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SKK/UtstK nr 6/2012 

2012-10-19 

§§ 110 - 132  

 

 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 

Utställningskommitté 19 oktober 2012, på Scandic Infra City i Upplands Väsby.  

 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Marie Nylander (ordf), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, Bengt 

Pettersson, Cindy Pettersson, Ulla Rylander 

Adjungerade: Kjell Svensson, SKKs kansli, Kenneth Eliasson (§ 129 b) 

 

Anmält förhinder: Yvonne Hansén, Bo Wiberg 

 

Protokoll 

Ann-Sofi Flygare 

 

 

§ 110 Sammanträdet öppnas 

Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna. Förklarades mötet öppnat. 

 

§ 111 Val av justerare 

 Utsågs Ulla Rylander att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 112 Föregående mötesprotokoll 

 SKK UtstK protokoll 5/2012, 2012-09-12 

  

 Gick UtstK igenom rubricerade protokoll. 

  

 Beslöt UtstK att göra rättelser (fetstilt) i föregående protokoll i nedan nämnda 

paragrafer, enligt följande:  

 § 95 f) Inkomna skrivelser, Priset Disqualified, p g a mentalitet kräver att hunden först 

deltagit i bedömningen.  

 Nuvarande skrivning: ---Tog UtstK del av inkomna underlag från utställare, 

ringsekreterare och bestyrelse. Påpekade UtstK att det inte ryms inom regelverket att ge 

priset Disqualified på en hund som inte varit inne i ringen för bedömning. Konstaterade 

UtstK vidare att arrangören inte ansett att händelsen håller för en anmälan om 
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oacceptabelt beteende, varför UtstK beslöt att priset Disqualified på grund av 

mentalitet för aktuell borderterrier, ska annulleras. Beslöt UtstK att tillskriva berörda 

funktionärer och informera om ovan nämnda. Beslöt UtstK att rekommendera 

länsklubben att återbetala anmälningsavgiften.---- 

 Justerad skrivning gäller det fetstilta i ovanstående beslut: --- Konstaterade UtstK 

vidare att arrangören inte ansett att händelsen håller för en anmälan om oacceptabelt 

beteende. Beslöt UtstK med hänvisning till gällande regler och att hunden inte varit 

inne i ringen för bedömning, att prissättningen av hunden ska anses ogiltig och i 

konsekvens därmed ska priset Disqualified annulleras.--- 

 

 § 96 a) Registreringsärenden, Avsaknad av dispensansökan efter operativt ingrepp 

 Nuvarande skrivning: ---Förelåg till UtstK inkommet ärende 2012-08-21 gällande 

utställare som utan dispenser efter operativt ingrepp i februari 2012 deltagit med hund 

av ras fransk bulldogg, Lufsenburgs Too Much, SE65736/2010 på följande 

utställningar: Länsklubb/Norrköping 2012-06-09 och Köping 2012-07-22 samt 

Svenska Dvärghundsklubben/Köping 2012-07-21.--- 

 Justerad skrivning av det fetstilta i ovanstående skrivning: --- Lufsenburgs Too Much, 

SE65763, på följande utställningar: Svenska Dvärghundsklubben/Norrköping 2012-

06-09 och Köping 2012-07-22 samt Länsklubbsutställning/Köping 2012-07-21.--- 

 

 Lades protokollet med ovan nämnda justeringar till handlingarna. 

 

§ 113 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

UtstK 5/2012, 2012-09-12,  

  

 § 95 Inkomna skrivelser,  

  

 d) Avstängd enligt DN-beslut – hundar utställda av sambon 

 Bordlagt ärende för inhämtande av kompletteringar kring uppgifter om att aktuell 

person avstängd från utställning, prov och tävling enligt Disciplinnämndsbeslut 

meddelat 26 april 2012, ställt ut hundar i strid mot Utställnings- och 

championatreglerna, innebärande att personen kringgått SKKs regler. 

 

 Förelåg yttranden i ärendet från berörda hundägare.  

 Förelåg uppgifter från SKKs dataregister över registrerade resultat samt 

kataloguppgifter med ägaruppgifter för i ärendet aktuella hundar, som ställts ut i strid 

mot Utställnings- och championatreglerna (6 månaders karens), med hänvisning till att 

”Hund som under de senaste sex (6) månaderna före utställning, prov eller tävling ägts 

av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra 

eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta.” 
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 Beslöt UtstK att vidarebefordra ärendet till SKKs Disciplinnämnd för vidare 

handläggning. 

 Beslöt UtstK att annullera resultat för i ärendet aktuella hundar utställda i strid mot 

ovan nämnda regler.  

 

g a ) Gotlands Kennelklubb Visby 25 – 26 augusti 2012 – bestyrelserapport 

 Förelåg bifogat bestyrelserapport från Gotlands Kennelklubbs utställning i Visby 25 

augusti 2012, ett ärende angående en domare XX som gett en mellanpudel S39183/2009 

Evanjas Petit Bijou priset Disqulified ”på grund av färg”. I resultatlistan har priset 

noterats som ”ej godkänd färg”.  

 Ledamot i UtstK som också varit bestyrelse på utställningen informerade vid mötet om 

att hundägaren har varit i kontakt med bestyrelsen och där blivit ombedd att lämna in 

protest på plats, men har uppgett att denne först ville prata med uppfödaren. Bestyrelsen 

på plats har även uppmärksammat att det förts diskussioner mellan utställare och att det 

framkommit tveksamheter kring domarens bedömning både dag ett, den 25 augusti, 

samt dag två den 26 augusti. Bestyrelsen har den 26 augusti tillstyrkt en inkommen 

protest gällande domarens bedömning av en chihuahua. Noterats kan att klagomålen 

inte rört domarens ”uppförande”.  

 Förelåg skrivelse från hundägaren. 

 Förelåg yttrande från domaren. 

 Förelåg skrivelse från avelsråd i Svenska Pudelklubben angående färgen blå på pudel. 

 Tog UtstK del av underlagen i ärendet samt noterade UtstK att aktuell utställare varit i 

kontakt med bestyrelsen på plats. 

 Beslöt UtstK att vidarebefordra ärendet till SKKs Domarkommitté. 

 Beslöt UtstK att uppmärksamma SKKs Domarkommitté på att det funnits fler 

tveksamma ärenden kring domarens bedömning. 

  

 Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerat. 

 

 g b) Gotlands Kennelklubb Visby 26 augusti 2012 – anmälan mot utställare från 

domare och ringsekreterare    

 Angående anmälan från domare och ringsekreterare mot utställares uppträdande 

vidarebefordrad till UtstK, från bestyrelsen.  

 

 Beslöt UtstK att bordlägga ärendet vidare i avvaktan på berörd utställares yttrande.  

   

 § 98 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

 b) Reglemente för certifierade utställningsarrangörer (CUA) 

 Angående uppdrag till arbetsgrupp i UtstK att se över behov av reglemente för 

rubricerade funktionärsgrupp. 
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 Beslöt UtstK att bordlägga ytterligare till kommande möte. 

 

 § 104 Ringsekreterarfrågor, c) Uppdraget som handledare i ringen för 

ringsekreteraraspiranter 

Angående handledares uppdrag i samband med ringsekreteraraspiranter i 

bedömningsringen. 

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet vidare och invänta begärt skriftligt yttrande från i 

ärendet aktuell handledare.  

Beslöt UtstK att uppdra åt VU i UtstK att efter inkommet yttrande från ovan nämnd 

handledare, fatta beslut i ärendet för att inte ytterligare fördröja handläggning och 

besked till berörd ringsekreteraraspirant. 

 

§ 114 Information från ordföranden 

 

 Förelåg för UtstK kännedom resultatrapport för september 2012. 

 

 Gick UtstK igenom rapporten. Lades rapporten därefter till handlingarna. 

 

§ 115 Information från ledamöterna 

 Rapporterade Bengt Pettersson från länsklubbarnas ordförandemöte och 

länsklubbskonferensen i Göteborg den 22 – 23 september 2012.  

 Bengt Pettersson deltog på ovan nämnda möte dels som representant för sin länsklubb 

Wästmanlands Kennelklubb, dels som ledamot i UtstK med uppdrag att från UtstK föra 

fram ett antal frågeställningar angående framtida policy kring länsklubbarnas 

utställningsprogram. Tillsammans med Bengt Pettersson deltog från UtstK, Bo Wiberg 

samt från SKKs kansli, Kjell Svensson. 

 Vid länsklubbarnas ordförandemöte hade utsetts en grupp om tre personer; Marina 

Bengtsson, Skaraborgs Kennelklubb, Aina Lundmark, Västerbottens Kennelklubb samt 

Christina Bjerstedt-Ohlsson, Nordskånska Kennelklubben att utgöra en länk från 

länsklubbarna gentemot SKKs UtstK kring utställningsfrågor och utställningsprogram. 

Vid mötet framkom att en eller flera av dessa personer önskade medverka i samband 

med specialklubbarnas seminarium 20 – 21 oktober 2012, i Upplands Väsby. 

 

 Tackade UtstK för rapporten. Beslöt UtstK att efterhöra med länsklubbarnas 

ordförandegrupp om intresset att delta under en programpunkt på ovan nämnda 

seminarium för specialklubbarnas domar- och utställningsansvariga.  
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§ 116 Information från Tävlings och utbildningschefen 

 

 Informerade Kjell Svensson om att Gun Kristensson tidigare vice ordförande i 

UtstK, CS-ledamot och senast ordförande i Freestylekommittén, har avlidit efter en 

tids sjukdom.  

 

 Angående domararvoden och reseersättning har en möjlighet öppnats gällande 

avtal innebärande att arrangörer kan avtala om en ersättningsmodell som antingen 

följer SKKs nationella regler eller FCIs reglemente; d v s antingen SKKs arvode 

950 kr/arbetsdag och milersättning 18:50 (nu gällande belopp) eller FCIs som ger ett 

lägre arvode (arvode rese- och utställningsdag 35 euro per dag), men en något högre 

milersättning (3.50 euro per mil) Obs! att all reseersättning som överstiger 18:50 

milen ska redovisas som skattepliktig inkomst. En mix av nationella och FCIs avtal 

är inte tillåtet. 

 

 Angående förslaget från UtstK att ha journalistisk bevakning vid UtstK möten har 

Kjell Svensson framfört detta till SKKs ledning och fått beskedet att det inte är 

möjligt i nuläget.  

 

 Projektet ”Arrangera utställning” (tidigare kallat Dagboken) som är ett databaserat 

verktyg för att ansöka om utställningar kommer eventuellt att kunna testas av 

länsklubbarna i början av nästa år inför utställningsprogrammet år 2016. 

Ansökningarna ska vara UtstK tillhanda senast 30 april 2013. När det gäller 

eventuell ansökan om större arrangemang för länsklubbar år 2016 med senaste 

ansökningsdatum 31 december 2012, så måste det ske som tidigare via skriftlig 

ansökan per mejl eller ordinarie postgång till SKKs UtstK. 

 

 Noterade UtstK ovan nämnda information. 

 

§ 117 Information från sekreteraren 

  

 Kansliets IT-avdelning har påbörjat ett arbete med så kallade listningar av certifierade 

utställningsarrangörer (CUA), handledare (CUA-H) samt auktoriserade ringsekreterare 

som innebär att informationen ska finnas lättillgänglig på SKKs hemsida för läns- och 

specialklubbarnas funktionärer.  

  

 Rapport från möte i kommittésekreterargruppgen 

 Marknadsavdelningen har tagit fram en mall för Nyhetsbrev som ska användas av 

kommittésekreterare för att snabbare få ut information och beslut som fattas i 

kommittéerna. För UtstK kan det exempelvis gälla information som snabbt behöver ut 

till ringsekreterare, CUA eller andra funktionärsgrupper inom klubbarna. 



  

SKK/UtstK nr 6/2012 
2012-10-19 

Sida 6/14 
 
 

 
 Kommittésekreterarna har uppmanats att påminna ledamöter och besökare till kansliet 

om vilka rutiner som gäller i samband med in- och utgång via receptionen under tider 

när receptionen inte är bemannad.  Att dra i handtaget är ”no, no”, då det utlöser larmet! 

  

 Noterade UtstK informationen. 

 

§ 118 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté (DK) 

 

 Utdrag från DK angående utställare av rasen chinese crested dog SE45147/2010 

Neddies Adorable Alram, som deltagit i Värmlands Kennelklubbs utställning i Ransäter 

28 - 29 juli 2012 och tilldelats priset Disqualified, ”på grund av storlek”, vilket 

utställaren ansett inte är ett diskvalificerande fel enligt rasstandarden. 

DK har uttalat att det enligt ovan nämnda standard stämmer att storleken inte är ett 

diskvalificerande fel och rekommenderat UtstK att priset ska annulleras för i ärendet 

aktuell hund.  

Beslöt UtstK efter genomgång av underlag, i enlighet med DKs rekommendation att 

tilldelat pris Disquliafied på aktuell utställning för SE45147/2010 Neddies Adorable 

Alram, ska annulleras. Vidare beslöt UtstK att rekommendera Värmlands Kennelklubb 

att återbetala anmälningsavgiften. 

 Instämmer UtstK i DKs uttalande att frågor/protester som ovan nämnda ska behandlas 

av bestyrelsen på plats på utställningen med hänvisning till SKKs Utställnings- och 

championatregler punkt 21.  

 

§ 119 Inkomna skrivelser 

 

a)Gästriklands Kennelklubb - utställning i Högbo 1 september 2012 

Förelåg en skrivelse med synpunkter på arrangemanget från utställare som deltagit med 

hundar av ras chihuahua på rubricerade utställning. Av skrivelsen framkommer att 

domarändring på grund av sjukdom och som konsekvens byte till olika ringar för rasen 

har skett, vilket dock annonserats på plats. Utställarna har framför allt beklagat sig över 

att de olika hårlagen av rasen inte kunnat bedömas i intilliggande ringar samt att 

underlaget varit mycket lerigt i de ringar de hänvisats till.  

Förelåg yttrande från Gästriklands Kennelklubb i vilket arrangören beklagar att de 

besvärliga väderleksförhållandena, i samband med utställningen i Högbo 1 september, 

orsakat olägenheter för utställarna, enligt skrivelsen. Samt att ambitionen att lägga 

bedömning av raser med olika hårlag intill varandra inte alltid går att genomföra. 

Arrangören har att lösa akut uppkomna situationer efter hand, vilket av olika 

anledningar inte alltid kan ske enligt önskemål, vare sig utställarnas eller arrangörens. 

En viktig aspekt som nämns av arrangören är att det ska finnas möjlighet för 

utryckningsfordon att komma in på området. 

Återbetalning av anmälningsavgifter på grund av väderförhållanden, vilket 

skriftställarna har begärt, finner inte Gästriklands Kennelklubb anledning till att bifalla, 
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då enligt länsklubben de trots att ”vädrets makter var dem emot”, har samma utgifter för 

domare, resor, logi etc”.  

Noterade UtstK, Gästriklands Kennelklubbs svar på inkommen skrivelse. Noterade 

UtstK vidare, Gästriklands Kennelklubbs undran i yttrandet över att ovan nämnda 

synpunkter från utställarna inte lämnats på plats till bestyrelsen.   

Lades skrivelsen med dessa kommentarer, till handlingarna. 

 

b)Skrivelse från Göran Bodegård – ”Kynologisk kvalitetsgaranti av SKKs 

utställningsverksamhet” 

Förelåg för UtstK kännedom rubricerade skrivelse från Göran Bodegård. Skrivelsen är 

även ställd till CS och handläggs där. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

c)Ärende protokollfört vid möte UtstK nr 2/2012 och 3/2012 gällande slutlig 

mätning av pudel Caesius Miraculix SE1876/2010 

Förelåg skrivelse inkommen 21 september 2012 från Fastighetsjuristerna Göteborg 

Handelsbolag på uppdrag av hundägaren.  

Bakgrund 

Rubricerade hund har vid första utställningstillfället efter 15 månader i Avesta 19 juni 

2011 tilldelats kvalitetspriset Excellent samt registrerats slutligt inmätt som storlek toy i 

enlighet med gällande Utställnings- och championatregler för rasen.  Vid utställning i 

Ransäter 29 juli 2011; d v s drygt en månad efter den slutliga inmätningen har pudeln 

åter tävlat som toy och då tilldelats pris Disqualified, på grund av att domaren (enligt en 

skrivelse inkommen från hundägaren 28 mars 2012) ”tyckte att han var en dvärg”. 

Hundägaren har då enligt skrivelsen pratat med ”uppfödare”, ”en domare” och ”andra 

som ställt ut i många år” och som tyckt att man skulle mäta om hunden.  

Konstaterade UtstK att samma pudel har såväl före som efter den slutliga inmätningen  

tävlat som toy och inte vid något av dessa tillfällen (förutom ovan nämnda tillfälle) 

tilldelats priset Disqualified. En möjlighet hade eventuellt kunnat vara att på plats 

protestera mot av domaren tilldelat pris Disqulified i Ransäter 29 juli 2011, på grund av 

att domaren ansett att hunden är av storlek dvärg (pudeln var vid tillfället slutligt inmätt 

som toy). Detta har inte skett utan hundägaren har av olika personer som inte varit 

insatta i gällande regler fått rådet att i stället begära en ommätning av pudeln. En 

ommätning ska ansökas till arrangerande länsklubb i samband med anmälan till 

utställning vid första tillfället efter den slutliga inmätningen, vilket inte skett. (Obs! 

domare, uppfödare, andra utställare har inte mandat att besluta i sådana frågor).  

Uttalade UtstK att tidigare meddelat beslut, kvarstår; d v s att inte godkänna den i strid 

mot reglerna utförda ommätningen av rubricerade pudel, med motivering att något 

ytterligare som skulle kunna ändra tidigare beslut, inte framkommit.  

Lades ärendet därefter till handlingarna.  
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§ 120 Fyra nya raser får utställningsrätt i Sverige  

 Med anledning av information från NKU/AU möte 26 september 2012, beslöt UtstK 

vid dagens möte om utställningsrätt för nedan nämnda icke FCI-erkända raser från och 

med 1 januari 2013 med början på Västra Kennelklubben – My Dog  3 - 6 januari. 

 Russkaya tsvetnaya bolonka – grupp 9, hemland Ryssland 

 American toy fox terrier – grupp 3, hemland USA 

 American eskimo dog – grupp 5, hemland USA 

 Dansk spids – grupp 5, hemland Danmark 

 

Beslutet om utställningsrätt baseras på en överenskommelse i NKU om att alla nordiska 

länder ska ge samma raser utställningsrätt. Det innebär att raser som haft utställningsrätt 

i Sverige sedan tidigare, men inte i alla andra nordiska länder nu får det, till exempel får 

svensk vit älghund och gotlandsstövare utställningsrätt i Danmark, vilket de inte har 

haft tidigare. 

 

 Det innebär att de fyra nya raserna får delta på länsklubbsutställningar, både 

internationella och nationella 

 

 Dock får de inte delta i finaltävlingarna på internationella utställningar och ska 

placeras separat i katalogen i enlighet med utställningsreglerna punkt 44.  

 

 Raserna kan inte tävla om CACIB. 

 

 Ingen av raserna har krav på provmerit för SE UCH 

 

 På utställning får raserna dömas av Nordiska allrounddomare och 

gruppallrounddomare 

 

 Den standard som gäller och som finns tillgänglig för närvarande är den som 

finns på respektive hemlands kennelklubbs hemsida. 

 

 Raserna får även delta på prov och tävling som inte är rasspecifika, till exempel 

agility, lydnad, rallylydnad och viltspår 

 

 

Ett uppdaterat supplement till utställnings- och championatreglerna kommer att ges ut 

innan årsskiftet. 

  

Beslöt UtstK att snarast informera Västra Kennelklubben om ovan nämnda, med 

hänseende till de två utställningarna 3 – 6 januari 2013, på My Dog i Göteborg.  

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 
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§ 121 Utdrag ur protokoll från SKK/CS nr 3/2011, 2011-06-15,  

§ 89  SKK/StandK nr 2/2011, 2011-04-27, § 39 Översättningar av standarder för 

raser som inte är erkända av FCI 

 

Diskuterade UtstK beslutet runt hanteringen av standarder och tillgängligheten av 

standarder i samband med att raser som inte är erkända av FCI får utställningsrätt. Av 

rubricerade beslut framgår att SKK CS fastställt att för icke FCI-erkända raser får den 

engelskspråkiga standarden från rasens hemland gälla när beslut om utställningsrätt för 

rasen tas i Sverige.  

 

Beslöt UtstK att föreslå SKK CS att riva upp ovan nämnda beslut och att uppdra åt 

arbetsgruppen för standardfrågor att tillse att en svensk översättning finns.  

 

Uttalade UtstK att det är rimligt att det finns en svensk översättning av standarder för 

raser som döms av Nordiska domare samt att standarder i många fall kan vara mycket 

svårtillgängliga, speciellt om hemlandet endast ger hänvisningar på det nationella 

språket, på hemsidan. 

 

Förklarades paragrafen omedelbart justerat. 

 

§ 122 Registreringsärenden 

 

a)Hundar som deltagit i utställning med utställningsförbud enligt DN-beslut  

 Förelåg för UtstK information angående hundägare som ställt ut hundar i Finland och i 

Sverige trots av SKKs Disciplinnämnd meddelat beslut 2012-06-07 om förbud att 

anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling under tiden från 

den 7 juli 2012 och ett år framåt. 

 Tog UtstK del av inkomna underlag. Beslöt UtstK med hänvisning till ovan nämnda 

som innebär att i ärendet aktuella personer uppenbart kringgått SKKs regler, att 

vidarebefordra ärendet till SKKs Disciplinnämnd för vidare handläggning. 

 Beslöt UtstK att annullera resultat där i ärendet aktuella hundar ställts ut i strid mot 

SKKs regler. 

 Beslöt UtstK vidare att informera Finska Kennelklubben om beslutet. 

  

 b)DN-anmäld hundägare som deltagit otillåtet i utställning 

 Förelåg för UtstK, underlag visande att i ärendet aktuell person varit föremål för 

anmälan till SKKs Disciplinnämnd (DN), samt att enligt DNs beslut personen inte får 

antas som medlem i SKK-organisationen utan att DN tillstyrkt ansökan.  

 UtstK har av inkomna underlag från bestyrelserna på Hallands Kennelklubbs 

utställningar i Tvååker 6 och 7 juli 2012 samt Södra Älvsborgs Kennelklubbs 

utställning i Borås 1 juli 2012 blivit informerade om att i ärendet aktuell person visat 

hund i strid mot Utställnings- och championatreglerna/Allmänna regler för utställningar, 

prov och tävlingar, stycke 8; ---”Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur 
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SKK-organisationen …. etc.” --- ”Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund 

eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som 

valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs 

Disciplinnämnd, innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. 

Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov eller tävling inte visas/förs av 

person som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera eller 

inneha djur.”--- 

 Som en följd av ovan nämnda händelser har SKKs Centralstyrelse 2012-07-10 tilldelat 

personen tillträdesförbud på arrangemang inom SKK-organisationen mellan 10 juli och 

10 december 2012.    

 Beslöt UtstK att priser ska annulleras för de i ärendet aktuella hundarna som ställts ut i 

strid mot SKKs Utställnings- och championatregler enligt ovan nämnda.  

 Beslöt UtstK vidare att vidarebefordra beslutet till SKKs Disciplinnämnd. 

  

 

§ 123 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

  

 a)Ärenden vidarebefordrade till SKKs Domarkommitté (DK) 

 Förelåg skrivelse ställd till DK och UtstK, inkommen 2012-09-03, angående synpunkter 

på domares uttalanden och uppträdande i samband med bedömning på Södermanlands 

Kennelklubbs utställning i Eskilstuna 2012-08-19.  

 Uttalade UtstK att man tagit del av synpunkter i skrivelsen, men anser att med 

hänvisning till att frågorna i skrivelsen berör domares uppträdande i samband med 

bedömning, att slutlig handläggning ska ske i DK.  

  

 Förelåg inkommet mejl 2012-09-02 till UtstK angående domares uttalande och 

uppträdande i samband med bedömning på Östergötlands Kennelklubbs utställning i 

Norrköping 2012-08-18—19. 

 

 Uttalade UtstK att man tagit del av synpunkter i ovan nämnt mejl, men anser att denna 

typ av frågor rörande domares uppträdande i bedömningsringen ska vidarebefordras och 

slutligt handläggas av DK. 

 

 b)Önskvärt att tidigarelägga publicering av domarlistor  

 På förekommen anledning av skrivelse från medlem med synpunkter på att ”de flesta 

länsklubbar lägger ut sina domarlistor så sent” och att ”i till exempel Norge och 

Danmark, kan man redan nu se nästa års (2013) domarlistor”, tar UtstK upp frågan.

  

 Medlemmen belyser problemet med sena domarlistor utifrån att planeringen för de 

utställare med pälsraser startar förberedelserna långt i förväg samt att även de med icke 

trim- och pälsraser kan behöva planera in semester, resrutt och bokning av logi i god tid. 
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Medlemmen som tidigare varit aktiv i en länsklubb, menar att domarlistorna oftast är 

klara år i förväg och att domarna oftast är tillfrågade och har tackat ja och att eventuella 

domarändringar på grund av sjukdom i vilket fall, kan läggas ut på hemsidor. 

 

 Uttalade UtstK att SKK Centralstyrelse tagit ett beslut om att domarlistor ska vara hos 

SKK för granskning ett år i förväg, men med det är inte sagt att de måste finnas på 

hemsidan då. UtstK diskuterade frågan och instämmer i skriftställarens synpunkter om 

att det är önskvärt, samt påminner att det inte får stå ”domare vakant” i publiceringen i 

Hundsport. 

 Beslöt UtstK att vidarebefordra ovan nämnda synpunkter till länsklubbarna. 

 

§ 124 Redovisning av UtstK VU-beslut 

 

 Dispenser domare/dag antal hundar 

 

 Gästriklands Kennelklubb, Högbo 2012-09-01 

 Korrigering av tidigare redovisning från Gästriklands Kennelklubb, p g a att en domare 

Condó Pietro, Paolo tvingats lämnas sent återbud och raserna bichon frisé, chihuahua 

samt pudel fördelats ut på följande domare: 

 Cronander, Åke 84 i stället för 68 

 Svarstad, Birgitta 94 i stället för 64 

 Lysgaard, Rune 85 i stället för 67 

 

 Svenska Lapphundklubben, Mjöhult  2012-09-08 

 Thörnlöv, Nils-Arne 85 

 

 Svenska Pudelklubben,norra, Umeå 2012-09-09 

 Zorika Salijevic 83 

  

 Svenska Pudelklubben/västra, Göteborg 2012-10-13 

 Nilsson, Fredrik 81 

 

 Svenska Terrierklubben, Njurunda 2012-10-13 

 Sandahl, Dodo 83 

 Ek, Jan-Erik  81  

 

 Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Mjölby 2012-10-27-28 

 Jonsson, Mats 82 
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 Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 2012-11-02—04 

 De Wilde, August 83 

 

 Beslöt UtstK att bifalla ovan nämnda av VU givna dispenser. 

 

§ 125 Bestyrelserapporter 

 

 Specialklubbarna kommer att omfattas av rapportering efter varje utställningstillfälle 

som är frivilligt under 2013 och obligatoriskt från 2014.  

  

 Konstaterade UtstK att de flesta länsklubbarna trots att det varit frivilligt under år 

2012, har använt sig av de särskilt framtagna rapporteringsblanketterna 

”Bestyrelserapport”, för att rapportera händelser/protester från utställningarna, till 

kommittéerna.  

 Från och med 2013 är det obligatoriskt för länsklubbarna att lämna en bestyrelserapport 

efter varje utställningstillfälle.  

 För specialklubbarna är det frivilligt under 2013, men kommer att bli obligatoriskt från 

och med år 2014. För specialklubbarna gäller att de bara behöver skicka in en 

bestyrelserapport om det finns något att rapportera. Specialklubbarnas lokal- distrikt- 

och rasklubbar ska dock rapportera till sin specialklubb centralt efter varje 

utställningstillfälle.  

  

 Beslöt UtstK att informera specialklubbarna i samband med helgens seminarium samt 

att skicka ut särskild information med handledning angående ovan nämnda, efter nyår.   

  

§ 126 Rapport – Juniorhandlingfrågor 

 Rapporterade Cindy Pettersson senaste händelser angående juniorhandlingfrågor. 

 

 Noterade UtstK informationen. 

 

§ 127 Information från FCI 

 

För UtstK kännedom:  

 Inbjudan till delegater I FCI Show and Show Judges Commissions 2 och 3 

februari 2013 i Cartagena, Colombia.  

 

 Lista över raser med olika färg, hårlag, rasvarianter där fler än ett CACIB per 

kön kan tilldelas    
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 Protokoll från FCI General Committee i Wien 11 – 13 april 2012. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 (Not. tillägg under paragrafen; efter UtstK möte 19 oktober inkommet cirkulär 

57/2012 daterat 29 oktober 2012 från FCI, rörande beslut taget i FCI General 

Committee i Bukarest den 8 oktober 2012, avseende att Mr. Stefan Stefik har 

avauktoriserats som domare; innebärande att han inte längre får döma på någon av till 

FCI anslutna medlemsländers klubbars arrangemang. Tidigare cirkulär 53/2012 utgår 

därmed. Beslutet gäller från 29 oktober 2012. 

 Vidare informerar FCI att Mr Stefan Stefik har accepterat att avgå från uppdraget som 

FCI ”Treasurer” med omedelbar verkan.    

 

§ 128 Övriga ärenden 

 För UtstK kännedom, ärende handlagt av Svenska Schipperke Ringen, avseende 

klagomål på en ringsekreterare i samband med utställning i Backamo/Ljungskile 2012-

08-24. 

 

 Konstaterade UtstK att inkomna synpunkter från skriftställaren, på ringsekreteraren 

har besvarats av Svenska Schipperke Ringen och att därmed ärendet är färdigbehandlat. 

Lades ärendet till handlingarna. 

 

§ 129 Utbildningsfrågor 

 

 a)Ny utbildning av handledare (CUA-H) som ska utbilda och certifiera 

utställningsarrangörer (CUA), 23 – 24 februari 2013 på Scandic i Upplands Väsby.  

 

 Förelåg för UtstK kännedom, till läns- och specialklubbar utskickad inbjudan till 

utbildning av handledare CUA-H. Senast när denna utbildning arrangerades var år 2006 

på tre olika platser i landet; Stockholm, Jönköping och Umeå, samt hölls en utbildning 

speciellt för funktionärer från Svenska Brukshundklubben, våren 2007. Målgruppen för 

denna utbildning är rutinerade utställningsarrangörer som har intresse för att dela med 

sig av sin kunskap. Tanken är således att man efter genomgången utbildning till 

handledare (CUA-H) ska hjälpa till och utbilda nya certifierade utställningsarrangörer 

(CUA) i läns- och specialklubbar.  

 Anmälningsblankett och mer information om utbildningen till CUA-H finns på SKKs 

hemsida www.skk.se under funktionärsinfo/CUA-H. 

 

 Beslöt UtstK att särskilt uppmana specialklubbarna i samband med helgens seminarium 

att anmäla intresserade personer till CUA-H-utbildning.  

 

http://www.skk.se/
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b)Seminarium för specialklubbarnas domar- och utställningsansvariga 20 – 21 

oktober 2012 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 

 

 Under denna punkt deltog Kenneth Eliasson från SKKs Domarkomitté. 

 Genomgång av programpunkter till seminarium för specialklubbarnas domar- och 

utställningsansvariga 20 – 21 oktober. 

 

§ 130 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs 

webbplats. 

 

 Beslöts att följande punkter är av den karaktären att de inte får offentliggöras enligt 

ovan nämnda: § 113, UtstK 5/2012 § 95; d) och g b), § 104 c), § 122 a) och b) 

 

§ 131 Nästa sammanträde 

 Beslöt UtstK att fastställa följande mötesdatum för år 2013: 24 januari, tvådagarsmöte 

tillsammans med DK/UtstK 3 och 4 april (3 april gemensamt arbetsmöte och 4 april 

ordinarie möte i respektive kommitté var för sig), 30 maj, 12 september samt 7 

november. 

 

§ 132 Mötets avslutande 

 Tackade ordföranden ledamöterna samt förklarades mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

Justeras:     Justeras: 

 

 

Marie Nylander (ordf)   Ulla Rylander 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


