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SKK/UtstK nr 2/2009 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 

21 april 2009, på SKKs kansli i Spånga 

 

Närvarande: Bo Skalin (ordf.), Mats Stenmark (vice ordf.), Kerstin Eklund, Jan Hallberg, 

Yvonne Hansen, Bo Wiberg  

 

Adjungerad: Kjell Bräster, SKKs kansli,  

 

Anmält frånvaro: Catharina Wenngren 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

 

 

        

 

§ 24 Sammanträdets öppnande 
Hälsade ordföranden Bo Skalin de närvarande välkomna till sammanträde i UtstK. 

Förklarades mötet öppnat.  

 

 

§ 25 Val av justerare 
Utsågs Jan Hallberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 26 Föregående mötesprotokoll 

SKK UtstK protokoll nr 1/2009, 2009-01-14-15 

Förelåg UtstK protokoll nr 1/2009.  

Lades protokollet efter genomgång till handlingarna. 

 

 

§ 27 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

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

Hund, UtstK nr 1/2009, § 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag  

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet vidare då mötet med Hundsports representanter blivit 

uppskjutet. 

 

UtstK 1/2009, § 19 Nyansökningar – Specialklubbsansökningar 2011 

Gick UtstK igenom de av ledamöterna granskade inkomna ansökningarna från 

specialklubbarna gällande 2011 års utställningsprogram. 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att tillskriva de specialklubbar där UtstK avslagit 

utställningsdatum och eller plats eller där oklarheter i ansökan föreligger. 

Beslöt UtstK att med undantag för ovan nämnda att fastställa specialklubbarnas 

utställningsprogram för 2011, i enlighet med inkomna ansökningar, samt att i särskilt utskick 

meddela respektive specialklubb beslutet. 
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§ 28 Information från ordföranden 

Tog ordföranden upp ett antal frågor som ska förberedas till det gemensamma  

2-dagarsmötet med SKKs Domarkommitté 15 – 16 juni. 

Noterade UtstK informationen. 

  

 

§ 29 Information från ledamöterna 

Gav Mats Stenmark en kort rapport från specialklubbskonferensen som hölls i månadsskiftet 

januari/februari. 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 30 Information från verksamhetschefen 
Rapporterade Kjell Bräster att till dags dato har fyra remissvar inkommit från läns- och 

specialklubbarna gällande ”Harmoniserade nordiska utställningsbestämmelser” dock är 

remisstiden till och med 30 juni 2009. 

Informerade Kjell Bräster kommittén om att han kommer att gå i pension 31 december 2009. 

Kjell Bräster kommer dock att ha uppdrag under 2010 - 2011 som sakkunnig gällande 

frågeställningarna jakt, jakt med hund samt myndighetsremisser gällande jakt och 

jakthundsanvändning. Även förvaltning av våra stora rovdjur och SKKs samarbete med andra 

organisationer inom ovanstående områden ska ingå i uppdraget. 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 31 Information från sekreteraren 

Förelåg från sekreteraren förslag till reviderat PM, avseende ”Anvisningar gällande antalet 

hundar (80) per domare och dag vid utställning” att gälla fr o m 1 januari 2009, i enlighet med 

KF-beslut 2007. 

Beslöt UtstK att godkänna ovanstående förslag samt uppdrogs till sekreteraren att informera 

läns- och specialklubbar och exteriördomare via särskilt utskick. 

 

Förelåg för UtstK kännedom:  

 Reviderade ”Regler och anvisningar för ringsekreterare” 

Reviderade ”Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska 

regler” 

 Supplement till Utställnings- och championatbestämmelser 

 

Informerade sekreteraren om att samtliga regelhäften läggs ut på www.skk.se 

samt att SKK rekommenderar klubbarna att hänvisa sina funktionärer att i första hand hämta 

information via SKKs hemsida då regelhäften, enligt nya direktiv från SKKs ledning trycks 

upp i begränsad upplaga. 

Noterade UtstK informationen.  

 

 

§ 32 Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse (CS) 

SKK CS protokoll fört vid sammanträde 5 februari 2009 

 

     § 16 Protokoll SKK/UtstK nr 5/2008,  

 

a) Länsklubbarnas utställningar 2011 

http://www.skk.se/
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b) Vinnartitel på HUNDXX 

Noterade UtstK att CS beslutat att frågan om ny titel för HUNDXX skjutits upp till efter 

Kennelfullmäktige 2009. 

 

c) Ansökan från länsklubbar om större utställningsarrangemang. 

Påpekade UtstK att det i CS protokollet står ett felaktigt datum. 

Rätt datum för Gästriklands Kennelklubbs ansökan om 3 x internationella i Högbo Bruk 

ska vara 31 augusti – 2 september 2012. 

 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att informera VD-sekreteraren för rättning i CS-

protokollet av ansökt datum, i enlighet med ovanstående. 

 

 

 

SKK CS protokoll fört vid sammanträde 5 februari 2009 

 

CS beslut om särskilda regler för inbjudna domare utanför Norden. 

Angående CS uppdrag till DK och UtstK att senast 30 juni föreslå hur man för de domare 

som bjuds in till 2012 års utställningar, på bästa sätt ska kunna få kvalitetskravet 

tillgodosett när det gäller de utomnordiska domarnas kompetens. 

Frågan kommer att handläggas av UtstK och DK vid det planerade gemensamma mötet 15 

– 16 juni i enlighet med beslut från kommittéerna. 

 

 

SKK CS protokoll fört vid sammanträde 25 mars 2009-05-07 

 

§ 73 Ärenden från ras- och specialklubbar 

c) Annullerade utställningsresultat – Svenska Vorstehklubben Södra avd/FA/Södra 

Fågelhundklubben 
Angående CS beslut att resultaten ska registreras på de i ärendet aktuella hundarna som 

ställts ut på FA/Södra Fågelhundklubbens utställning samt att FA/Södra 

Fågelhundklubben får endast ett års avstängning (år 2009) från att arrangera officiell 

utställning. 

Noterade UtstK CS beslut. Uppdrog UtstK till sekreteraren att tillse att resultaten påförs 

de i ärendet aktuella hundarna utställda på Södra Fågelhundklubbens utställning  

2008-05-17.  

 

 

§ 33 Protokollsutdrag från SKK Dopingkommitté (DopK) 

SKK DopK -  skrivelse till UtstK daterad 2009-03-30 
Angående mexikansk nakenhund Fame Factory´s Special Edition S69294/2005 som ställts ut 

stridande mot dopingbestämmelserna. Ägaren har enligt uppgift inte varit medveten om att ett 

operativt ingrepp för entropion är ett ingrepp som medför förbud att delta på utställning.  

Uppfödaren har när hon kommit till insikt om avsteget från dopingbestämmelserna efter 

samråd med hundägaren anmält sig själv till SKKs DopK. 

Ärendet har från DopK vidarebefordrats till UtstK med rekommendation att samtliga resultat 

för Fame Factory´s Special Edition S69294/2005 annulleras, men att ärendet i övrigt lämnas 

utan åtgärd.  

Beslöt UtstK i enlighet med DopK rekommendation enligt ovan nämnda. 
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§ 34 Protokollsutdrag från SKK Domarkommitté (DK) 

Angående skrivelse från en utställare av rasen chihuahua S13887/2005 Tjolahopp’s Atena 

som vid Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Piteå/Sjulnäs 2007-05-19-20 fått ett 0-

pris p g a tandbortfall. 

SKK DK har handlagt ärendet och rekommenderat UtstK att priset ska annulleras p g a att 

tandbortfall inte ses som en anomali hos rasen och inte är diskvalificerande enligt standarden. 

Beslöt UtstK efter genomgång av inkomna underlag i ärendet att 0-pris för ovan nämnd hund 

på aktuell utställning ska annulleras i enlighet med DKs rekommendation. Beslöt UtstK att 

informera hundägaren och arrangerande klubb om beslutet för återbetalning av 

anmälningsavgiften.  

 

Angående skrivelse från en utställare av rasen american akita S20691/2006 Silverryggens 

One Good Man som vid utställningen HUND2008 i Älvsjö 2008-12-05 tilldelats 0-pris p g a 

temperament. 

SKK DK har handlagt ärendet och rekommenderat UtstK att priset ska annulleras. DK anser 

inte att hunden enligt kritiken uppträtt på sådant sätt att 0-pris ska tilldelas. 

Beslöt UtstK efter genomgång av inkomna underlag i ärendet att 0-pris för ovan nämnd hund 

på aktuell utställning ska annulleras i enlighet med DKs rekommendation. Beslöt UtstK att 

informera hundägaren om beslutet samt att anmälningsavgiften återbetalas. 

 

 

§ 35 Information/beslut från SKKs Disciplinnämnd (DN) 

Förelåg för UtstK kännedom beslut i DN-ärenden som berör UtstK. 

Noterade UtstK informationen.  

 

 

§ 36 Övriga protokoll 

Förelåg för UtstK kännedom SKK DKs protokoll nr 1/2009, 2009-02-16. 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 37 Rapporter  

”Dagboksprojektet” 

Rapporterade Kjell Bräster om att det internetbaserade projektet ”Dagboken” nu är under 

intensivt arbete med Kjell Bräster som projektansvarig tillsammans med en arbetsgrupp från 

Tävlingssekretariatet och Utbildningskommittén i samarbete med dataavdelningen som jobbar 

med att utveckla programmet. Planen är att kunna göra en första presentation i samband med 

Seminarium för utställningsansvariga, 19 – 20 september 2009.  

Noterade UtstK informationen. 

 

”Questionnaire for foreign judges” 

Uppdrog UtstK till sekreteraren att vidarebefordra UtstK förslag för att i samråd med DK 

uppdatera formuläret Questionnaire for foreign judges, för vidare diskussion på mötet 15 – 16 

juni.   

 

Utvärdering av handledarutbildning och certifierade utställningsarrangörer 

Informerades UtstK om att ett mycket stort antal enkätsvar inkommit till kommittén från de 

utbildade handledarna och certifierade utställningsarrangörerna. 

Beslöt UtstK att uppdra till Kerstin Eklund att sammanställa informationen i enkätsvaren för 

att UtstK i samband med en utvärdering ska kunna få en uppfattning om tips och förslag till 
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förbättringar, som inkommit via enkätsvaren och för att ha underlag för hur man ev. ska gå 

vidare med utbildningarna.  

 

 

§ 38 Inbjudan till seminarium för utställningsansvariga 19 – 20 september 

Förelåg för UtstK, Inbjudan till seminarium för utställningsansvariga 19 – 20 september 2009 

på Scandic Hotel i Upplands Väsby utanför Stockholm. Seminariet är i första hand riktat till 

de som är ansvariga centralt för utställningsverksamheten i läns- och specialklubbar.  

Följande programpunkter är klara: Handbok för utställningsansvariga, Certifierade 

utställningsarrangörer, det nya Internetbaserade dagbokssystemet för ansökan av officiella 

utställningar.  

Programmet i detalj kommer att meddelas närmare seminariedatum.  

Senaste anmälningsdatum till seminariet är 14 augusti. 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 39 UtstK - policyfrågor/regler/bestämmelser 

a) Kuperingsfrågor 
 

Terrier brasileiro 

Förelåg skrivelse inkommen 2009-04-16 angående synpunkter på att ytterligare en ras, terrier 

brasileiro bör läggas till listan i Utställnings- och championatbestämmelserna som avser raser 

som är undantagna och äger rätt att delta i utställning fast de är födda med avsaknad av, stubb, 

eller kort svans. Skriftställaren pekar i sin motivering på att rasen enligt rasstandard får födas 

med både avsaknad av, stubb, kort och lång svans. 

Beslöt UtstK att rekommendera att man lägger till rasen terrier brasileiro på listan i 

Utställnings- och championatbestämmelserna, enligt ovan nämnt, samt att förslaget 

vidarebefordras till SKK CS för fastställande. 

 

Lagligt, olagligt kuperade hundar på utställning 

Förelåg till UtstK ett antal inkomna skrivelser från medlemmar angående hundar främst av 

rasen dobermann, avseende kuperingsförbud eller inte kuperingsförbud, i olika länder. 

UtstK har tidigare uttalat att hundägare när de anmäler för tävlan på utställning är skyldiga att 

känna till regler och bestämmelser och att följa dessa. Samma princip gäller för att ställa ut 

kuperad hund på utställning. Hund ska vara lagligt kuperad i det land där den är född, för att 

få ställas ut på de till SKK-organisationen hörande läns- och specialklubbarnas utställningar. 

Det är alltid på hundägarens ansvar att inte bryta mot gällande Utställnings- och 

championatbestämmelser.  

Från januari 2008 har kuperingsreglerna skärpts, innebärande att hund född 2008-01-01 eller 

senare som är svans- eller öronkuperad inte äger rätt att delta på utställning oavsett om 

hunden är född i land där sådan kupering är tillåten eller om kuperingen gjorts av 

veterinärmedicinska skäl. Se vidare Utställnings- och championatbestämmelser punkt 6. 

Reglerna finns att ta del av på SKKs hemsida www.skk.se 

Vid en till SKK ställd skriftlig anmälan av olagligt kuperad hund som deltagit i utställning, 

ska till anmälan vara bifogat skriftligt styrkande från hundens hemland om att kuperingen då 

den företogs var otillåten i hundens födelseland. 

 

I de fall det framkommer att en hundägare brutit mot gällande bestämmelser enligt ovan 

nämnt, vidtas åtgärder i enlighet med beslut i berörd kommitté samt eventuell vidarebefordran 

till SKKs Centralstyrelse och i förekommande fall till SKKs Disciplinnämnd.  

http://www.skk.se/
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b) Principfråga i samband med domarändringar 

Förelåg till UtstK, inkommen skrivelse och brevväxling mellan en läns- och en 

specialklubb/rasklubb, avseende förfrågan om UtstK syn på bestämmelser och rutiner vid 

överenskommelse med en domare i samband med tillägg och flytt av raser från berörd 

domare, efter att avtal träffats.  

Förelåg även till UtstK inkommen skrivelse 2009-03-17 från av länsklubben kontrakterad 

domare. 

Uttalade UtstK att enligt SKKs regler, arrangör ska ha kontakt med domaren innan arrangör 

tar bort eller lägger till en ras. I övrigt har UtstK en viss förståelse för att i en akut 

uppkommen situation i ett sent skede, arrangören löser problemet på bästa sätt. 

  

c) Inofficiella utställningar (ej stambokförda) 

På förekommen anledning togs frågan upp om det är tillåtet för en specialklubb att arrangera 

en inofficiell utställning (ej stambokförd utställning) på samma dag som en officiell 

arrangeras inom samma område (30-mils radie).   

Togs även upp en inkommen förfrågan om dispensansökan för hundantal över 80 ska göras 

till SKK enligt samma rutiner som för officiella utställningar. 

 

Uttalade UtstK att en inofficiell utställning (ej stambokförd) kan arrangeras samma dag, inom 

30-mils radie av en officiell utställning. Uttalade UtstK att ansökan om dispens för hundantal 

över 80 inte behöver ske till SKK, för en inofficiell utställning, enligt samma rutiner som för 

officiella utställningar. Påpekade UtstK vikten av att inofficiell utställning bedrivs med 

samma kvalitet som en officiell. Beslöt UtstK vidare att formulera en skrivning gällande ovan 

nämnda i Anvisningar för inofficiella utställningar vid kommande revidering. 

 

d) Ekonomisk fråga – inställd utställning 
Med anledning av förfrågan inkommen till UtstK angående ersättning till domare i händelse 

av att domaravtalet måste sägas upp p g a för få anmälningar eller att utställningen måste 

ställas in.  

 

Uttalade UtstK att om ett domaravtal ska sägas upp p g a för få anmälningar kan detta 

rimligtvis göras tidigast efter anmälningstidens utgång då man ser utfallet av antalet anmälda 

hundar. Om det endast är ett fåtal anmälda hundar och det medför en stor ekonomisk förlust 

så ska om det gäller en ras- eller lokalklubb denne i först hand omgående efter 

anmälningstidens utgång, vända sig till utställningsansvarig centralt i specialklubben. 

Specialklubben får ta beslut om eventuellt ”övertagande” av arrangemanget för 

genomförande. Om specialklubben anser att utställningen inte på något sätt kan genomföras, 

görs en ansökan från specialklubben till SKKs UtstK om att få ställa in.  

Om en domare måste avbokas så sent som efter anmälningstidens utgång bör arrangören 

kompensera domaren för uteblivet arvode om domaren kräver detta, samt ska domaren 

ersättas för eventuella utlägg för förköpta biljetter. I samband med avbokning av en domare 

kan inte nog poängteras vikten av att kommunicera med domaren och överenskomma om den 

eventuella ekonomiska ersättningen, för ett bra samarbete fortsättningsvis.   

 

 

§ 40 Inkomna skrivelser  

a) Svenska Domarföreningen - klagomål från domare avseende ett antal 

utställningsarrangemang 2008 
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Förelåg till UtstK från Svenska Domarföreningen (SDF) vidarebefordrade klagomål på ett 

antal länsklubbsarrangemang där domarna ansett att arrangörerna inte på ett tillfredsställande 

sätt följt rekommendationerna i första hand avseende standard för boende, mat samt i vissa 

fall mottagande och information till domarna. 

SDF har i sin skrivelse med anledning av ovan nämnda förslagit att länsklubbarna ska 

tillhandahålla en enkät för domarna där de ska kunna lämna sina synpunkter på 

arrangemanget direkt efter genomförd utställning. SDF föreslår även att enkäten kan skickas 

till UtstK för information som underlag i samband med fastställande av kommande 

utställningsprogram. 

Förelåg yttrande från två av de tre länsklubbar som omnämns i samband med skrivelsen från 

SDF. 

Beslöt UtstK att utse kontaktpersoner från UtstK för de tre länsklubbar som omnämnts i 

skrivelsen för att diskutera de delar i arrangemanget där det inkommit synpunkter från 

domarna. Vidare beslöt UtstK att uppmana respektive länsklubb att involvera för klubben 

ansvarig ”certifierad utställningsarrangör” med anledning av ovan nämnd kritik. 

 

b)Avvisad hund i veterinärkontrollen – Sydskånska KK - Malmö 21 – 22 mars 2009 

Förelåg från ägaren till en hund av rasen mastino napoletano, inkommen skrivelse daterad 

2009-03-27, angående att hunden avvisats i samband med veterinärbesiktningen på 

Sydskånska Kennelklubbens utställning i Malmö 2009-03-21-22, p g a att hunden inte ansågs 

frisk nog för att deltaga. 

Förelåg yttrande från tjänstgörande veterinär på rubricerade utställning. Veterinären beskriver 

att ovan nämnd hund efter besiktning av ytterligare en veterinär, p g a päls- och hudproblem 

inte ansågs lämplig att deltaga i utställningen. Ägaren uppmanades därför att uppsöka 

behandlande veterinär för intyg om hundens hudproblem samt för behandling, så att 

återbetalning av anmälningsavgiften skulle kunna ske enligt gällande Utställnings- och 

championatbestämmelser. 

Konstaterade UtstK efter genomgång av underlagen, att arrangerande länsklubb samt 

tjänstgörande veterinärer följt bestämmelserna i samband med veterinärbesiktning, samt att de  

meddelat hundägaren regler för återbetalning av anmälningsavgift. Lades ärendet därmed till 

handlingarna utan vidare åtgärd.  

 

c)Testikelstatus –golden retriever -Västra KK utställning i Göteborg - 2009-01-05 

Förelåg till UtstK inkommet ärende från Västra Kennelklubben angående en hund av ras 

golden retriever som deltagit i rubricerade utställning och av domaren erhållit 0 pris p g a  att 

domaren ansett att hunden har endast en testikel. 

Ägaren har begärt att få anmälningsavgiften tillbaka samt att 0-pris p g a testikelstatus ska 

annulleras. 

Beslöt UtstK att tillskriva hundägaren och uppmana ägaren att kontakta en så kallad A.I. 

veterinär för att få en utredning gjord och ett intyg på hundens testikelstatus. Beslöt UtstK att 

bordlägga ärendet tills ett sådant intyg inkommit. 

 

d)Tibetansk terrier – Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser - Sollentuna 2008-10-04 

Till UtstK inkommen skrivelse avseende att en hund av ras tibetansk terrier deltagit på 

rubricerade utställning i strid mot SKKs Utställningsbestämmelser och Nationellt 

Dopingreglemente för hund.  

Tog UtstK del av inkommet underlag. Beslöt UtstK efter diskussion med anledning av att  

hunden enligt uppgift avlivats dagen efter utställningstillfället, att lämna ärendet utan åtgärd. 

Beslöt UtstK vidare att återremitera ärendet till SKKs Dopingkommitté. 
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e)Återupptaget ärende – UtstK nr 1/2009, § 13  

Till UtstK har inkommit en skrivelse med en följdfråga med anledning av UtstKs tidigare 

klargörandet angående domarelev/uppfödare i UtstK protokoll nr 1/2009, § 13. Följdfrågan 

gäller ett exempel där två personer som delar kennel men bor på olika adresser, och den ene 

dömer och den andre ställer ut samma dag.  

Skriftställaren hänvisar till Domaretiska regler punkt 3, sid 18 (reviderade upplagan) ”Ägs 

hund av person som är delägare i hunden kennelnamn anses kennelnamnsinnehavarna 

gemensamt vara ägare till hunden.”---  

Fann UtstK att skriftställaren har uppfattat de Domaretiska reglerna helt riktigt, enligt ovan 

nämnt. 

 

g) 0 pris på Kronobergs Taxklubbs utställning i Moheda  2009-03-29 

Förelåg skrivelse från utställare som deltagit med sin tik av ras tax på rubricerade utställning 

och där erhållit 0-pris p g a att enligt kritiken, tiken har en svansknyck, vilket domaren på 

kritiken motiverat med att det är ett diskvalificerande fel enligt standarden för rasen. 

Hundägaren har i sin skrivelse begärt att erhållet 0-pris ska annulleras. Till skrivelsen har 

bifogats ett veterinärintyg. 

Svenska Taxklubben har efter kontakt med bestyrelsen på rubricerade utställning yttrat att 

någon skriftlig protest angående ovan nämnda inte inkommit på utställningsdagen från 

hundägaren. 

Fann UtstK efter genomgång av ovan nämnda underlag att domaren klart uttryckt sin 

uppfattning och motiverat 0 pris på kritiken för ovan nämnda hund, vilket är i enlighet med 

vad som anges som diskvalificerande fel för rasen i standarden. Konstaterade UtstK vidare 

att protest inte inlämnats i laga ordning. Lades ärendet till handlingarna. 

 

h) Shar pei - Sydskånska Kennelklubbens utställning i Malmö 2009-03-21-22  

Förelåg för UtstK kännedom, av bestyrelsen på Sydskånska Kennelklubbens utställning i 

Malmö 2009-03-21-22  handlagd, avslagen protest.. Orsaken till den skriftliga protesten från 

utställare på rasen shar pei är att domaren noggrant följt direktiven för Särskilda Rasspecifika 

Domaranvisningar (SRD-bestämmelserna), vilket visat sig i prissättningen. 

Fann UtstK att bestyrelsen på Sydskånska Kennelklubbens utställning i Malmö, avslagit 

protesten på plats. Lades ärendet därmed till handlingarna. 

 

i) Skrivelse från Sydskånska Kennelklubben angående tidigare handlagt ärende 

Förelåg till UtstK inkommen skrivelse refererande till protest inlämnad på utställningen i 

Sofiero 2007-09-08-09, som inskickats till SKK för ställningstagande. 

Ovan nämnda ärende. är protokollfört hos UtstK nr 5/2007, 2007-11-07. 

UtstK har med anledning av att protesten avsett domares prissättning, vidarebefordrat 

underlagen till SKKs Domarkommitté (DK) för yttrande. 

Under år 2008 har SKK DK varit ”vilande” med anledning av arbetet med World Dog Show 

2008. Ett fåtal ärenden har under år 2008 handlagts av VU i DK. Rapporter från dessa 

arbetsmöten har lagts ut på SKKs hemsida. Ovan nämnt ärende har handlagts och 

rapporterats; 2008-01-14, av ”DK/VU med beslut att utan vidare åtgärd avsluta ärenden med 

klagomål mot en domares bedömning i Sofiero 8 september och Göteborg 6 januari 2008.” 

DK har enligt ovanstående rapport uttalat att man inte funnit anledning till att erhållet 0 pris 

för i ärendet aktuell hund av rasen svensk lapphund, som deltagit i utställning på Sofiero 

2007-09-08-09, ska ändras. 

UtstK beslut i ärendet, aktualiserat vid dagens möte, överensstämmer med DKs uppfattning,  

d v s att 0 pris erhållet på Sofiero-utställningen 2007-09-08-09, för ovan nämnda hund, ska 

kvarstå 
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UtstK beklagar att ärendet har ”fallit mellan stolarna” på så sätt att beslut inte kommit 

berörda tillhanda. 

 

 

§ 41 Registreringsärenden 

a)Cavalier king charles spaniel, Clopsville Baileys, S25103/2008 

Till UtstK inkommen skrivelse 2009-02-23 angående rubricerade hund som anmälts till fel 

klass på Cavaliersällskapets utställning i Sollentuna 2009-02-14.   

Hundägaren har tagit fel på hundens ålder och anmält i juniorklass i stället för unghundsklass. 

Beklagade UtstK det inträffade, men uttalade att det enligt bestämmelserna kommer an på 

hundägaren att hålla reda på hundens ålder och anmäla hunden till rätt klass. 

Beslöt UtstK med anledning av ovanstående att resultat för cavalier king charles spaniel, 

Clopsville Baileys, S25103/2008, erhållet på Cavaliersällskapets utställning i Sollentuna 2009-

02-14 ska annulleras. 

 

b)Konsekvensändring av cert 

Till UtstK inkommen skrivelse 2009-03-31 angående konsekvensändring av cert.  

Ansökan avser begäran om att få ett reserv - CAC från World Dog Show 2008 godkänt som 

certifikat för hund av ras bearded collie, Kindle Passion Just Marvellous reg nr ZBRH20569, 

eftersom CAC-vinnande hunden på WDS2008, Moonhill Time To Dream med reg nr 

FIN13698/07 blivit SUCH, på Norra Norrbottens Kennelklubbs utställning i Gällivare  

2008-06-20, innan WDS2008. 

Beslöt UtstK att godkänna ovanstående konsekvensändring och tilldela bearded collie, Kindle 

Passion Just Marvellous reg nr ZBRH20569, CAC från WDS 2008 som ett ”svenskt” 

certifikat. 

 

c)Utredning av resultat från ”Fransk Bulldogg-ringen” på HUND2008 
Till UtstK inkomna uppgifter om differentierade resultatlistor avseende rubricerade 

rasbedömning på HUND2008, 2008-12-07. 

Förelåg yttrande från såväl de två tjänstgörande ringsekreterarna som berörda hundägare och 

rasklubb. 

Konstaterade UtstK efter noggrann genomgång av de olika uppgiftslämnarnas svar att en av 

de tjänstgörande ringsekreterarna i sina anteckningar fört in ett par felaktiga resultat och att 

övriga uppgiftslämnares inkomna svar avseende resultatlistan var i överensstämmande. 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att kontrollera att den riktiga resultatlistan registrerats 

hos SKK samt meddela berörda hundägare och Fransk Bulldogg klubben. 

 

d) Mätfrågor och inrapportering av resultat för tax  

På förekommen anledning diskuterade UtstK mätfrågor och resultatredovisning gällande tax. 

Togs upp ett exempel från en länsklubbsutställning med en tax som blivit inmätt till 32,5 cm 

(dvärg) men tävlat som storlek kanin och inrapporterats som storlek kanin. 

I samband med resultatredovisning hos SKK har felet uppdagats då inregistrering av mått och 

storleksvariant inte stämmer och därför inte kan registreras i enlighet med resultatlistor. 

Beslöt UtstK att undersöka problemet går att förebygga genom spärr i den kommande 

reviderade versionen av katalog för PC, så att liknande fel inte kan uppkomma. 

 

 

 

 



 10 

§ 42  Specialklubbsutställningar – ansökningar/ändringar     

2009 

Svenska Klubben för Ungerska Rashundar (SvkFUR) 

Beviljade UtstK SvkFURs ansökan inkommen 2009-04-16 om att få ändra datum från 30 maj 

till 6 juni 2009 p g a att att SvkFUR har i sin tidigare planering samordnat sin utställning med 

Östergötlands Kennelklubbs utställning i Norrköping, men som av CS blivit ombedd att ändra 

datum för utställningen med anledning av KF-helgen. 

 

2010 

Svenska Brukshundklubben (SBK) 

Beviljade UtstK SBKs ansökan inkommen 2009-02-12 om att SBK/Bjuvs BK ska få 

arrangera officiell utställning 2010-05-08. 

 

Svenska Dreverklubben (SDK) 

Beviljade UtstK SDK/Upplands läns dreverklubbs ansökan inkommen 2009-04-13 om att 

ändra datum från 2010-05-13 till 2010-06-06. 

 

Svenska Mastiffklubben (SMK) 

Beviljade UtstK SMKs ansökan inkommen 2009-02-11 om att ändra plats från Härjarö till 

Karlstad för utställningen 2010-05-22. 

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) 

Beviljade UtstK SRRKs ansökan inkommen 2009-02-04 avseende följande utställningar: 

2010-08-15 Gränna till nytt datum 2010-09-04 

2010-03-27/28 Uddevalla till ny plats Bohus 

2010-06-06 Mjölby till ny plats Linköping (Labradorklubben) 

 

Svenska Vinthundklubben (SvVK)  

Beviljade UtstK SvVK/Salukiringens ansökan inkommen 2009-02-05 att få ändra datum och 

plats från 2010-07-11 Tvååker till 2010-06-13 Vårgårda, Tånga Hed. 

 

 

§ 43 Länsklubbsutställningar ändringar/ansökningar 

För UtstK kännedom,  

a)Bekräftelse från FCI på godkänd ansökt ändring av datum  

från för HUND2010 i Stockholm från 2010-12-11-12  

till 2010-12-18-19  
 

b)Omfördelning av grupperna har skett på uppdrag av SKKs VD för HUND2009, 

HUND2010 och HUND 2011 för att få en jämnare fördelning över dagarna. 

 

2009: 

Lördag = 1,3,5,9 

Söndag = 2,4,6,7,8,10 

 

2010: 

Lördag = 2,4,6,7,8,10 

Söndag = 1,3,5,9 
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2011: 

Lördag = 1,3,5,9 

Söndag = 2,4,6,7,8,10 

 

c) Lista från Norsk Kennel Klub över ansökta internationella utställningar 2010. 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 44 Redovisning av UtstK VU 

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Bergslagen 2009-01-25 

Jan Roger Sauge 81 

 

Svenska Shetland Sheepdogklubben, Vilsta/Eskilstuna 2009-02-14 

Marion Withers 85 

Kay Hateley  83 

 

Svenska Terrierklubben/Östsvenska, Nyköping 2009-02-28 

Karin Bergbom 81 

Jim Byrnes  85 

 

Sydskånska Kennelklubben, Malmö 2009-03-21 – 22 

Lördag  

Hans Almgren 82 

Colm Beattie  82 

Zoran Brankovich 81 

 

Söndag 

Poul Örnemark 82 

Kerstin Nilsson 84 

Carole Garhöfer 86 

Lars Adeheimer 82 

Carsten Birk  82 

 

Stockholms Kennelklubb, Kista 2009-04-10-11-12 

Fredag 

Stella Clark  82 

Javier Sanchez 84 

Ekarath Sangkunakup 83 

 

Lördag 

Manola Pogessi 86 

 

Söndag 

Elzbieta Chwalibog 82 

Helen Furber  83 

 

Wästmanlands Kennelklubb, Västerås 2009-04-25-26 

Lördag 
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Kresten Scheel 85 

Leif Lehmann Jörgensen 82 

Igor Selimovic 82 

Söndag 

Svante Frisk  82 

Leif Lehmann Jörgensen 84 

Tino Pehar  83 

Svenska Terrierklubben/Övre norra, Skellefteå 2009-05-03 

Pirjo Hjelm  81 

 

 

Ansökan om ändring i utställningsprogram – VU-beslut 
 

Svenska Stövarklubben (SvStK) 

VU-beslut 2009-04-14: SvStK har beviljats ändring av datum för utställningen i Bullaren från 

2009-05-16 till 2009-05-23. 

VU i UtstK har påpekat att det är med stor tvekan som man tillstyrker en ändring av 

utställningsdatum i detta sena skede och har ställt sig frågande till varför det, enligt klubben 

felaktigt ansökta datumet, inte upptäckts tidigare samt har VU påpekat att administrativa 

rutiner och åtaganden behöver gås igenom i klubben. 

 

Ringsekreterarärenden - VU-beslut 

VU-beslut 2009-04-16: Linnéa Pettersson har beviljats dispens utöver ett årsgränsen,  t o m 

30 juni 2009, för att fullgöra den tredje aspiranttjänstgöringen för att utbilda sig till 

auktoriserad ringsekreterare inom SKK-organisationen. 

VU-beslut 2009-04-16: Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF)/Västerbottens 

lokalavdelning, har beviljats dispens från att ha två auktoriserade ringsekreterare på 

utställningen i Storuman 2009-04-18,  för 36 anmälda hundar 

Beslöt UtstK att fastställa av VU ovanstående i paragrafen tagna beslut.  

 

 

  § 45 Nya raser/Rasklubbar 

Information från SKKs Föreningskommitté (FK) beslut vid sammanträde 3 mars 2009 

Angående FKs beslut att tillfråga Svenska Älghundklubben (SÄK) om klubben är beredd att 

åta sig avelsansvar för rasen plot.  

Uttalade UtstK sin förvåning med anledning av att rasen plot inte kan anses vara en ras av 

typen ställande hund vid löshunds- eller ledhundsjakt. 

 

 

§ 46 Ringsekreterarfrågor 

För UtstK kännedom förelåg två framtagna formulär: 

 

1) Kompletterande tjänstgöringsintyg ringsekreterarutbildning, för den som ålagts krav på 

komplettering till tidigare tjänstgöringar 

 

2) Intyg för genomgången ”brush-up” för ringekreterare som inte tjänstgjort de senaste 2 

åren 

 

För UtstK kännedom förelåg från kansliet framtaget PM – Lathund för ringsekreterare 

gällande:  0 pris, KEP, Oplacerade hundar, CACIB,. HP/CK samt anvisningar om hur 
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mätresultat för raser med flera storleksvarianter; pudlar, taxar,mexikansk nakenhund och 

perro sin pelo del peru, rapporteras. 

Noterade UtstK ovanstående information. Beslöt UtstK att till ringsekreteraransvariga i 

klubbarna skicka PM-Lathund för ringsekreterare samt föreslogs att införas som information i 

Handbok för Utställningsansvarig samt på SKKs hemsida för funktionär. 

 

 

§ 47 Information från FCI 

För UtstK kännedom: 

- Protokoll fört vid möte i FCI Show and Judges Commissions, 2009-01-31 och 2009-

02-01 i München. 

 

- Uppdaterade listor över FCIs fastställda CACIB-utställningar för 2009 och 2010. 

 

- Cirkulär 21/2009: Statistik – sammanställning över utdelade internationella 

championat 2008. 

 

- Cirkulär 8/2009. Tillägg till FCI Regulations for Show Judges gällande fr o m 1 

januari 2008 och FCI Regulations for FCI Dog Shows gällande fr o m 1 januari 2008. 

 

- Cirkulär 20/2009: Information från Canadian Kennel Club avseende beslut om att 

kanadensiska sanktioner att döma har förlängts till 31 mars 2009. 

 

- Cirkulär 6/2009: Information från FCI General Committee avseende beslut om att 

tidigare kontrakt med Unija Kinoloskih Saveza Bosne i Hercegovine, 6 februari 2002, 

har sagts upp med omedelbar verkan. 

 

- Cirkulär: 7/2009: Information på uppmaning av China Kennel Union (CKU) till 

medlemsländerna att observera att ovan nämnda CKU, är den av FCI enda erkända 

kennelklubben i Kina. Medlemsländerna uppmanas att ta kontakt med CKU om 

oklarheter i detta avseende uppstår. 

 

- Cirkulär: 19/2009: Information från Federación Canófila Mexicana A.C informerar att 

domare Francisco Navarro Reynoso och domare Ricardo Garcia Mejia är 

avauktoriserade som domare. 

   . 

Noterade UtstK ovanstående information. Lades underlagen till handlingarna. 

  

 

§ 48 Övriga frågor 

Angående C.I.B och C.I.E 
På förekomman anledning har förfrågan ställts till FCI avseende om hund av ”arbetande ras” 

kan erhålla både titeln C.I.B och C.I.E. 

Hund av ”arbetande ras” som erhållit fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre 

domare och erforderlig jakt-/bruksmerit kan få både titeln C.I.B och C.I.E. Minst ett år och en 

dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB. På FCIs hemsida finns uppgifter om vilka 

raser som enligt FCIs nomenklatur anses vara ”arbetande”.  

Noterade UtstK informationen.  
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Angående omregistrering av hårlag 
Till UtstK ställd förfrågan om en danskregistrerad hund av ras sankt bernhardshund, 

DK08263/2008, korthår. Ägaren som bor i Sverige kan inte ställa ut sin hund i Sverige då 

hunden uppenbart är långhår men registrerat i stamtavlan i DKK som korthår. I DKK 

omregistreras en hund till det korrekta hårlaget om det visar sig att hårlaget som registrerats 

som valp inte är i överensstämmande med hunden som vuxen. Ägaren har till SKK ansökt om 

att få ovan nämnd hund omregistrerad till långhår. 

Beslöt UtstK att ovan nämnd hund DK08263/2008, får ställas ut i Sverige och därefter få sitt 

hårlag eventuellt korrigerat. 

 

 

§ 49 Nästa sammanträde 

Beslöt UtstK att avhålla nästa sammanträde i UtstK, 15 – 16 juni, där 15 juni är ett 

gemensamt möte med SKKs Domarkommitté.  

 

 

§ 50 Mötets avslutande 

Tackade ordföranden ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

Bo Skalin    Jan Hallberg 

 

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

bli föremål för ändring av SKK/CS.  


