
SKK / UtstK nr 1-2009 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 14 – 

15 januari 2009, på Thoresta Herrgård. 

Närvarande: Bo Skalin (ordf.), Mats Stenmark (vice ordf.), Kerstin Eklund, Yvonne Hansén, 

Catharina Wenngren (t o m § 13), Bo Wiberg ( fr o m § 14  ) 

 

Adjungerad: Kjell Bräster, SKKs kansli, Carl-Gunnar Stafberg (§ 9 ), Nina Karlsdotter (§ 9), Ulrika 

Henriksson (§ 9) 

 

Anmält frånvaro: Jan Hallberg, Victoria Rosell 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare                          

  

§ 1 Sammanträdets öppnande 

Hälsade ordföranden Bo Skalin de närvarande välkomna till årets första ordinarie sammanträde i 

UtstK. Förklarades mötet öppnat.  

 

 

§ 2 Val av justerare 

Utsågs Kerstin Eklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 3  Föregående mötesprotokoll 

SKK UtstK protokoll nr 5/2008, 2008-11-04 

Förelåg UtstK protokoll nr 5/2008. Gick UtstK igenom protokollet.  

Lades protokollet efter genomgång till handlingarna. 

 

 

§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

UtstK 5/2007, § 123 Övriga frågor – Lång svarstid på domarinbjudningar UtstK 1-5/2008 

Uttalade UtstK att man tagit del av i ärendet aktuell länsklubbs synpunkter på att vissa domare ej 

följer den i domarinbjudan angivna svarstiden om 15 dagar. Då detta uttryckligen står på 

domarinbjudan både i den svenska och engelska versionen beslöt UtstK att rekommendera berörd 

länsklubb att i samband med inbjudan påminna berörda domare att de måste respektera 

svarstiden. Beslöt UtstK att därmed lägga ärendet till handlingarna. 

UtstK 4/2008, § 80 Inkomna skrivelser – Södra Älvsborgs KK – Borås 2008-06-29 –shar pei 

avstängd under utredning p g a att hunden uppvisats med opererade ögonlock. 

Förelåg för UtstK, svar på i ärendet hänskjuten frågeställning till DopK vidarebefordrad till NatDopK 

för ställningstagande. NatDopK har i sitt uttalande meddelat DopK för vidarebefordran till UtstK att 

det beskrivna operativa ingreppet utgör otillbörlig påverkan. 

Beslöt UtstK med hänseende till NatDopK uttalande att erhållet pris för shar pei S31342/2007 

Margem’s Just Make My Day på Södra Älvsborgs Kennelklubbs utställning i Borås 2008-06-29, ska 

annulleras. Beslöt UtstK vidare att även annullera resultat erhållna mellan 30 juni 2008 och fram t 



o m 17 augusti 2008. Beslöt UtstK att överlämna ärendet till SKKs CS för eventuell vidarebefordran 

till SKKs Disciplinnämnd. 

UtstK 5/2008, § 99 Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse (CS), b) verkst.Dir., Blågula Hund 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och invänta information från möte med av UtstK utsedda 

representanter och  Hundsport som ”äger” tävlingen BlåGula Hund. 

UtstK 52008, § 68 Ärenden från läns- och specialklubbar 

Angående CS uppdrag till UtstK att inkomma med förslag till rutiner för att underlätta för 

specialklubbarna att ansöka om utställningar. 

Uttalade UtstK att arbete med frågeställningen har påbörjats i och med beslut från CS om 

klartecken att återuppta det tidigare påbörjade IT-projektet ”Dagboken”.  Projektet är ett 

databaserat program som ska ge läns- och specialklubbar ett verktyg att själva lägga in och göra 

ev. justeringar/uppdateringar i sina utställningsprogram fram till och med en viss tidpunkt då 

programmet låses för ändringar och fastställs av UtstK. En projektgrupp kommer att utses i 

samband med ett planeringsmöte i mitten på februari 2009. 

UtstK 2/2008, § 30 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag – UtstK 5/2007, § 121 

Ringsekreterarfrågor – Personnummer i SKKs ringsekreterarregister UtstK 1/2008 § 4 

Beslöt UtstK att uppdra åt kansliet att med SKKs dataavdelning efterhöra om de i samband med 

uppdatering av katalog för PC har möjlighet att lägga till en ”ruta” där klubbarna själva rapporterar 

namn och personnummer på de ringsekreterare som tjänstgjort på utställningen. För de klubbar 

som ej rapporterar resultatlistor till SKKs registreringsavdelning elektroniskt, krävs i stället att 

motsvarande uppgifter skrivs in på ett särskilt framtaget formulär som lämnas in med 

resultatrapporteringen. 

UtstK 4/2008, § 88 Ringsekreterarärenden – Arvode -traktamenten 

Diskuterade UtstK vilken eventuell ytterligare information som kan behövas till SKKs klubbar för 

förtydligande av SKKs normer för arvoden och traktamenten. 

Uttalade UtstK att för undvikande av missförstånd kring vad som är avtalat, rekommenderas att 

arrangör gör en särskild notering på ringsekreteraravtalet exempelvis under rubriken ”Särskilda 

överenskommelser” som förtydligar för ringsekreteraren i det fall traktamente vid övernattning ej 

ska utbetalas. Beslöt UtstK vidare att i samband med revidering av Handbok för 

Utställningsansvarig, lägga till en skriftlig anvisning avseende ovanstående.  

 

 

§ 5  Information från ordföranden 

Informerade ordföranden att Victoria Rosell meddelat att hon på grund av sitt nuvarande arbete 

tyvärr ej har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag som ledamot i UtstK under innevarande period.  

Uttalade UtstK att man har full förståelse för Victoria Rosells prioritering av sitt arbete. Beslöt UtstK 

att ändå tillfråga Victoria om hon har möjlighet att stå till UtstK förfogande som sakkunnig i Junior 

Handlingfrågor och adjungeras vid specifika frågor gällande Junior Handling. 

 

 

§ 6 Information från sekreteraren 

Togs upp att Anvisningar gällande antalet hundar per domare och dag vid utställning ska revideras 

med anledning av KF beslutet att fr o m 2009-01-01 max.antalet hundar som en domare får döma 

per dag är 80 (tidigare 85). Beslutet om max 80 hundar gäller även utställningar med en ras/en 

domare/ett BIR inklusive valpklass, där det tidigare fanns en generell dispens på max 100 hundar. 



Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att uppdatera dokumentet avseende Anvisningar gällande 

antalet hundar per domare och dag, och informera SKKs klubbar, samt tillse att reviderade 

nämnda anvisningar läggs ut på SKKs hemsida. 

 

 

§ 7 Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse (CS) 

SKK CS protokoll fört vid sammanträde 12 november 2008: 

§ 97 Föregående protokoll CS nr 3/2008,  

§ 67 SKK/UtstK nr 2/2008 – Anmälan om XX från Norra Älvsborgs 

Kennelklubb 

Noterade UtstK informationen. 

§ 124 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2007, § 68 Registreringsärenden, byte av 

klass på Svenska Dvärghundklubbens utställning i Tånga Hed 2007-05-15 

Angående CS beslut att avslå överklagande från Viktoria Möller i  

ärendet om annullering av resultat på rubricerade utställning p g a 

byte av klass. 

Noterade UtstK informationen. 

§ 104 Protokoll SKK/UtstK nr 4/2008, § 78 Harmonisering av 

nordiska utställningsregler 

§ 111 Gemensamma nordiska utställningsregler 

Noterade UtstK CS beslut om mandat för Nils Erik Åhmansson, Carl Gunnar Stafberg och Ulf 

Uddman att fortsätta diskussionerna i ovan nämnda fråga, vid kommande NKU-mötet. 

§ 90 Övriga ärenden 

Förfalskning av intyg för anmälan till utställning 

Noterade UtstK CS beslut att stänga av den norska hundägaren Aud Stockman från att delta på 

utställningar och prov i Sverige under tre år från dagens datum till den 11 november 2011. 

 

 

§ 8 Protokollsutdrag – Disciplinnämnden (DN) 

SKK DN protokoll fört vid sammanträde 28 november 2008: 

Småland-Ölands Kennelklubb (SmÖKK) har med hänvisning till Utställnings- och 

championatbestämmelser, Regler för bedömning till SKKs DN inkommit med en anmälan mot en 

utställare som vid SmÖKKs utställning i Växjö 31 oktober - 2 november 2008, vägrat deltaga i 

konkurrensbedömning om ”Bästa hane” (Bhkl) efter att hans hund i ”Championklassen” (Chkl) 

placerats efter en kullbroder till aktuell hund. Föreligger yttranden från de tjänstgörande 

ringsekreterarna, där händelseförloppet, förutom utställarens vägran att delta i ”Bhkl”, beskrivs 

som ett i övrigt olämpligt uppträdande av hundägaren gentemot funktionärer.  

DN har i sitt beslut avvisat ovan nämnda ärende från handläggning hos DN, samt vidarebefordrat 

ärendet till SKKs UtstK för handläggning. 

Beslöt UtstK att tillskriva utställaren angående det i ärendet beskrivna händelseförloppet där 



funktionärer beskrivit ett olämpligt uppträdande från utställaren i samband med bedömningen i 

ringen. Vidare uppmanar UtstK utställaren med hänvisning till SKKs Utställningsbestämmelser att 

vid deltagande i prov eller tävling fortsättningsvis följa det av SKK satta regelverket.  

§ 9 CS beslut om auktorisation ”3 år + 3 ggr” för utomnordiska domare som ska döma i 

Sverige  

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

auktoriserad för rasen i minst tre år och dömt rasen minst tre gånger innan arrangör kan bjuda in 

domaren ifråga att döma rasen i Sverige. Domare med domarlicens från the Kennel Club (KC) är 

likställda med nordiska domare se § 73 a)." 

UtstK beslöt i samråd med DK att ge generell dispens angående ovanstående för utställningar 2010 

och 2011. UtstK uttalade dock att man vill påminna klubbarna att för utomnordiska domare 

ska frågeformuläret Questionnaire for foreign judges användas. UtstK beslöt vidare att framgent 

ska klubbarna skicka in nämnda frågeformulär till SKKs kansli. UtstK uttalar även ett önskemål att 

klubbarna ändock tar sitt ansvar och förvissar sig om att inbjudna utomnordiska domare har 

adekvat erfarenhet av de raser de ska döma.”  

(Protokollförarens notering: Efter UtstK möte 14-15 januari 2009 beslöt SKK Centralstyrelse vid sitt 

möte 5 februari 2009, omedelbart justerat, att upphäva CS tidigare beslut ovan nämnt i 

paragrafen, gällande ”krav på att domare från icke nordiskt land ska ha varit auktoriserad för rasen 

i minst tre år och dömt rasen minst tre gånger innan arrangör kan bjuda in domaren ifråga att 

döma rasen i Sverige”, varför UtstK beslut om generell dispens 2010 och 2011 ej är aktuellt. Dock 

gäller fortsatt övriga av UtstK uttalanden gällande frågeformuläret Questionnaire for foreign 

judges. Se även CS protokoll från 5 februari 2009.)  

 

 

§ 10 Rapporter 

a) Utbildning av utställningsarrangörer i läns- och specialklubbar 

Förelåg för UtstK kännedom inkomna enkätsvar från ”Certifierade utställningsarrangörer” samt 

”Handledare”. Svarstiden för enkäten för utvärdering av utbildningarna, är satt till 25 januari 2009. 

Enkätsvaren kommer att utvärderas och redovisas vid ett kommande möte, dock har UtstK tagit 

del av hitintills inkomna svar, av vilka man kan utläsa att utbildningarna genomförts med mycket 

gott betyg till Handledarna och att utbildningsmaterialet framför allt ”Handbok för 

Utställningsansvarig” är mycket uppskattat som ”uppslagsverk” och som stöd vid planering av 

utställningsarrangemang.   

Noterade UtstK informationen utifrån hitintills inkomna enkätsvar. 

b) Harmonisering av nordiska utställningsregler  

Gav Kjell Bräster en kort redogörelse för förslaget från NKU avseende ”Harmoniserade 

utställningsbestämmelser för de nordiska kennelklubbarna”. 

Noterade UtstK informationen och tackade Kjell Bräster för rapporten. 

c) Motioner till KF 2009 rörande UtstK   

Gick UtstK igenom de till UtstK inkomna motionerna, inför KF 2009, för besvarande och 

vidarebefordran till CS. 

Noterade UtstK informationen. 

d) Länsklubbarnas samrådskonferens i Luleå 2008-11-14-16 

Rapporterade Mats Stenmark från länsklubbarnas samrådskonferens i Luleå 2008-11-14-16.  

Tackade UtstK Mats Stenmark för ovan nämnda information. 



 

 

§ 11 Seminarium för utställningsansvariga 19 – 20 september 2009 

Diskuterade UtstK program för kommande Seminarium för utställningsansvariga i läns- och 

specialklubbarna. 

Beslöt UtstK att tillsända läns- och specialklubbarnas inbjudan till Seminarium för 

utställningsansvariga 19 – 20 september som arrangeras i Upplands Väsby, Stockholm för med 

senaste ansökningsdatum 14 augusti. 

Beslöt UtstK vidare att i samband med ovan nämnt seminarium göra vissa uppdateringar av 

Handbok för Utställningsansvarig.   

 

 

§ 12 Bestämmelser och regelfrågor 

a) Regler och anvisningar för ringsekreterare 

Förelåg för UtstK reviderat förslag till Regler och anvisningar för ringsekreterare. 

Beslöt UtstK efter smärre justeringar att godkänna Regler och anvisningar för ringsekreterare i 

enlighet med ovan nämnda förslag.  

b) Titel på HUNDXX 

SKK CS har uppdragit åt UtstK att se över eventuell ”ny titel” på HUNDXX. 

Diskuterade UtstK frågan. 

Beslöt UtstK att till CS möte 5 februari 2009 vidarebefordra UtstK förslag innebärande att CS inför 

två titlar: ”Stockholmsvinnare” och ”Stockholmsjuniorvinnare” på HUNDXX de år då HUNDXX ej har 

”svensk vinnartitel” eller ”nordisk vinnartitel”, med början att gälla på HUND2009. 

 

Förklarades ovanstående beslut i paragrafen för omedelbart justerat.  

c) FCI har beslutat att införa ett nytt internationellt championat C.I.E,  

fr o m 1 januari 2009. 

FCI har i cirkulär 92/2008 samt skrivelse till SKKs VD, informerat om beslut taget i FCI General 

Committee september 2008 om införandet av ett nytt championat, ”International Show Champion” 

(C.I.E), för raser enligt FCIs nomenklatur (working trial). I samband därmed kommer SKK införa de 

förkortningar som FCI använder för sina championattitlar. 

C.I.E (International Show Champion)  

Nytt championat som tilldelas hund av arbetande ras som erhållit fyra (4) CACIB utdelade i minst 

tre (3) länder av minst tre (3) domare, men inte har arbetsmerit för att kunna ansöka om C.I.B 

enligt nedanstående. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.  

Från denna regel har de nordiska kennelklubbarna (gäller ej DKK), tillsvidare beslutat att undanta 

samtliga jakthundraser som har Sverige, Norge eller Finland som ursprungsland. 

SKK har tillskrivit FCI gällande exempelvis retroaktivitet. FCI har februari 2009 lämnat följande 

besked:  C.I.E kan utdelas retroaktivt, men endast för nu levande hundar. 

C.I.B (International Beauty Champion)  

Tilldelas hund som är av arbetande ras och som erhållit fyra (4) CACIB utdelade i minst tre (3) 

länder av minst tre (3) domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista 

CACIB. 

För hund av arbetande ras krävs två (2) CACIB utdelade i två (2) länder av två (2) domare plus 

arbetsmerit i enlighet med tidigare regelverk (se SKKs Utställnings- och championatbestämmelser). 



Alla dispenser från regelverket som SKK tidigare erhållit efter särskild ansökan till FCI har upphört 

med anledning av det nya championat (C.I.E) som införts. I övrigt är kraven desamma som för 

tidigare INTUCH. 

SKK har tillskrivit FCI och avvaktar besked gällande exempelvis om svenska bruksprovsmeriter 

fortfarande jämställs med IPO. 

C.I.T (International Working Champion) 

Tilldelas hund som erhållit två (2) CACIT utdelade i två (2) länder av två (2) domare plus lägst 2:a 

pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i jakt-/bruksklass 

eller öppen klass. Kraven är oförändrade i förhållande till t e x tidigare INTBCH och INTJCH. 

SKKs UtstK kommer vid nästa revidering av Utställnings- och championatbestämmelserna vidta 

nödvändiga justeringar utifrån FCIs beslut samt publiceras under tiden nämnda beslut i ett 

supplement på SKKs webbplats. 

Dispensärenden – Kuperingsregler 

Återupptog UtstK tidigare diskussion angående handläggning av eventuella dispensärenden till 

UtstK. UtstK har delegation att godkänna en exteriörbedömning (kvalitetsbedömning ej 

konkurrensbedömning) för kuperad hund född 2008-01-01 eller senare, med hänvisning till SKKs 

Utställningsbestämmelser gällande fr o m 2008-01-01. Efter registrering av resultat ”spärras” 

hunden för vidare tävlan på utställning. 

Beslöt UtstK att formulera handläggningsrutiner för ovanstående beslut. 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)  

Förelåg för UtstK kännedom tryckt häfte rörande exteriöra överdrifter hos rashundar fastställt av 

CS 2008-11-12 gällande fr o m 2009-01-01. 

Ovanstående information kommer även att finns på SKKs webbplats. 

Noterade UtstK ovanstående information.  

 

 

§ 13 Inkomna skrivelser 

a)Svenska Dobermannklubbens utställning i Boxholm 2008-08-10 

Förelåg till UtstK inkommen skrivelse, 2008-12-11, från en av de tjänstgörande ringsekreterarna 

vid Svenska Dobermannklubbens utställning i Boxholm 2008-08-10, angående att 

ringsekreterarens notering på resultatlistan i efterhand, av ansvarig för rapporteringen, målats 

över och ändrats. Noteringen i anteckningsrutan gällde en incident mellan två hundar på väg in i 

utställningsringen.  

Hunden ovan nämnd, har av ringsekreteraren som fört resultatlistan, även rapporterats till 

handläggare på SKKs kansli, för oacceptabelt beteende.  

Yttrande i ärendet har inkommit 2009-01-06, från Svenska Dobermannklubben. 

Tog UtstK del av inkomna underlag. Beslöt UtstK att tilldela XX såsom ringsekreterare på aktuell 

utställning och resultatansvarig, en erinran för att otillbörligt ha ändrat i resultatlistan.  

b)Angående Hallands Kennelklubbs återkommande dubbelutställningar  

Förelåg till UtstK 2008-12-18 inkommen skrivelse, angående Hallands Kennelklubbs återkommande 

dubbelutställningar. Skriftställaren ställer sig frågande till att UtstK beviljar Hallands Kennelklubb 

dubbelutställningar år efter år. Skriftställaren vill påtala för UtstK att Hallands Kennelklubb har ett 

bra geografiskt läge i södra Sverige och närhet till kontinenten.  

Skriftställaren anser inte att Hallands Kennelklubb uppfyller de kriterier som UtstK uttalat som 

policy avseende att man ska ta extra hänsyn till klubbar med speciella förhållanden exempelvis 



geografiskt, som exempelvis Gotlands Kennelklubb och de nordligast belägna länsklubbarna där det 

kan vara befogat med ”kompletta endagarsutställningar” två dagar i följd,  p g a långa resvägar 

och begränsat underlag. 

Uttalade UtstK att man kommer att ta med i beaktande ovan nämnda synpunkter i samband med 

2012 års utställningsprogram. 

c)Domarelev/-aspirants deltagande med hund på utställning 

Förelåg 2008-12-10 inkommen skrivelse till UtstK från ringsekreterare som vill uppmärksamma 

UtstK på huruvida Utställningsbestämmelserna under punkt 9, avseende att ”Domarelev och 

domaraspirant får inte anmäla eller visa hund den dag tjänstgöring sker och inte heller på annan 

dag under utställningen anmäla eller visa hund för domare där tjänstgöring skett eller ska ske”, har 

följts i samband med en utställning där ringsekreteraren tjänstgjort. 

Tog UtstK del av i ärendet inkomna underlag. Fann UtstK efter kontroll av ägaruppgifter och 

anmälan till aktuell utställning att de hundar som ställts ut och åberopas i skrivelsen ägs enbart av 

makan, d v s inget samägande mellan utställare och domarelev, vilket innebär att i ovan nämnt fall 

har domareleven ej brutit mot bestämmelserna. Uttalade UtstK vidare att för närvarande har de 

nordiska ländernas kennelklubbar olika regler gällande ovan nämnda, men att förslag finns att 

samordna denna paragraf i samband med ”Harmoniseringen av utställningsbestämmelserna” inom 

NKU.  

d)Synpunkter på SKKs Utställnings- och championatbestämmelser gällande fr o m 2008-01-01 

Förelåg skrivelse inkommen 2008-11-18 från medlem, angående synpunkter på felaktigheter i 

rubricerade bestämmelser, avseende svenskt utställningschampionat och svenskt 

jaktprovschampionat för brittiska stående fågelhundar. Nämnda skrivelse handläggs även i SKKs 

Jakthundskommitté. 

Beslöt UtstK, att efterhöra med FA/Regelkommittén om något fel av teknisk art föreligger i 

Utställnings- och championatbestämmelserna i ovan nämnda fråga, med utgångspunkt från FAs 

jaktprovsregler. Intygade FAs Regelkommitté att så är inte fallet. 

Beslöt UtstK att meddela skriftställaren att efter granskning av underlag och att det inte föreligger 

något fel av teknisk art i bestämmelserna ovan nämnt, att Utställnings- och 

championatbestämmelserna är låsta fr o m 2008-01-01 t o m 2012. 

§ 14  Ansökan om obligatorisk mätning för rasen japansk spets 

Förelåg ansökan inkommen 2009-01-08 från Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK) avseende 

hemställan om obligatorisk mätning för rasen japansk spets. 

Beslöt UtstK att bevilja SSUK obligatorisk mätning av rasen japansk spets innebärande att mätning 

ska göras i alla officiella klasser på alla officiella utställningar under en 2-årsperiod med början fr o 

m 2010-01-01 t o m 2011-12-31. 

Beslöt UtstK vidare att påminna SSUK om att redovisning av mätresultaten ska sammanställas 

efter mätperiodens slut och inskickas till SKKs Utställningskommitté och Domarkommitté.  

 

 

§ 15 Registreringsärenden 

S23456/2007, Quebec’s Active Pine – Småland-Ölands KK, Växjö 2008-10-31 – 11-02  

Förelåg till UtstK, 2009-01-08 inkommen skrivelse angående hund av ras pinscher, S23456/2007, 

Quebec’s Active Pine, som deltagit i rubricerade utställning. Nämnda hund har enligt uppgift blivit 

HD-röntgad 2008-10-30 och har med hänvisning till Nationellt dopingreglemente för hund och 

SKKs Utställningsbestämmelser tävlat i strid mot bestämmelserna. 

Beslöt UtstK med anledning av ovan nämnda information att resultat erhållet på rubricerade 



utställning för S23456/2007, Quebec’s Active Pine, ska annulleras. Beslöt UtstK vidare att 

konsekvensändra certifikat som därmed tillfaller S64885/2006, Rivendells Eroz (2:a Bhkl) samt 

uppdra åt SKKs Registreringsavdelning att meddela FCI angående CACIB   

Beslöt UtstK att vidarebefordra ärendet till SKKs Dopingkommitté för ev. handläggning. 

Annullering av resultat för hundar ägda av Susanne Carlsson (se prot UtstK 4/2008) 

Med anledning av påpekande från arrangörer om att samtliga resultat för hundar ägda av Susanne 

Carlsson, som har ställts ut i strid mot SKKs regler och bestämmelser ej annullerats, uppdrogs 

UtstKs sekreteraren att med SKKs registreringsavdelning utreda detta och tillse att felaktigt 

erhållna resultat stryks.  

Återupptaget ärendet UtstK nr 4/2008 § 80 

Norra Norrbottens KK – Gällivare 2008-06-20-21 – domarelev som ställer ut 

Kompletterande information har inkommit i rubricerade ärende (tidigare handlagt se protokoll 

UtstK 4/2008, § 80), gällande hunden Akcnp09838008, Erin’s sparkyanna’s Hyckfinn som deltagit 

på Norra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Gällivare 20 – 21 juni 2008, katalognummer 864. 

Aktuell hund har felaktigt webbanmälts av en tjänstgörande domarelev. Vid ytterligare inkommen 

information har framkommit att hunden vid det aktuella utställningstillfället ej ägdes eller visades 

av domareleven. Beslöt UtstK att tidigare taget beslut om annullering av resultat ska påföras 

nämnda hund.  

 

 

§ 16 Nya raser/Rasklubbar 

Nya raser registrerade i SKKs stambok 

Black and tan coonhound 

En black and tan coonhound har importerats till Sverige och finns nu registrerad I SKKs stambok. 

Rasen tillhör grupp 6 och är en jakthund med USA som hemland. Rasen har inte krav på provmerit. 

Rasen är erkänd av FCI och tävlar alltså om CACIB.  

Tornjak 

En tornjak har importerats till Sverige och finns nu registrerad i SKKs stambok. Rasen tillhör grupp 

2 och är en bergshund med Bosnien och Kroatien som hemland. Rasen är interimistiskt erkänd av 

FCI och tävlar alltså INTE om CACIB. Rasen har inget krav på arbetsprov. 

Slovenský hrubosrsty stavac (Slovakian Wire-haired Pointing Dog) 

Slovenský hrubosrsty stavac har importerats till Sverige och finns nu registrerad i SKKs stambok. 

Rasen tillhör grupp 7 och är en kontinental stående fågelhund med Slovakien som hemland. Den är 

erkänd av FCI och tävlar alltså om CACIB/CACIT. Rasen har krav på provmerit. 

Ny förkortning (ändringsmeddelande) för avtalsansluten rasklubb  

SKKs Föreningskommitté godkände 2008-12-10 förkortningen SBBK för den avtalsanslutna 

rasklubben Svenska Barbetklubben. 

Noterade UtstK ovanstående i paragrafen information. 

 

 

§ 17  Länsklubbsutställningar 

Gästriklands Kennelklubb 2012 



Förelåg från Gästriklands Kennelklubb ansökan inkommen 2008-12-22 om att år 2012 i Högbo 

Bruk, Sandviken få arrangera 3 x Internationella utställningar 31 augusti, 1 september och 2 

september. 

Beslöt UtstK att godkänna Gästriklands Kennelklubb att arrangera tre internationella utställningar 

31 augusti, 1 september och 2 september år 2012 i Högbo Bruk, i enlighet med ovan nämnda 

ansökan. 

Gotlands Kennelklubb 2012 

Förelåg från Gotlands Kennelklubb 2008-12-30 inkommen ansökan om att få arrangera 2 x 

internationella utställningar 23 - 24 augusti och 25 - 26 augusti 2012 i Visby, varav den senare 

som Svensk Vinnarutställning. 

Beslöt UtstK att avslå Gotlands Kennelklubbs ansökan om att arrangera två (2) x internationella 

utställningar 2012, ovan nämnda datum. Beslöt UtstK att bordlägga Gotlands Kennelklubbs 

ansökan om att få arrangera Svensk Vinnarutställning 2012, till dess att ansökningstiden för 

länsklubbarnas utställningsprogram 2012 gått ut (2009-04-30). 

Stockholms Kennelklubbs (STOKK) Minnesutställning 2011  

VU i UtstK har december 2008 beslutat att bevilja STOKK att ändra datum och plats från 28 augusti 

2011 till söndag 7 augusti 2011, ny plats Vallentuna. 

Jämtland/Härjedalens Kennelklubb som har sin internationella utställning i Svenstavik/Östersund 6 

– 7 augusti, har tagit del av beslutet och har ej haft några invändningar. 

Beslöt UtstK att godkänna av VU taget beslut enligt ovanstående, i paragrafen. 

Wästmanlands Kennelklubb – ny plats Köping 2009, 2010 och 2011 

Wästmanlands Kennelklubb har november 2007 ansökt om att för år 2008 års utställning få ändra 

plats från Lövudden/Västerås till Köping.  

Beslöt UtstK att förtydliga beslutet att ny plats Köping gäller även för år 2009-07-18-19, 2010-07-

24-25 och 2011-07-23-24.  

 

 

§ 18 Specialklubbsutställningar 

Ansökningar/ändringar i tidigare beviljat program 

Specialklubbsutställningar – 2010 

Förelåg till UtstK ett antal inkomna ansökningar från specialklubbar om ändring i tidigare beviljat 

utställningsprogram för 2010. 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att meddela specialklubbarna beslut i nämnda ärenden 

samt tillse att uppdateringar i SKKs dataregister införs i konsekvens med UtstK beslut. 

§ 19 Nyansökningar - Specialklubbsansökningar - 2011 

Förelåg till UtstK sammanställning av inkomna ansökningar från specialklubbarna gällande år 2011. 

Beslöt UtstK att uppdra åt ledamöterna att till kommande möte i UtstK 21 april, granska inkomna 

ansökningar. 

 

 

§ 20  Redovisning av UtstK VU 

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

Svenska Bergs- och Herdehundklubben, Åstorp 2008-11-07 



Eva Borg 86 

HUND2008, Stockholm 2008-12-06-07 

Lördag 6 december  

Arne Foss  94 

Matti Tuominen 88 

Söndag 7 december  

Göran Bodegård  87 

Kari Salminen 87 

Elisabeth Spillman  92 

Unto Timonen 86 

Ansökan/ändring i utställningsprogram - VU 

Fågelhundklubbarnas arbetsutskott (FA) 

VU-beslut 2008-11-26 

Ändring av datum från 2009-04-17 till 2009-04-24 

Svenska Beagleklubben 

VU-beslut 2008-12-03 

Ändring av datum från Sollefteå 2009-05-10 till 2009-02-28 

Lokalklubben Nedre Norrlands Beagleklubb har meddelat UtstK att man har avtalat med Svenska 

Stövarklubben om samarrangemang och samordning av domare. 

Redovisning av ringsekreterarärenden - VU  

VU-beslut 2008-12-16 

VU i UtstK har beviljat Åsa Thunberg, förlängd tid t o m 2009-06-30, för fullföljande av 

 aspiranttjänstgöringar för att kunna auktoriseras som ringsekreterare.  

VU-beslut 2008-12-09 

VU i UtstK har efter inkommet intyg, från handledaren, avseende komplettering av tjänstgöring, 

beviljat auktorisation för Lena Jarming som ringsekreterare. 

VU-beslut 2009-01-13 

VU i UtstK medger efter ansökan från Västra Kennelklubben, för Marjut Peiponen dispens att 

överföra finsk ringsekreterarauktorisation till svensk, efter skriftligt prov (teoriprov godkänt ht 

2007), samt ska en godkänd aspiranttjänstgöring göras, (förlängd tid t o m 2009-06-30 har 

medgivits), innan svensk ringsekreterarauktorisation kan registreras. 

VU–beslut 2009-01-13 

VU i UtstK medger efter ansökan från Västra Kennelklubben för Jouni Henemäki dispens om 

förlängd tid t o m 2009-08-31, för att fullgöra den praktiska delen för utbildning till 

ringsekreterare. 

Beslöt UtstK att bifalla ovan av VU tagna beslut. 

Övriga ärenden - VU 

Junior Handling - regelfråga 

VU-beslut 2009-12-01 



VU i UtstK har på förekommen anledning beslutat att förtydliga en regelfråga gällande Regler och 

anvisningar för SM-Uttagningstävlingar Junior Handling, under punkten Rätt att deltaga. 

I ovan nämnda regler står ---”Hunden ska ha uppnått 9 månaders ålder och vara registrerad i SKK 

eller i av SKK erkänd utländsk kennelklubb”---  

På förfrågan om en hund som inte har utställningsrätt ska kunna delta, har VU i UtstK förtydligat 

att man tagit följande principbeslut: att en ras som ska delta i Junior Handlingtävling måste ha 

utställningsrätt, då ett av momenten som en domare har att bedöma är hur rasen visas fram 

gentemot standard för rasen och handlern måste veta vad som ska framhävas.   

Beslöt UtstK att vid kommande revidering av Regler och anvisningar för SM-Uttagningstävlingar 

Junior Handling komplettera reglerna med ovan nämnda beslut om krav på att ras ska ha 

utställningsrätt för att ha rätt att delta i Junior Handlingtävling på utställning. 

 

 

§ 21 Information från FCI 

För UtstK kännedom: 

Förelåg Cirkulär 83/2008 med uppmaning till FCIs medlemsländers kennelklubbar att påminna sina 

arrangörer om att de i god tid, i förväg måste informera inbjudna domare om vilka raser de ska 

döma och antalet hundar.  

Förelåg Cirkulär 93/2008 angående information avseende uppdaterad lista med raser interimistiskt 

erkända av FCI. 2008-07-05 på listan införd ras är dansk-svensk gårdshund tillhörande grupp 2. 

Rasen får tillsvidare ej tilldelas CACIB. 

Förelåg protokoll fört vid möte i FCI General Committee, 1 – 2 april 2008 i Madrid.  

Förelåg protokoll fört vid möte i FCI General Committee 3 – 4 september 2008 i Bad 

Tatzmannsdorf. 

Förelåg till berörda delegater i FCI Show Judges Commission och FCI Show Commission, kallelse 

och dagordning till möte 31 januari – 1 februari 2009 i München.  

Förelåg uppdaterat program avseende FCIs internationella utställningar, år 2009 och 2010.  

Förelåg från FCI Cirkulär 94/2008 med information från Asociatia Chinologica Romana om att 

domare Ms. Lavinia Steer,  sedan 2008-11-14 åter får döma. 

 

 

§ 22 Nästa sammanträde 

Beslöt UtstK att avhålla nästa sammanträde i UtstK, tisdag 21 april, kl 09:30 på SKKs kansli.  

§ 23 Mötets avslutande 

Tackade ordföranden för ett konstruktivt möte och förklarade mötet avslutat. 

  

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

Justeras:  

Bo Skalin                                                                         

Kerstin Eklund 

 



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

föremål för ändring av SKK/CS. 

 


