter 15 

månader 2010-10-10. Därefter vid kommande utställning har på eget initiativ den anlitade 

domaren för rasen, samt har domaren tillkallat ytterligare en på utställningen tjänstgörande 

domare, för ommätning av pudeln som då blivit toy. Då hundägaren inte har vetat hur hon 

skulle hantera den uppkomna situationen har pudeln därefter ställts ut ytterligare två gånger, 

båda gångerna som toy. Vid det senaste utställningstillfället 12 mars 2011 har den av Svenska 

Pudelklubben kontrakterade domaren reagerat och tilldelat pudeln en 0:a då han ansett att 

hunden är en dvärgpudel. Efter samtal med hundägaren som förklarat hur det kommer sig att 

dvärgpudeln tävlar som toy, har domaren kontaktat SKKs kansli och bett UtstK att ta hand 

om ärendet för utredning. 
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Beslöt UtstK efter genomgång av inkomna handlingar, att samtliga priser erhållna som toy 

efter den internationella utställningen i Sundsvall 2010-10-10 där pudeln blev slutligt inmätt 

som dvärgpudeln, ska annulleras.  

Beslöt UtstK vidare att rekommendera samtliga arrangörer där hunden tävlat i fel klass, på 

grund av felaktig ommätning av de två domarna, att återbetala anmälningsavgiften till 

hundägaren. 

Beslöt UtstK att vidarebefordra ärendet till SKKs Domarkommitté, då man anser det 

anmärkningsvärt att domare utan att hundägaren begärt ommätning mäter om en slutligt 

inmätt pudel. 

(Not. Domarens yttrande hade inte inkommit vid tillfället för UtstK möte, men har när 

protokollet skrivs vidarebefordrats till ledamöterna. I yttrandet har inte framkommit något 

som ändrat UtstK beslut.) 

 

 

 

§ 40 Registreringsärenden 

 

Hund som deltagit i utställning i strid mot reglemente avseende karenstid för medicinsk 

behandling 

VU i UtstK har 2011-03-14 beslutat att priser erhållna för hund av ras dogo canario, 

LOE1810346, Irga de El Calabazo, född 2008-05-14 som deltagit i Västra Kennelklubbens 

utställning i Göteborg, My Dog 2011-01-08/2011-01-09 för tidigt avseende karenstid efter 

medicinsk behandling enligt Nationellt dopingreglemente, ska annulleras. Ovan nämnda 

beslut innebär att hunden inte är svensk utställningschampion. 

 

Beslöt UtstK att efter genomgång av underlag bifalla av VU taget beslut enligt ovan nämnda. 

 

§ 41 Mätning av raser 

 

a)Ansökan från SSUK/Japansk spets om förlängd mätperiod för rasen 

Ansökan inkommen 2011-02-27 från Svenska Spets- och Urhundsklubben/Japansk 

Spetsklubben om att få förlänga tiden för obligatorisk mätning av rasen japansk spets. 

 

Rasen japansk spets har under perioden 2010-01-01- 2011-12-31 av UtstK beviljats 

obligatorisk mätning i alla officiella klasser på alla officiella utställningar. 

 

Motivering till ansökan om ytterligare en mätperiod för rasen är att rasklubben har gått miste 

om viktig information då domare på ett antal länsklubbsutställningar inte mätt rasen samt att 

enligt rasklubben ett flertal ”större” hundar premieras och att normalstora hundar fått 

noteringen ”liten” utan att ha blivit mätta av domaren.  

 

Beslöt UtstK efter att ha tagit del av SSUK/Japansk Spetsklubbens motivering till förlängd 

mätperiod för rasen japansk spets att bevilja ytterligare en mätperiod från och med  
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2012-01-01 till och med 2013-12-31.  

 

 

b)Åtgärd för att informationen om obligatorisk mätning av raser ska nå ut 

 

Med anledning av att det från special- och rasklubbar i samband med utvärdering av raser 

som har avslutat sin mätperiod, framkommit att besluten om obligatorisk mätning inte 

uppmärksammas av arrangörer, domare och ringsekreterare och i vissa fall ”nonchalerats” 

av domare; d v s domaren har trots påpekande vägrat att mäta, diskuterade UtstK åtgärd för 

att komma till rätta med detta.  Beslöt UtstK att i särskilt utskick till länsklubbar informera 

om att ”PM om mätraser” ska ligga i alla ringlådor på länsklubbsutställningar. Beslöt UtstK 

vidare att uppdra åt kansliet att tillse att på SKKs hemsida ”puffa”; d v s särskilt 

uppmärksamma, raser med obligatorisk mätning.  

 

 

c) Svenska Bassetklubben/Svenska Basset Fauve de Bretagneklubben – 

sammanställning över mätresultat 

Förelåg för UtstK, sammanställning av mätningar gjorda under perioden 2006-07-01 –  

2008-06-30, på rasen basset fauve de bretagne. 

 

Noterade UtstK att sammantaget enligt klubbens utvärdering, baserad på sammanställningen 

från mätperioden, antas rasen ligga väl inom standardens måttangivelse. Beslöt UtstK att 

vidarebefordra informationen till SKKs Domarkommitté för kännedom. 

 

Lades underlagen därefter till handlingarna. 

 

d)  Svenska Isländsk fårhundklubben – sammanställning över mätresultat 

Förelåg för UtstK, sammanställning av mätningar gjorda under perioden 2007-01-01 –  

2008-12-31.  

 

Noterade UtstK att enligt klubbens utvärdering, baserad på sammanställningen från 

mätperioden, ”både hanar och tikar har en mankhöjd i överensstämmande med standarden 

samt att resultatet för genomsnittlig mankhöjd blir detsamma även om man utesluter minsta 

respektive största hane/tik före beräkningen”. Beslöt UtstK att vidarebefordra informationen 

till SKKs Domarkommitté för kännedom. 

 

Lades underlagen därefter till handlingarna. 

 

e) Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar/Svenska Weimaranerklubben – 

sammanställning över mätresultat samt ansökan om ytterligare en mätperiod  

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF)/Svenska Weimaranerklubben har vid 

föregående möte i UtstK 2011-02-10 begärt att få förlänga mätperioden med ytterligare en  
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2-årsperiod. Vid föregående möte bordlade UtstK ärendet med motivering att man önskade se 

mätresultat från perioden 2009-01-01 – 2010-12-31 innan beslut om ytterligare mätperiod 

kan fattas.   

 

Tog UtstK del av den sammanställning som inkommit från SKF/Svenska 

Weimaranerklubben, vilken redovisar resultat för hanar/tikar samt uppdelning korthår och 

långhår. För korthår har 73 % av de utställda hundarna mätresultat samt för långhår 87,7 % 

av de utställda hundarna. Uttalade UtstK att special- och rasklubben borde kunna dra 

slutsatser av de mätresultat som finns för rasen, varför UtstK inte kan se någon anledning till 

att förlänga mätperioden för rasen ytterligare. Beslöt UtstK att meddela SKF/Svenska 

Weimaranerklubben att klubben i sådant fall får återkomma om det framkommer något som 

inte stämmer med underlagen. 

Beslöt UtstK att vidarebefordra sammanställningen till SKKs DK för kännedom. Lades ovan 

nämnda till handlingarna. 

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

§ 42 Utbildningsfrågor 

 

Förelåg för UtstK kännedom Minnesanteckningar från möte 17 februari 2011 med 

länsklubbarnas utbildningsgrupp och SKK. I gruppen ingår Anne-Chaterine Edoff, Susanne 

Thell, Monika Moberg Falk (anmält förhinder) och från SKKs kansli Kjell Svensson och 

Nina Berggren.  

Under hösten 2009 avvecklades SKKs Utbildningskommitté (UK) och då fördelades de av 

UK framarbetade funktionärsutbildningarna på SKKs övriga kommittéer. Enligt 

utbildningsgruppen har länsklubbarna framfört önskemål om att kommittéerna har en 

långsiktig planering när det gäller utbildningar samt att en plan läggs upp som också 

innefattar med vilken periodicitet respektive utbildning ska genomföras.  Länsklubbarna 

behöver i sin tur påtala sina behov av utbildningar till kommittéerna. Förmedling av 

information och kunskap inom klubbarna är också något som arbetsgruppen ser behov av, där 

SKK bör kunna hjälpa till genom att ta fram verktyg för att underlätta. 

Lämpliga områden för distansutbildningar hade diskuterats. 

 

Förslag har lagts fram att respektive berörd kommitté utser en person i kommittén som har 

ansvar för utbildningsfrågor.  

 

Noterade UtstK informationen i minnesanteckningarna ovan nämnt. Beslöt UtstK att 

vidareutveckla frågeställningarna samt återkomma till frågan om utbildningsansvarig i 

kommittén. 
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§ 43 Ringsekreterarfrågor  

 

VU i UtstK har 2011-02-22 beviljat dispens för Arto Nieminen, Karlskoga att få förlängd tid 

utöver ett år, till och med 30 juni 2011, för att fullgöra elev- och aspiranttjänstgöringar för att 

kunna auktoriseras som ringsekreterare. 

 

VU i UtstK har 2011-03-15 beviljat dispens för Svenska Terrierklubben/Övre norra att ha 

endast en ringsekreterare för 28 anmälda hundar (varav 2 vuxna hundar och resten valpar) på 

utställningen 16 april 2011 i Skellefteå. 

 

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

 

§ 44 Information från Tävlings- och utbildningschefen 

 

Omorganisation 

Informerade Kjell Svensson om den omorganisation som sker på SKKs kansli där den 

tidigare Informationsavdelningen upplöses från 2 maj 2011 och fördelas ut med bland annat 

två personer vardera som Informatörer på Tävlingsavdelningen respektive 

Registreringsavdelningen. Telefontid 10 – 12 och 13 - 15.  

 

SKKs nya hemsida 

Rapporterade Kjell Svensson om utvecklingen av SKKs nya hemsida som för kort tid sedan 

”släpptes” för allmänheten. 

 

Antalet starter på utställning 2010 – nedgången mindre än befarat 

Gav Kjell Svensson en muntlig kort redovisning av antal starter på utställning under 2010.  

En smärre nedgång har rapporterats av antalet starter på utställning, prov- och tävling totalt. 

Tillbakagången är dock mindre än befarat med hänseende till det allmänna konjunkturläget. 

 

Förslag att stänga internetanmälan mitt på dagen 

Togs upp ett förslag från SKKs IT-avdelning om möjligheten att stänga internetanmälan till 

utställning mitt på dagen (sista anmälningsdagen) i stället för kl 24:00. Förslaget skulle bland 

annat innebära att om något fel i systemet uppstår finns såväl Tävlingsavdelningen tillgänglig 

för information som SKKs IT-avdelning med support, vilket med nuvarande system där 

internetanmälan stängs på natten omöjliggör snabb insats från SKK. 

 

Beslöt UtstK att stödja förslaget ovan nämnt i paragrafen samt beslöts att innan ett eventuellt 

genomförande, inhämta synpunkter från länsklubbarna om förslaget.  

 

Praxis runt medlemskap och icke tidsbegränsat djurförbud 

Efterhörde Kjell Svensson på uppdrag av Ulf Uddman, UtstK synpunkter angående praxis 

runt medlemskap i SKK-organisationen med anledning av att Länsstyrelsen i princip aldrig 

utdömer tidsbegränsat djurförbud. Lagen ger utrymme för att utdöma tidsbegränsade straff, 

men så sker i praktiken aldrig oavsett djurslag eller graden av brott. Rimligheten kring att 
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medlem utesluts på livstid från medlemskap i SKK oavsett djurslag eller grad av brott, har 

tagits upp inom organisationen.  

 

Efter klarläggande och exemplifiering av konsekvens av ovan nämnda, uttalade UtstK att 

man förespråkar individuell prövning av medlemskap i SKK; d v s möjligheten att ”komma 

tillbaka” ska avgöras från fall till fall om en person åtgärdat påtalade brister.   

 

 

§ 45 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS)  

 

 Utdrag ur CS protokoll från 2011-02-16 

 

§ 21, Övrigt  

 

Protokollsutdrag SKK/UtstK nr 1/2011, 2011-02-10 

Angående CS fastställande av UtstK beslut om att bevilja Småland-Ölands Kennelklubb att 

arrangera 3 x internationella utställningar den 1, 2 och 3 augusti 2014. 

Vidare CS beslut som konsekvens av ovan nämnda, att Jämtland/Härjedalens Kennelklubb 

denna helg får arrangera en nationell utställning. 

 

BlåGulaHund 

Angående missvisande information i Hundsport 1/2011. Tävlingen arrangeras även under 

hela 2011, men därefter upphör  tävlingen. 

 

Reviderat regelverk för Junior Handling 

Angående CS fastställande av UtstK beslut om att godkänna reviderade ”Regler och 

anvisningar för handlingtävlingar, SM-uttagningstävlingar och SM-final i junior handling 

samt anvisningar för domare i junior handling”. Reglerna är giltiga 2011-02-10 – 2011-12-31. 

 

§ 23, Beslut tagna av CS/presidiet via mejlkorrespondens 

b) Tillägg till allmänna bestämmelser i Utställnings- och championatbestämmelser 

CS fastställande av presidiets beslut om ett tillägg i de allmänna bestämmelsernas inledning; 

”det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte 

skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning 

eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis 

bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller 

deltagare.” 

--- 

CS beslut att ge mandat till presidiet att ta beslut i allmänna frågor i Utställnings- och 

championatbestämmelserna under det nu pågående regelrevideringsarbetet. Besluten 

rapporteras löpande till nästa CS-möte. 
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§ 24, Ändringar i de allmänna bestämmelserna i Utställnings- och 

championatbestämmelserna 

CS fastställande av UtstK beslut att med omedelbar justering föreslå CS ändringar i de 

allmänna bestämmelserna för utställning, prov och tävling under punkt 6 ”Hinder för 

deltagande i utställning, prov och tävling” samt under punkt 7 ”Doping och andra otillbörliga 

förhållanden, Kastrerad hanhund/tik”. 

 

Noterade UtstK ovanstående information. 

 

 

§ 46 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté (DK) 

 

Utdrag ur DK protokoll från 2011-02-09 

 

§ 14 Protokollsutdrag från SKK/UtstK möte 9 november 2010 

Angående från UtstK vidarebefordrat ärende till DK. 

DKs beslut att informera en domares hemlands kennelklubb med anledning av skrivelse från 

tre utställare (SSPKs utställning i Höganäs 2010-09-12 där enligt utställarna domaren varit 

extremt långsam och ”rörig” och enligt utställarna de fått en undermålig bedömning). 

 

 

§ 47  Protokollsutdrag från SKKs Prov- och tävlingskommitté (PtK) 

 

Utdrag ur PtK protokoll 2011-03-01—02 

 

§ 23, Regelrevidering inför kommande låsningsperiod 2012-01-01 – 2016-12-31 

Angående  

Särbestämmelser kopplade till utställningsverksamheten.  

PtK har uttryckt sig positivt gällande SBKs önskemål om att för de australiensiska 

vallhundsraserna ta bort mentalbeskrivning med godkänt skottprov som alternativ 

arbetsprovsmerit för att erhålla certifikat, med hänvisning till att MH inte är att betrakta som 

ett arbetsprov i dess rätta bemärkelse. 

 

PtKs förordan av Svenska Polarhundklubbens önskemål om att för samtliga polarhundsraser 

införa samma krav som idag gäller för deltagande i bruksklass för att kunna erhålla certifikat.  

 

Noterade UtstK PtKs förordan enligt ovan nämnda. 

 

§ 19, Regelfrågor vilka i vissa delar är av betydelse i revideringsarbetet 

a)Vallanlagsprov – Ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben om officiellt 

vallanlagsprov 

 

Angående Svenska Gårds och Vallhundklubbens svar på SKKs kanslis förfrågan till 

specialklubben om lämplig provform för raserna berger des pyrénées á face race och berger 
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des pyrénées á poil long mot bakgrund av att raserna tillhör grupp 1 och enligt FCI är 

klassade som arbetande raser. 

 

PtKs beslut om att fastställa ”godkänt Vallanlagsprov enligt Specialklubben för Bearded 

collies regeleverk, som krav på arbetsmerit för raserna berger des pyrénées á face race och 

berger des pyrénées á poil long för erhållande av International Beauty Champion (C.I.B) 

(tidigare Int UCH) samt att det träder ikraft från och med 2012-01-01. 

  

Noterade UtstK PtKs beslut. 

 

 

 

§ 48 Övriga protokoll 

 

Förelåg för UtstK kännedom CS protokoll nr 1/2011. 

Förelåg för UtstK kännedom DKs protokoll nr 1/2011 och 2/2011. 

Förelåg för UtstK kännedom protokoll från NKU/AU möte 2011-03-02. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 49 Beslut från SKKs Disciplinnämnd (DN) 

 

Förelåg för UtstK kännedom, beslut i ärenden som berör UtstK.  

 

Tog UtstK del av informationen. 

Lades underlagen därefter till handlingarna. 

 

 

§ 50 Regelfrågor 

 

a)Ansökta förändringar i championatsbestämmelserna för jakthundraser med 

specialbestämmelser 

 

Skrivelse daterad 2011-02-14 från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) 

angående begäran om förändring i reglerna om att från och med 2012-01-01 certifikat ska 

vara championatsgrundande för junior som innehar provmerit, vilket inte är möjligt i dag.  

 

Beslöt UtstK att avslå ovan nämnd begäran från SKF med motivering att nuvarande regler är 

i paritet med reglerna innan 2011 då certifikat utdelades i jaktkonkurrensklass samt att enligt 

UtstK, SKFs förslag till regeländring är en ”omöjlig” konstruktion administrativt.  

 

Skrivelse daterad 2011-02-14 från Specialklubbar för Kontinentala Fågelhundar (SKF) 

samt Svenska Stövarklubben (SvStK) angående begäran om förändring i reglerna avseende 
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att Ck som utdelas i jaktkonkurrensklass jämställs med Certifikat som tilläggsmerit för 

utländsk champion.  

(Not. vid tidpunkt för protokollskrivning har skriftlig begäran i enlighet med ovan nämnda 

även inkommit från Svenska Älghundklubben samt Svenska Taxklubben.) 

 

Beslöt UtstK att tillstyrka ovan nämnda regelrevidering att Ck utdelat i 

jaktkonkurrensklass jämställs med Certifikat som tilläggsmerit för utländsk champion, 

att börja gälla från och med 2012-01-01. 

 

 

b)Ansökta förändringar i särbestämmelser   

 

Förelåg för UtstK skriftlig sammanställning av förslag till regelrevideringar avseende raser 

där respektive kommitté har sakkunskap på området, behandlade och godkända i SKKs Prov- 

och Tävlingskommitté (PtK) och Jakthundskommitté (JhK). Följande beslut har tagits upp 

särskilt i UtstK protokoll: 

 

Svenska Polarhundklubben (SPHK)  

 

1)gällande krav på provmerit för certifikat för raserna: alaskan malamute, grönlandshund, 

samojedhund och siberian husky 

SPHK har ansökt om att samma krav ska gälla för att tävla om certifikat, som för att delta i 

bruks-/jaktklass på utställning (i nuvarande regler finns inget krav på provmerit för 

certifikat). Principen har varit att krav på provmerit för att tävla om certifikat bara har 

tillämpats på raser som av FCI klassas som arbetande. 

 

PtK har förordat tillstyrkan av ovan nämnda förslag, med motivering att arbete pågår inom 

FCI Sled Dog Commission för beslut inom FCI att polarhundsraserna ska klassas som 

arbetande raser. 

 

Beslöt UtstK att bifalla PtKs ovan nämnda tillstyrkan av förslag från SPHK.  

 

2)gällande Svenskt Utställningschampionat (SE UCh) för raserna: alaskan malamute, 

grönlandshund, samojedhund och siberian husky 

SPHK har ansökt om att minst ett av certifikaten ska vara utdelat vid officiell utställning 

inom Svenska Polarhundklubben. 

 

Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda förslag från SPHK.  

 

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) 

 

1)gällande provmerit för certifikat för raserna: bracco italiano, gammel dansk hönsehund, 

spinone. 

SKF har ansökt om att nuvarande krav på provmerit för certifikat ska tas bort. 
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JhK har förordat tillstyrkan av ovan nämnda förslag. 

 

Beslöt UtstK att bifalla JhKs ovan nämnda tillstyrkan av förslag från SKF. 

 

2)gällande Svenskt Utställningschampionat (SE UCh) för samtliga SKFs raser. 

SKF har ansökt om att nuvarande B-alternativ ska tas bort för samtliga SKFs raser.  

 

JhK har förordat tillstyrkan till ovan nämnda förslag. 

 

Beslöt UtstK att bifalla JhKs ovan nämnda tillstyrkan av förslag från SKF. 

 

Svenska Dreverklubben (SDK) 

 

1)gällande Svenskt Utställningschampionat (SE UCh) för drever. 

SDK har ansökt om att gällande SE UCh med krav på 1:a pris drevprov, oavsett djurslag(d v 

s kravet på drevdjur hare tas bort) och en provmerit tagen efter 24 månader, ska även kravet 

vara att minst ett Ck i jaktkonkurrensklass ska vara taget efter 2012-01-01. Detta för att 

hantera retroaktivitetsproblematiken vid sänkning av krav för championat 

 

JhK har förordat tillstyrkan till ovan nämnda förslag. 

 

Beslöt UtstK att bifalla JhKs ovan nämnda tillstyrkan av förslag från SDK. 

 

Svenska Terrierklubben (SvTeK) 

1)gällande provmerit för certifikat för rasen tysk jaktterrier. 

SvTeK har ansökt om att införa krav på provmerit för att tävla om certifikat, som ska vara det 

samma som kravet för att delta i jaktklass (i nuvarande regler finns inget krav på provmerit 

för tävlan om certifikat för rasen). 

 

JhK har förordat tillstyrkan till ovan nämnda förslag. 

 

Beslöt UtstK att bifalla JhKs ovan nämnda tillstyrkan av förslaget från SvTeK. 

 

Utöver ovan nämnda beslöt UtstK att bifalla ytterligare i sammanställningen smärre förslag 

till revideringar att gälla från och med 2012-01-01.  

Undantaget gällande Svenska Polarhundsklubben (SPHK) för rasen samojed, angående SE 

(polar) Ch där UtstK noterat att PtK har återremitterat till SPHK. 

 

 

c) Ceskoslovenský vlcak – angående championatsbestämmelser 

 

SKKs kansli har blivit uppmärksammat på ett fel som funnits sedan 2008 i 

championatsbestämmelserna för rasen ceskoslovenský vlcak. 



16 
 

  

Ceskoslovenský vlcak tillsammans med saarloos wolfhound fick inte delta i verksamheten 

inom SKK fram till 2008. När rasen ceskoslovenský vlcak fick börja delta i verksamheten 

tillfrågades Svenska Brukshundklubben (SBK) om att ta rasansvar då rasen av FCI klassas 

som en arbetande ras med krav på provmerit för C.I.B. SBK avböjde (2009) rasansvar. Detta 

innebär att rasen idag inte har någon specialklubbstillhörighet. Därmed är det omöjligt för 

rasen ceskoslovenský vlcak att delta på en utställning inom SBKs organisation och på IPO. 

SBKs bruksprov används bara som rasspecifik arbetsmerit för raser som tillhör SBK. 

 

Beslöt UtstK med hänseende till ovan nämnda att göra en rättelse i gällande 

championatsregler och flytta rasen ceskoslovenský vlcak till sektionen ”övriga raser i grupp 

1”, innebärande att rasen erhåller nationellt utställningschampionat utan arbetsmerit samt att 

rasen tillsvidare, till dess att provmerit fastställts i Sverige, endast kan ansöka om C.I.E  och 

inte C.I.B. 

En konsekvens av ovan nämnda beslut är att för svenskägda hundar finns inte möjlighet att 

tävla i jakt-/bruksklass på utställning, då provmeriter för rasen inte är fastställda i Sverige.  

 (Rättelse görs i reglerna i Utställnings- och championatbestämmelserna på SKKs webbsida.)  

 

Beslöt UtstK vidare att tillfråga Prov- och Tävlingskommittén (PtK) om eventuell lämplig 

provform för rasen ceskoslovenský vlcak, i Sverige. 

 

 

d) Svenska Vinthundklubben  - övergångsregler -  championatsbestämmelser 

vinthundar inom grupp 5 och 10 

 

Svenska Vinthundklubben (SvVK) har begärt i samband med låsningsperioden av regler 

2012-01-01- 2016-12-31, att kravet ska tas bort avseende att minst ett av de 

championatsgrundande certifikaten ska vara utdelat vid en officiell utställning inom SvVKs 

organisation, för vinthundar inom grupp 5 och grupp 10.  

 

UtstK har vid möte 10 februari 2011 beviljat ovan nämnda begäran från Svenska 

Vinthundklubben i enlighet med ansökan. 

 

Svenska Vinthundklubben har i skrivelse till UtstK 30 mars 2011 begärt förtydligande 

gällande övergångsregler med hänseende till ovan nämnda beslut. 

 

Beslöt UtstK att för ovan nämnda raser inom grupp 5 och 10 med tidigare meriter (tre 

certifikat på länsklubbsutställning varav ett efter 24 månader), men som saknar ett certifikat 

på specialklubbsutställning för att bli Svensk Utställningschampion (SE UCh), ska gälla som 

övergångsregel att minst ett Ck ska vara erhållet på officiell utställning, efter  

2012-01-01.    
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§ 51 FCI Show Regulations för FCI Dog Shows 

 

Förelåg för UtstK förslag till revidering av FCI Show Regulations för FCI Dog Shows från 

mötet i Rom 5 februari 2011. 

 

Yttrande över ovan nämnt förslag ska vara FCI till handa senast 10 maj 2011. 

 

Gick UtstK igenom ovan nämnt förslag till revidering. Beslöt UtstK att uppdra till Mats 

Stenmark att ta upp frågeställningar kring vissa tolkningar i förslaget till regelrevidering i 

yttrandet till FCI.  

 

§ 52  Motioner till KF 2011 som berör UtstK 

 

Förelåg från läns- och specialklubbar fem inkomna motioner till KF2011 som berör UtstK. 

 

1)Svenska Pudelklubben 

Yrkande på att special- och rasklubbar får tillbaka minst den tidigare nivån om 85 hundar per 

domare att döma på utställning per dag. 

 

Hänvisar UtstK till att FCIs regler tillåter max 80 hundar samt att sänkningen från max 85 

hundar till 80 utgått från arbetet inom SKK med att höja kvaliteten för 

utställningsverksamheten i sin helhet. 

 

Beslöt UtstK föreslå att motionen avslås. 

 

2)Stockholms Kennelklubb 

Yrkande på att reglerna för Junior Handling ses över för att göra sporten bredare och mer 

tillgänglig för fler ungdomar genom att antingen införa åldersindelning eller klassindelning 

med möjlighet till avancemang till högre klass. 

  

SHU Handlingkommitté som är den sakkunniga i frågan ser inte införande av åldersklasser 

eller klassindelning som en lösning för att stimulera fler och nya ungdomar att delta i Junior 

Handlingtävlingarna. Däremot finns det tankar om att ge ungdomarna fler tävlingstillfällen 

genom att Junior Handlingtävlingar även på de nationella länsklubbsutställningarna ska 

kunna vara SM kvalificerande i likhet med de internationella. SHU Handlingkommittés tanke 

är att det skulle innebära att det blir fler tävlingar där de som redan är kvalificerade till SM 

och/eller uppnått maxantalet tävlingar för Agria Junior Handling Cup lämnar plats för 

”nybörjare”. SHU Handlingkommitté ser gärna att länsklubbarna hjälper ungdomarna i 

arbetet med att främja sporten.  

 

För länsklubbarna skulle det som tidigare vara valfritt att arrangera Junior Handlingtävlingar 

på de nationella utställningarna, men i det fall det sker ska de vara SM kvalificerande. 
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Det finns även en ambition att inom NKU samordna reglerna för Junior Handling och där 

finns inga planer på åldersindelning. 

 

Beslöt UtstK föreslå att motionen därmed är besvarad. 

 

3)Stockholms Kennelklubb 

Yrkande på tillägg i nuvarande text i Utställnings- och championatbestämmelserna, punkt 17 

Krav på medlemskap, att ”person som visar hund ska vara medlem i SKK-organisationen 

eller i av SKK godkänd kennelorganisation i dennes hemland” 

 

Hänvisar UtstK till att det finns ett förslag till stadgeändring gällande möjlighet att utfärda  

tillträdesförbud på utställning, vilket skulle kunna fylla funktionen som ett verktyg att 

hantera personer med oönskat uppträdande i samband med utställningsarrangemang.  

 

Beslöt UtstK föreslå att motionen därmed är besvarad. 

 

 

4)Stockholms Kennelklubb 

Yrkande på att länsklubb ska beviljas 2-dagarsutställning lördag/söndag om ingen special- 

eller rasklubb inom samma region ansökt om eget arrangemang inom fastställd tid. 

 

Hänvisade UtstK till att länsklubbar redan i dag (UtstK prot 2/2008) har möjlighet att i 

samband med ansökan om tvådagarsutställning, exempelvis 2 x internationella eller 1 x 

internationell och 1 x nationell, fredag/lördag alternativt söndag/måndag kan begära att få 

lördag och söndag om det visar sig att ingen specialklubb inom samma region (30 mil) 

ansöker om samma helg.  

 

Beslöt  UtstK föreslå att motionen därmed är besvarad. 

 

Svenska Vinthundklubben 

1)Yrkande på att det i Internetanmälan samt katalogprogrammet ska finnas möjlighet att 

lägga till minst fem valfria klasser (inofficiella). 

 

2)Yrkande på att i programmet för internetanmälan man ska kunna välja ras innan man ser de 

aktuella utställningarna.  

 

Beslöt UtstK att föreslå att när det gäller yrkande 1) motionen avslås. Programmet är i första 

hand tänkt för officiella utställningar och i dag finns redan möjlighet att lägga till tre egna 

klasser. Anser UtstK vidare att frågan inte är av den karaktären att den ska behandlas på KF. 

 

Yrkande 2) hänvisar UtstK till att programmet kommer att utformas enligt yrkandet. 

 

Beslöt UtstK föreslå att motionen därmed är besvarad. 
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§ 53 Verksamhetsplan 2012 – 2013 och Budgetäskande 

 

Förelåg för UtstK, delgeringsordning med uppdrag från SKKs VD att senast 26 maj 2011 

inkomma med revidering av kommitténs verksamhetsplan för 2012 – 2013 samt 

budgetäskande.  

 

Gick UtstK igenom verksamhetsplanen samt gjordes justering inför för 2012 – 2013. 

Beslöt UtstK att vidarebefordra ovan nämnda till VD-sekreteraren senast 26 maj samt 

uppdrogs till ordföranden att till CS inkomma med budgetäskande för UtstK.  

 

§ 54 Nya raser/rasstandards/specialklubbar 

 

Schäfer  

Bakgrundsinformation 

För UtstK kännedom förelåg minnesanteckningar från möte 22 mars 2011, med 

representanter från SBK och SKK angående ny hårlagsvariant av schäfer.  

 

FCI General Committee har vid möte i Bratislava 2010-08-11-12 beslutat att godkänna den 

långhåriga (med underull) varianten av schäfer som en egen rasvariant med eget CACIB samt 

att korsparning mellan de två varianterna inte ska vara tillåtet. Förändringen skulle enligt FCI 

träda i kraft 2011-01-01. 2010-11-16 informerades FCI om att SKK inte kommer att införa 

förändringarna gällande schäfer förrän 2012-01-01. 

 

De två hårlagsvarianterna ska benämnas normalhår och långhår. Fr o m 2012-01-01 

registreras alla schäfrar som är S/SE-registrerade fr o m 2000 t o m 2011-12-31 som 

normalhår. Hundägare som önskar få sin schäfer omklassificerad från normalhår till långhår 

tar själv initiativet till detta genom att anmäla hunden som schäfer långhår till en officiell 

utställning eller till av SBK/Schäferhundklubbens särskilt organiserat omklassningstillfälle. 

 

I och med att hunden får ett utställningsresultat registrerat efter 2012-01-01 blir den slutligt 

registrerad som den hårlagsvariant domaren har bedömt den som på utställningen. 

  

Valpar registreras fr o m 2012-01-01 av uppfödaren som den hårlagsvariant som uppfödaren 

bedömer att den kommer att bli. Hundägaren kan vid hundens första utställningstillfälle 

anmäla den som den hårlagsvariant som man vill få den omregistrerad till om det visar sig att 

valpen inte blir den hårlagsvariant den registrerats som. Omklassificering kan begäras en 

gång av hundägare som inte är nöjda med domarens hårklassificering. 

 

Utställning, prov och tävling 

De båda hårlagsvarianterna av schäfer kommer att ha samma regler gällande prov,- 

championat- och särbestämmelser. Domare idag auktoriserade på schäfer kommer att vara 

auktoriserade att döma båda hårlagsvarianterna.  
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BIR och Certifikat 

 

Beslöt UtstK med hänseende till att de båda hårlagsvarianterna (normalhår och långhår) inte 

får korsas samt har separata CACIB att de båda rasvarianterna av schäfer ska tävla om 

skilda BIR och certifikat på utställning från och med 2012-01-01. 

 

Ny ras 

För UtstK kännedom, informeras om att en ny ras kommer att registreras inom kort, rasen är 

tenterfield terrier. 

 

Plott (tillhörande grupp 6) 

För UtstK kännedom förelåg översättning av standard fastställd av SKKs Standardkommitté  

för rasen plott, vilken inte har utställningsrätt sedan tidigare, (ej erkänd av FCI). 

 

Beslöt UtstK att med hänvisning till att översatt standard nu finns för rasen plott att medge 

utställningsrätt för rasen från och med 2012-01-01. 

 

§ 55 Övriga frågor 

 

Information från SKKs Marknadsavdelning om att årets uppfödarutskick kommer att skickas 

ut i december i samband med Hundsport Special nr 4/2011, med uppmaning till 

kommittéerna att se över vilket material/information som ska finnas med i utskicket (senast 

vecka 34 till Marknadsavdelningen). 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

 

§ 56 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs 

webbplats och/eller i Hundsport Funktionär. 

 

Beslöt UtstK punkterna under § 39 Inkomna skrivelser är av sådan art att de inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat och berörda parter är informerade. 

 

 

§ 57 Nästa sammanträde 

 

Beslöt UtstK att avhålla nästa möte tisdag 14 juni kl 10:00 på SKKs kansli. 

 

§ 58 Sammanträdets avslutande 

 

Tackade ordföranden ledamöterna för ett konstruktivt möte samt förklarades mötet avslutat. 
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Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

Mats Stenmark (ordf)  Cindy Pettersson 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


