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SKK/UtstK nr 3/2009 

 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 

15 – 16 juni 2009, på Thoresta Herrgård 

 

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

Yvonne Hansen, Catharina Wenngren ( fr o m § 62) Bo Wiberg  

 

Anmält frånvaro: Kjell Bräster, SKKs kansli (deltog i DKs möte samma dag) 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

        

 

§ 50 Sammanträdets öppnande 
 

Hälsade ordföranden Bo Skalin de närvarande välkomna till sammanträde i UtstK. 

Förklarades mötet öppnat.  

 

 

§ 51 Val av justerare 
 

Utsågs Yvonne Hansén att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 52 Föregående mötesprotokoll 
 

SKK UtstK protokoll nr 2/2009, 2009-04-21 

 

Förelåg UtstK protokoll nr 2/2009.  

 

Lades protokollet efter genomgång till handlingarna. 

 

 

§ 53 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

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

Hund, UtstK nr 1-2/2009, Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag  

 

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet vidare.  

 

UtstK 2/2009, § 40 Inkomna skrivelser  

 

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

Angående skrivelse via Västra Kennelklubben avseende en golden retriever som deltagit i 

länsklubbens utställning och av domaren erhållit 0 pris p g a  att domaren ansett att hunden 

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

annulleras. 

 

UtstK har tillskrivit hundägaren om veterinärintyg för utredning av testikelstatus. Då ägaren 

inte hörts av till dagens möte, beslöt UtstK att avföra ärendet från dagordningen och lägga 

ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 54 Information från ledamöterna 

 

Mats Stenmark gav en kort rapport från Kennelfullmäktigemötet 29 – 31 maj 2009, 

bland annat:  

 

att KF beslutat att Svensk Vinnare åter ska arrangeras på SKK/CS utställning HUNDXX med 

början 2012. Vart fjärde år då HUNDXX har Nordisk Vinnartitel får dock Svensk Vinnar-

utställning arrangeras av en länsklubb efter ansökan och fastställande i samband med ansökan 

om utställningsprogram. Nordisk Vinnar-utställning på HUNDXX är nästa gång 2011. 

 

att KF från och med 2011 åter kommer att äga rum på hösten i stället för som nu på våren  

 

En Work Shop hölls 29 juni, gällande remissen om Harmoniseringen av nordiska 

gemensamma utställningsbestämmelser. Svarstiden för läns- och specialklubbarna är satt till  

30 juni 2009. Klubbarna gavs möjligheter att diskutera och få svar på eventuella frågor.  

Specialklubbarna påmindes om att remissvaren måste komma från respektive klubb centralt 

och att enskilda ras- och lokalklubbars remissvar inte tas hänsyn till i sammanställningen. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 55 Protokollsutdrag från SKK Centralstyrelse/CS  

 

SKK CS protokoll fört vid sammanträde 25 mars  2009 

 

§ 64 Protokoll SKK/UtstK nr 1/2009 

 

§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag – UtstK 4/2008, § 80 inkomna skrivelser – 

Södra Älvsborgs KK – Borås 2008-06-09 – shar pei – avstängd under utredning p g a att 

hunden uppvisats med opererade ögonlock. 

 

Noterade UtstK att ärendet av UtstK överlämnat till CS för vidare handläggning och mot 

bakgrund av tillgängliga handlingar av CS beslutats att vidarebefordras till SKKs 

Disciplinnämnd. 

 

Övrigt 

Inställd rasspecial 

 

Angående rasklubb som vid styrelsemöte i oktober 2008, beslutat ställa in sin rasspecial i juni 

2009. Berörd länsklubb har fakturerat rasklubben för kontraktsbrott avseende utlägg som 

länsklubben kommer att få under 2009 och till viss del under 2010. De båda klubbarna har 

gjort en överenskommelse som båda har accepterat, varför den delen av ärendet är utagerat. 
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VU/UtstK har uttalat att om en klubb p g a särskilda omständigheter tvingas annullera ett 

kontrakt gäller att domare och aktuell klubb i första hand gör en överenskommelse. Eventuell 

ekonomisk ersättning i form av reseersättning eller liknande kan endast göras mot faktiska 

kostnader d v s mot kvitto. 

DK har i sitt yttrande anmärkt på att domaren yrkar ersättning för utgifter som inte är faktiska. 

DK anser att domaren betett sig både olämpligt och oetiskt och har tilldelat domaren en 

skriftlig erinran.  

 

Noterade UtstK att CS konstaterat att både UtstK och DK gjort skäliga och rimliga 

uttalanden i ovanstående ärende.  

Inbjuden domare och ringsekreterare har av rasklubben yrkat på ersättning för uteblivet 

arvode och reseersättning avseende utställning 2010. 

 

Beslöt UtstK vid dagens möte att tilldela även berörd ringsekreterare en skriftlig erinran med 

anledning av ovanstående. 

 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 

 

SKK/Föreningskommitté har vid sitt möte 3 mars 2009 konstaterat att det inte är ovanligt att 

klubbar med relativt kort varsel avbokar domaruppdrag, men FK har inte tagit ställning i 

frågan då det inte är en fråga för FK. 

 

FK har dock ställt principfrågan till CS för klarläggande om hur nära en utställning som en 

klubb ska kunna avboka ett uppdrag och efter vilka principer. 

 

CS har vid sitt möte beslutat att uppdra åt UtstK och DK att diskutera frågeställningen. 

 

Beslöt UtstK efter diskussion vid möte med DK 15 - 16 juni 2009 att i sitt svar till CS hänvisa 

till uttalande i  

 

UtstK protokoll nr 2/2009, § 39 d) Ekonomisk fråga inställd utställning 

 

---”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 första hand omgående efter anmälningstidens utgång 

vända sig till utställningsansvarige 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 i det fall domaren absolut 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.”--- 

 

I övrigt har UtstK uttalat att ”I avtal mellan samarrangerande klubbar är det upp till de parter 

som sluter avtal att avtala om eventuella förebehåll gällande t ex avbokningar”. 
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§ 56 Information/beslut från SKKs Disciplinnämnd (DN) 

 

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

 

Bland de ovan nämnda DN-besluten fanns person/-er som av DN beslutats inte får antas som 

medlem i någon av SKKs medlemsorganisationer utan att DN tillstyrkt ansökan om 

medlemskap.  

 

Noterade UtstK att en av DN utesluten person enligt ovanstående är auktoriserad 

ringsekreterare. Beslöt UtstK att uppmärksamma utställningsarrangörer på att med hänvisning 

till bestämmelser i Regler och anvisningar för ringsekreterare, en ringsekreterare för att få 

tjänstgöra måste vara medlem.   

 

 

§ 57 Övriga protokoll 

 

 

Förelåg för UtstK kännedom SKK DKs protokoll nr 2/2009, 2009-04-20. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

§ 58 CS uppdrag till UtstK och DK att inkomma med förslag till 

kvalitetssäkring av utomnordiska domare 

 

CS har uppdragit till UtstK och DK att inkomma med ett förslag senast 30 juni 2009 på hur 

kvalitetssäkring av utomnordiska domare ska kunna upprätthållas på SKKs 

utställningsarrangemang. 

UtstK och DK diskuterade under gårdagens möte (15 juni) gemensamt fram ett förslag till 

kvalitetssäkring av utomnordiska domare samt föreslog att förslaget ska skickas ut på remiss 

till SKKs klubbar, efter det att förslaget handlagts av CS på möte 18 augusti 2009.  

 

Beslöt UtstK att fastställa ovan nämnda förslag taget av UtstK och DK gemensamt under 

gårdagens möte. 

 

 

§ 59 Rapport angående sammanställning av enkätsvaren gällande 

utbildningarna för handledare för utbildning av utställningsarrangörer 

samt certifierade utställningsarrangörer 

 

Kerstin Eklund rapporterade sitt uppdrag att bearbeta och sammanställa förslag, tips på 

förbättringar, positiv och negativ kritik som inkommit via enkätsvar till UtstK från de 

utbildade handledarna och certifierade utställningsarrangörerna. 

 

Uttalade UtstK att det bland enkätsvaren fanns en hel del förslag som man avser att arbeta 

vidare med och utveckla i andemeningen att kvalitetssäkra utbildningarna och i förlängningen 

utställningsarrangemangen. Enkätsvaren kommer i någon form att beröras på Seminarium för 

utställningsansvariga 19 – 20 september 2009.  
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§ 60 Inkomna skrivelser 

 

a)Ärende angående avstängd domare 

Förelåg för UtstK kännedom ett ärende gällande jaktprovsdomare, som av auktoriserande 

specialklubb blivit avstängda från att döma jaktprov under två år fr o m 12 maj 2009. 

 

Ovan nämnda specialklubb har även beslutat att göra en framställan till SKKs DK om att 

avstänga en av de berörda domarna som exteriördomare i två år.  

 

DK meddelade UtstK att de vid sitt möte 16 juni diskuterat ovanstående ärende från berörd 

specialklubb och att DK fattat beslut att avstänga berörd exteriördomare från att döma på 

utställning fr o m 15 juli 2009 t o m 11 maj 2011.   

 

Noterade UtstK ovanstående information. 

 

b) Siberian husky – 0-pris på utställning - 26 april 2009 - Wästmanlands KK/Rocklunda 

Till UtstK inkommen skrivelse 11 maj 2009 angående hund av ras siberian husky, 

S49816/2008, som ställts ut på Wästmanlands Kennelklubbs utställning i Rocklunda 26 april 

2009 och av domaren erhållit ett 0-pris p g a att domaren enligt uttalande på bif. kritik ansett 

att hunden är otypisk. 

Utställaren har p g a prissättning begärt att anmälningsavgiften återbetalas. 

 

Tog UtsK del av inkomna underlag. Beslöt UtstK att 0-pris för ovan nämnd hund på aktuell 

utställning ska kvarstå med hänvisning till Utställnings- och championatbestämmelserna, 

punkt 22  a) 0-pris ska tilldelas hund som ”är exteriört otypisk eller har fel som anges som 

diskvalificerande i rasens standard.”  

 

Lades ärendet till handlingarna. 

 

c) Junor Handlingdomare som visat hund på utställning där hon dömt 

 

Beslöt UtsK att bordlägga ärendet och inhämta ytterligare information i ärendet från berörd 

junior handlingdomare. 

 

 

d) Svenska Bergs- och Herdehundklubbens (SBHK) utställningar 21 maj och 22 maj 

2009 
Till UtstK inkommen skrivelse avseende synpunkter på en som skriftställaren menar 

omotiverad domarändring på ovan nämnda utställningar. 

 

Förelåg yttrande i ärendet daterat 10 juni 2009, från vice ordföranden i berörd klubb.  

 

Tog UtstK del av inkomna underlag. Fann UtstK att SBHK p g a en miss i samband med 

utskick av avtal tvingats att göra en sen domarändring då domaren missuppfattat avtalet.   

Konstaterade UtstK att arrangerande klubb och domare därefter klarat ut missförståndet.  

Lades ärendet till handlingarna. 
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e) Blekinge Kennelklubbs (BKK) utställning i Ronneby 8 – 9 augusti 2009 
Till UtstK inkommen skrivelse avseende synpunkter på domarändring till en på rasen, enligt 

skriftställarna, obeprövad domare.  

 

Förelåg från BKK 9 juni 2009 inkommet yttrande. 

 

Fann UtstK att BKK väl motiverat de korrigeringar i domarlistan som man sett sig nödsakade 

till. BKK har enligt uppgift utfört dessa enligt gällande regler. 

Lades ärendet till handlingarna. 

 

f) Ringsekreterare som tjänstgjort och visat hund i finaltävlingarna på Svenska Spaniel 

och Retrieverklubben (SSRK)/Södras utställning i Hasslarp 30 - 31 maj 2009   

 

Förelåg till UtstK ett antal inkomna skrivelser i juni 2009 från i ärendet berörd ringsekreterare 

med beskrivning av händelseförloppet.  

 

Förelåg yttrande i ärendet daterat 10 juni 2009, från SSRK/HS.  

 

Förelåg skrivelse daterad 11 juni 2009 från ordföranden i SSRKs södra avdelning 

 

Fann UtstK efter att ha tagit del av inkomna handlingar att ringsekreteraren borde ha nekat 

till att delta i uppfödargrupp, men att ringsekreteraren efter finaltävlingarnas slut blivit varse 

sitt misstag; d v s att hon visat hund i strid mot Utställnings- och championatbestämmelserna 

punkt 9. Domare och övriga funktionärer. 

 

Beslöt UtstK att erhållet pris för ovan nämnd uppfödargrupp ska annulleras. 

 

Konstaterade UtstK vidare att den korrespondens mellan SRRK/Södras och ringsekreteraren 

angående ekonomisk uppgörelse, inte är relevant för UtstK beslut i ovan nämnda ärende och 

är inte något som UtstK ska utreda. 

Lades ärendet därefter till handlingarna.     

 

 

§ 61  UtstK – policyfrågor - bestämmelser 

 

a) Dispensärenden - kuperingsfrågor 

  

Arbetade UtstK vidare med att fastställa administrativa rutiner kring kuperingsfrågor – 

dispensfrågor. 

 

Beslöt UtstK att ta fram ett formulär som kan användas vid dispensförfarande enligt punkt 6. i 

Utställnings- och championatbestämmelserna (se nedan utdrag), för att  tillse att erforderliga 

uppgifter finns med vid en ev  dispensansökan.  

 

---”Vid utställning gäller: 

Hundar födda 2008-01-01 eller senare och som är svans- eller öronkuperade äger inte rätt att 

delta på utställning oavsett om hunden är född i land där sådan kupering är tillåten eller om 

kuperingen gjorts av veterinärmedicinska skäl. 
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Undantag: 

Hundar födda 2008-01-01 eller senare och som är född i land där svanskupering är tillåten, 

eller hund som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl, kan efter särskild prövning av 

SKK kunna ges rätt att bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få resultatet infört i 

stamboken.”---  

 

 

§ 62 Registreringsärenden 

 

a) Stockholms Kennelklubbs internationella utställning i Kista 2009-04-10-12 

Hund av ras borzoi, som anmälts och tävlat med felaktigt registreringsnummer på rubricerade 

utställning.  

 

Beslöt UtstK med hänvisning till bestämmelserna om att det är utställarens ansvar att se till att 

hund är anmäld till utställning med korrekt registreringsnummer, att resultatet ska annulleras 

för den hund S60942/2007, Tarasov’s Gemsey Flair, som felaktigt anmälts och påförts 

resultat från rubricerade utställning i Kista 12 april 2009. 

 

Beslöt UtstK vidare med hänvisning till ovanstående att informera berörd hundägare att 

resultat inte kan överföras till den hund som har tävlat, men anmälts med det felaktiga 

registreringsnumret. 

 

 

§ 63 Rasansvar/nya raser 

 

a)Utdrag ur SKK/FKs protokoll  2009-05-05 

Avtalsanslutna rasklubbar samt raser utan klubbtillhörighet 

 

Svenska Brukshundklubben (SBK) 

SBK har avböjt rasansvar för rasen ceskoslovensky vlcak. Avelsansvaret kvarligger därmed 

hos SKK. 

 

Svenska Älghundklubben (SÄK) 

SÄK avböjer rasansvar för rasen plott. Avelsansvaret kvarligger därmed hos SKK. 

Svenska Vinthundklubben (SvVK) 

SvVK har meddelat att man åtar sig rasansvar för rasen magyar agar 

FK har beslutat att överföra rasansvar till SvVK 

 

Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK) 

SSPK avböjer rasansvar för rasen österreichischer pinscher. Avelsansvaret kvarligger därmed 

hos SKK. 

 

b) Information angående rasern ciobanesc romanesc de bucovina 

FCI har interimistiskt erkänt rasen ciobanesc romanesc de bucovina. Rasen är en ”bergshund” 

och tillhör grupp 2 med Rumänien & Serbien som hemland. Rasen äger rätt att ställas ut men 

tävlar inte om CACIB/CACIT. 

  

Noterade UtstK informationen. 
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§ 64 Specialklubbsutställningar – ansökningar/ändringar   

 

2009 

 

Svenska Beagleklubben 

Ansökan om att få ändra datum för tidigare beviljad utställning i Tånga Hed/Vårgårda 

från 2009-08-16 till 2009-08-15, för samordning med övriga jakthundklubbar. 

 

Beslöt UtstK att bevilja ovan nämnda flytt av datum, med hänseende till skäl som angivits i 

ansökan. 

 

Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser 
Skrivelse inkommen 4 juni 2009  från rubricerade klubb angående att klubben  

p g a ett missförstånd  först i efterhand uppmärksammat att klubben haft uppgift om och 

arrangerat utställningen ett annat datum än det som ansökts och beviljats av UtstK. 

 

Uttalade UtstK att man är restriktiv med att bevilja ändringar i sent skede, samt att UtstK 

återkommande påtalat för specialklubbarna att det datum som är beviljat av UtstK måste 

hållas. Eventuella ändringar måste ansökans om till UtstK. Inte minst blir det stora problem i 

samband med resultatregistreringen i det fall ett s k ”tillfällesnummer” som är öronmärkt för 

utställningstillfället blir felaktigt registrerat på en annan utställning, alternativt inte finns 

registrerat hos SKK, innebärande att utställningen av SKK anses som inofficiell (resultat 

stambokförs inte). 

 

Beslöt UtstK efter en längre diskussion, framför allt med hänseende till att tredje man inte ska 

drabbas, att godkänna ovan aktuell utställning arrangerad 30 maj 2009 i Tånga Hed som 

officiell, innebärande att resultaten får stambokföras. Uttalade UtstK att i fall av att 

ovanstående upprepas kommer UtstK inte att godkänna att resultaten stambokförs. 

 

2010 

 

Svenska Stövarklubben 

Svenska Stövarklubben/Jämtland Härjedalen har i juni 2009 ansökt om att få ställa in tidigare 

beviljad utställning 2010-03-14 i Östersund samt återtar ansökan om utställning i Östersund 

2011-03-13. Motiveringen till ansökan om att ställa in är minskat deltagarantal och därmed 

ekonomiska konsekvenser. 

 

Beslöt UtstK att bevilja Svenska Stövarklubben att ställa in ovanstående utställningar med 

hänseende till i ansökan framkomna skäl. 

    
 

§ 65 Länsklubbsutställningar 2012 

 

Förelåg till UtstK sammanställning av inkomna förslag till utställningsprogram för 

länsklubbarna gällande år 2012. 
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Konstaterade UtstK att länsklubbarna för år 2012 har samordnat sitt utställningsprogram 

redan i samband med ansökan, avseende undvikande av kollisioner med datum och platser 

och status på utställning, på ett sätt så att endast mycket små justeringar krävs för att 

programmet som helhet ska kunna godkännas  

De klubbar där smärre justeringar har skett utifrån ansökan är: Nordskånska Kennelklubben, 

Hässleholm (ändrad status från internationell till nationell), Södra Norrbottens Kennelklubb, 

Piteå (flyttad en vecka), Norra Norrbottens Kennelklubb, Överkalix (flyttad en vecka), 

Gotlands Kennelklubb, Visby (avslag på att arrangera två utställningar över fyra dagar i 

samband med svensk vinnarutställning), Blekinge Kennelklubb, Ronneby (får nationell status, 

har ansökt om alternativt internationell). 

 

Ovanstående länsklubbar har kontaktats och godkänt justeringar av datum och status.  

 

UtstK har i sitt förslag till SKK CS gällande länsklubbsutställningarnas gruppfördelning inte 

tagit hänsyn till eventuella framtida beslut om sammanslagning av grupper (ex  4 & 6 och   

7 & 8).   

 

UtstK har under § 54 i detta protokoll informerat om beslut från Kennelfullmäktige 2009 

gällande Svensk Vinnarutställning. 

 

Beslöt UtstK att vidarebefordra ovan nämnt UtstK beslut om länsklubbsprogram 2012 till 

SKK CS möte 18 augusti 2009, för fastställande. 

 

§ 66 Redovisning av UtstK VU 

 

Antal hundar per domare/dag vid utställning 

 

Hallands Taxklubb, Tvååker 2009-04-18 

 Siv Bengtsson 85 

 

Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå 2009-05-15-16 

Bengt-Åke Bogren 83 

 

Specialklubben för Västgötaspets, Simmatorp 2009-05-21 

Kenneth Edh  83 

 

Gotlands Vorstehklubb, Gotlands Taxklubb, Gotlands Beagleklubb, Gotlands 

Dreverklubb och Gotlands Fågelhundsklubb, 2009-05-09 

Ann Carlström 86 

 

Stockholms Kennelklubb, Kista 2009-04-10 

Domarändring p g a domares sjukdom i ringen med 38 bearded collies kvar att döma. 

Efter granskning av domarlistan kontaktades Paul Stanton som hade minst antal hundar av de 

domare som kunde bedöma bearded collie. 

Paul Stanton fick därmed totalt 105 hundar att döma (dock drogs p g a domarändring ett antal 

bearded collie). 

 

Papillon-Ringen, Hässleholm 2009-05-17  

Eva Borg  86 
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Cavaliersällskapet, Härjarö 2009-05-23 
Hans Almgren 84 

 

Katrineholms BK, Katrineholm 2009-05-16 
Thord Byström  89 

Yvonne Brink 88 

 

Beslöt UtstK/VU att avslå Katrineholms BKs dispensansökan enligt ovanstående p g a att 

antalet hundar per domare är för högt.  

 

Uppsala läns Kennelklubb, Österbybruk 2009-05-23-24 
Lördag 

R S Falk  84 

I Poletaeva   82 

D Sandahl  83 

 

Söndag 

A-C Johansson 82 

F C Bassett  85 

T Jakkel  85 

S Sinko  82 

M Tuominen  81 

 

Skaraborgs Kennelklubb, Larv 2009-05-09-10 

Lördag 

Helene Björkman 81 

Elena Spector 81 

Biasiolo Giuliano 82 

Rui Oliviera  81 

Karl E Johansson 83 

Leif Herman Wilberg 83 

 

Söndag 

Nils Molin  85 

Carl Gunnar Stafberg 83 

 

Ovanstående dispenser har beviljats efter att administratören informerat UtstK om att totalt ca 

50 hundar inte kommit med vid ”nedtankningen” av anmälda hundar för katalogskrivning och 

utskick av PM. Administratören har vid upptäckt av felet gjort ett kompletterande utskick av  

dessa anmälningar. UtstK VU har efter kontroll med SKKs dataavdelning som undersökt att 

felet inte legat i SKKs internetanmälan, påpekat att ansvarig administratör måste var mer 

noggrann vid ”nedtankning” av anmälda hundar.  

 

Svenska Boxerklubben/VLO, Lerums BK 2009-05-31  
Ralf Brinkman 82 

 

SSUK/Svenska Eurasierklubbens rasspecial, 2009-05-31 

Rose-Marie Emery 90 

 

UtstK VU har avslagit ovan nämnd ansökan p g a att antalet hundar är för högt.  
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Specialklubb för Tibetansk Spaniel/LA Väst, Kungsbacka 2009-05-30 

Walter J Dick 87 

 

Dalarnas Kennelklubb, Avesta 2009-06-13-14 

Lördag 

Göran Hallberger 81 

 

Söndag 

Göran Bodegård 81 

Nina Karlsdotter 83 

Patrick Mc Devitt 81 

 

Västerbottens Kennelklubb,Vännäs 2009-06-13-14  

Lördag 

Wayne Burton 89 

Rosmari Gabion 82 

Lisbeth Campbell 82 

Svante Frisk  83 

Darko Korosec 83 

Maja Korosec 83 

Torbjörn Skaar 85 

Carl-Gunnar Stafberg 82 

Kenneth Edh  82 

Söndag 

Zlatko Kraljic 85 

Torbjörn Skaar 83 

Anita Withmars 82 

 

Gävle BK, Gävle 2009-06-06 
Maciej Kozber 91 

 

Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 2009-06-06-07 
Harto Stockmari 82 

 

Norra Norrbottens Kennelklubb, Gällivare 2009-06-27-28 
Lördag 

Ove Germundsson 87 

Nina Karlsdotter 81 

Marija Kavcic 84 

 

Söndag 

Rui Oliviera   81 

 

Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå 2009-07-05 

Jochen Eberhard 84 

 

Gotlands Kennelklubb, Visby 2009-07- 04 och 2009-07-05 
Lördag 4 juli 

Rui Oliviera  82 
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Paul Scanlon  81 

 

Söndag 5 juli 

Zlatco Kraljic  81 

Paul Scanlon  81 

 

Södra Älvsborgs Kennelklubb, Borås 2009-06-27-28 

Sari Brewster-Tietjen 83 

Jan Sonne –Schmidt 81 

Ann-Mari Haugsten 83 

Bernard Catterall 81 

 

Svenska Dvärghundklubben, Borås 2009-06-27 
Moira Cook-Grant 81 

 

Beslöt UtstK att tillstyrka av VU i UtstK ovan nämnda tagna beslut. 

 

 

Ansökan om ändring i utställningsprogram – VU-beslut 

 

2009 

 

FA/Svenska Irländska Setter Klubben (SISK) 
FA/SISK inställd utställning i Rastorp 2009-05-24, p g a för få anmälda hundar. 

VU har haft synpunkter på att de först 2009-05-20 fått information om FA/SISK akuta 

situation. 

 

Svenska Brukshundklubben/Svenska Schäferhundringen 

VU-beslut 2009-06-09 

SBK/Svenska Schäferhundringen inställd utställning i Eksjö 2009-06-14 p g a för få anmälda 

hundar. 

SBK/Utskottet Avel & Hälsa/Exteriör och Utställningsgruppen har meddelat SKKS UtstK att 

de kommer att se över rasklubbens antal utställningar för år 2010. 

 

Svenska Dreverklubben/Västmanland 

VU-beslut 2009-05-24 

Ändring av datum för utställningen i Sala från 2009-08-16 till 2009-08-09 p g a krock med 

andra arrangemang. 

 

Ringsekreterarärenden - VU-beslut 

 

Svenska Salukiringen 

VU-beslut 2009-05-05 att ha endast en ringsekreterare för 18 hundar i ringen (7 valpar + 11 

veteraner) på utställningen i Österbybruk 2009-05-23. 

 

Welsh Corgi Klubben 
VU-beslut 2009-05-06 att använda en ringsekreterare auktoriserad i Finland i samband med 

utställningen i Haparanda 2009-07-04. 
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VU-beslut 2009-05-07  

Sandra Nilsson har beviljats förlängd tid utöver ett år, t o m 30 juni 2009 för att fullgöra 

aspiranttjänstgöringarna för utbildning till ringsekreterare  

 

VU-beslut 2009-05-14 

Ann-Christin Sundström har beviljats förlängd tid utöver ett år, t o m 30 augusti 2009 för att 

fullgöra aspiranttjänstgöringarna för utbildning till ringsekreterare. 

 

VU-beslut 2009-05-14 

Anna Friberg har medgivits dispens för att få göra sin tredje aspiranttjänstgöring för en 

engelsk domare på SBK/ Avelsföreningen för Belgiska Vallhundars utställning i Kristianstad 

2009-05-21. Anna Friberg har bott i USA en längre tid har goda engelskkunskaper. 

 

VU-beslut 2009-05-23 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Östra har beviljats dispens att använda en icke 

auktoriserad ringsekreterare Cecilia Mårtensson, som ersättare p g a ett mycket sent återbud 

från den avtalade ringsekreteraren, avseende utställningen på Almare Stäket 24 maj 2009. 

 

VU-beslut 2009-05-28 

Eva-Marie Öderyd har beviljats dispens p g a det geografiska läget, från att göra två 

aspiranttjänstgöringar på länsklubbsutställning för utbildning till ringsekreterare.  

 

VU-beslut 2009-06-02 

Dalarnas Taxklubb har medgivits dispensans från att ha två auktoriserade ringsekreterare i 

ringen under den senare delen av bedömningen på utställningen i Borlänge 2009-05-31,  

p g a en akut uppkommen situation. 

 

VU-beslut 2009-06-14 

Svenska Lapphundklubben/Mellansvenska distriktet har medgivits dispens att ha endast en 

ringsekreterare i en av ringarna med 29 hundar anmälda på utställningen i Mora 2009-06-14.  

 

 

§ 67 Ringsekreterarfrågor 

 

Förelåg till UtstK 2009-05-19 inkommen ansökan om ringsekreterarauktorisation från Jens 

Högsander.  

 

UtstK har vid sitt möte 15 – 16 juni 2009 gått igenom samtliga inkomna underlag gällande 

Jens Högsanders utbildning till ringsekreterare och ansökan om auktorisation. 

 

UtstK har funnit att Jens Högsander inte fullgjort utbildningen i enlighet med föreskrivna 

bestämmelser för ringsekreterarauktorisation. UtstK har i sitt beslut framför allt pekat på 

punkten ”Omfattning” i Regler och anvisningar för ringsekreterare. 

 

UtstK beslöt med hänvisning till ovanstående att avslå ansökan om auktorisation för Jens 

Högsander. 

 

Förklarades paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 68 Information från FCI 
 

För UtstK kännedom: 

 

Cirkulär 28/2009 från FCI avseende att Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) 

informerar medlemsländerna om att följande domare är avstängda från att döma: 

Mr. Giovanni Mosca Tenna från 1 april 2009 till 1 juli 2009 (3 mån) 

Mr Domenico Carnicella från 30 mars 2009 till 30 juni 2009 (3 mån) 

Mr Gino Carlo Mocellin från 31 mars 2009 till 30 september 2009 (6 mån) 

Mr Luciano di Salle från 31 mars 2009 till 31 mars 2010 (12 mån) 

 

Cirkulär 31/2009 från FCI avseende nytt namn för tidigare The Union Cynologique Saint 

Hubert du Grand-Duché de Luxembourg (A.s.b.I) som bytt namn till Federation Cynologique 

Luxembourgeoise (A.s.b.I) (F.C.L). Beslutet 27 februari 2009. 

 

 

Cirkulär 27/2009 från FCI 
angående utställningsdomare från Kanadensiska Kennelklubben, gällande 

beslut fr o m 1 april 2009.  

 

a) Innebär att kanadensiska domare (CKC judges) kan döma på nationella 

utställningar de raser som de är auktoriserade att döma i Kanada, d v s 

innebär ingen förändring. 

 

b) CKC judges som före 31 december 2007 har dömt på internationella FCI 

CACIB-utställningar får döma även på internationella CACIB-utställningar  

fr o m 1 april 2009.  

 

c) CKC judges som har dömt på fyra (4) nationella utställningar i fyra (4) 

olika FCI medlemsländer, får döma på internationella CACIB-utställningar  

fr o m 1 april 2009. 

 

Ni som önskar anlita kanadensiska domare på internationella utställningar 

måste kontrollera med domaren att han uppfyller krav enligt b) eller c). 

 

CKC judges får givetvis bara döma de raser som de är auktoriserade för av 

Canadian Kennel Club. 

 

Se vidare cirkulär 27/2009 utskickat per e-mail till läns- och 

specialklubbar för information, 9 juni 2009. 

 

Cirkulär 37/2009 från FCI 

Beslut i mars 2009 på möte i General Committee i Luxembourg, angående att följande titlar 

World Winner in Juniorhandling och Winner in Junior Handling är officiella och kan utdelas 

på världsutställning och europautställning. FCI Guidelines for World and Section Junior 

Handling Competitions, regler är bifogat cirkuläret.  

 

Noterade UtstK ovanstående information. Lades underlagen därefter till handlingarna 
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§ 69 Övriga frågor 

 

a)Specialklubben för Rhodesian Ridgeback Sveriges (SRRS)/Västras utställning i 

Lerum 24 maj 2009 

 

Till UtstK har 2009-06-13 från SRRS styrelse inkommit en skrivelse avseende hund som 

ställts ut i strid mot Utställnings- och championatbestämmelserna, punkt 8, i samband med 

SRRS/Västra utställningen i Lerum 24 maj 2009. 

 

En bestyrelseledamots maka samt en kommissarie har på ovan nämnda utställning i efterhand 

tillskrivit UtstK då de själva kommit till insikt om att de ställt ut respektive visat hund på 

nämnda utställning i strid mot Utställningsbestämmelserna. 

 

Beslöt UtstK att  med anledning av ovanstående, resultat ska annulleras för hund av ras 

rhodesian ridgeback, S45019/2007 Rex Ventors Okalani, samt för S59729/2007 Jelanis 

Awesome Ace.. 

 

Konstaterade UtstK att enligt inkomna underlag, SRRS styrelse tagit händelsen på allvar och 

avser att uppdra åt SRRS/C tävlingskommitté att ta fram rutiner för noggrannare kontroll i 

samband med förberedelser av arrangemang så att en liknande situation inte uppstår. 

 

Kommenterade UtstK vidare en skrivelse som inkommit till UtstK angående ovanstående 

ärende, där den som står som undertecknare inte känns vid skrivelsen som har inkommit till 

UtstK och berörd person har därför inkommit med kompletterande uppgifter för att påvisa att 

hennes namnteckning är förfalskad.  

 

UtstK uttrycker sitt avståndstagande och ser allvarligt på att en person/medlem tillskriver 

kommittén under falskt namn och med förfalskad namnteckning. UtstK utreder dock inte 

sådana ärenden utan hänvisar till polismyndighet. UtstK påminner samtidigt om att anonyma 

skrivelser inte tas upp till behandling av SKK utan kastas direkt. 

 

b) SBK/Svenska Riesenschnauzerklubben (AfRS) utställning i Markaryd 6 juni 2009 

Till UtstK har en skrivelse från rubricerade klubbs utställningsansvarige inkommit angående 

att på klubbens utställning har personer ur bestyrelsen samt person i bestyrelseledamots 

hushåll ställt ut samt visat hundar. 

 

Följande hundar är berörda:  

S16956/2008 Kantberget’s Åhh Svart som Zot (hunden visades av bestyrelseledamots sambo) 

Hunden ingick även i uppfödargrupp. 

 

S36354/2005 Klasan’s Fritz bestyrelseledamots sambo visade hunden samt visades egen 

hund. 

 

Beslöt UtstK att resultat för ovan nämnda hundar på rubricerade utställning ska annulleras. 

 

UtstK har noterat att SBK/AfRS) utställningsansvarige ser allvarligt på det inträffade och 

kommer enligt skrivelse att se över sina rutiner samt utbilda fler funktionärer i varje område 

som kan ansvara för att arrangera utställningar för klubben. 
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UtstK uppmanar SBK/AfRS att ta kontakt med utställningsansvarige (Yvonne Brink) centralt 

i SBK och lägger upp en plan för utbildning av ”certifierade utställningsarrangörer” i 

lokalområdena. Det är ett uttalat krav från UtstK att fr o m 2010 års utställningar varje 

arrangör ska ha en ”certifierad utställningsarrangör” som kan stå som garant för kvaliteten.  

   

Med anledning av ovanstående två ärenden där stora brister avseende bestyrelsearbetet har 

uppvisats, beslöt UtstK att på seminarium för utställningsansvariga  19 - 20 september som en 

programpunkt diskutera ”bestyrelsens arbete och ansvar på utställning”. 

 

 

§ 70  Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska 

publiceras på webben eller i Hundsport Funktionär. 

 

Inget under denna punkt. 

 

§ 71 Nästa sammanträde 

 

Beslöt UtstK att ha ett halvdagsmöte 19 augusti med början kl 09:30 samt ett arbetsmöte med 

början direkt efter, samma dag. Fastställde UtstK nästa mötesdatum till 18 september i 

samband med Seminarium för utställningsansvariga (19 – 20 september). 

  

§ 72 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

Bo Skalin    Yvonne Hansén 

 

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

bli föremål för ändring av SKK/CS.  

 


