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SKK/UtstK nr 4/2009 

 

 

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 

19 augusti 2009, på SKKs kansli i Spånga 

 

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

Yvonne Hansen  

 

Adjungerad: Kjell Bräster, SKKs kansli 

 

Anmält frånvaro: Catharina Wenngren, Bo Wiberg 

 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

        

 

§ 73 Sammanträdets öppnande 
 

Hälsade ordföranden Bo Skalin de närvarande välkomna till dagens sammanträde. 

Informerade ordföranden att dagens möte inleds med ett halvdags kommittémöte samt direkt 

därefter ett arbetsmöte för att detaljplanera program för kommande seminarium för 

utställningsansvariga 19- 20 september. Förklarades mötet öppnat.  

 

 

§ 74 Val av justerare 
 

Utsågs Kerstin Eklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 75 Föregående mötesprotokoll 
 

SKK UtstK protokoll nr 3/2009, 2009-06-15-16 

 

Förelåg UtstK protokoll nr 3/2009.  

 

Lades protokollet efter genomgång till handlingarna. 

 

 

§ 76 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

 

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

Hund, UtstK nr 1-3/2009, Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag  

 

Med anledning av att tävlingen BlåGula Hund inte rönt det intresse som förväntats beslöt 

UtstK efter kontakt med Hundsport angående fortsatt verksamhet av tävlingen att föreslå SKK 

CS att tävlingen läggs ner fr o m 2012 års utställningar. Utställningsprogrammet för 

länsklubbarna är fastställt och utannonserat med gruppindelning t o m 2011.  

 

UtstK 3/2009, § 64 Specialklubbsutställningar – ansökningar/ändringar 
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Angående specialklubbarnas utställningsprogram för 2011.  

 

Förelåg ett antal kompletterande uppgifter och ändringar i utställningsprogram för 2011. 

Gick UtstK igenom samtliga inkomna ansökningar. 

 

Uppdrog UtstK till sekreteraren att tillskriva respektive specialklubb och meddela beslut. 

 

 

Beslöt UtstK att under denna paragraf  bordlägga övriga punkter från föregående protokoll, 

till nästa UtstK möte. 

 

 

§ 77 Information från ordföranden 

 

Förelåg för UtstK, ekonomisk rapport. 

 

Gick UtstK igenom rapporten. Lades rapporten därefter med godkännande till handlingarna.  

 

 

§ 78 Information från ledamöterna 

 

Gav Mats Stenmark en kort information från beslut på gårdagens CS-möte avseende 

nytillträdda CS-ledamöter och kommittéordföranden. Mats Stenmark tillträder fr o m  

1 oktober 2009 som ordföranden i UtstK och som vice ordföranden Marie Nylander. 

 

Informerade Mats Stenmark om att en viss förändring av ledamöter i UtstK kommer att ske. 

 

 

§ 79 Protokollsutdrag från SKKs Domarkommitté (DK) 

 

DKs protokoll 16 juni 2009 

§ 83 Domarfrågor – bedömning 
 

a)Angående hund av rasen chinese crested dog, S67420/2006 Månsäters Blenda som på 

Norra Älvsborgs Kennelklubbs utställning i Vänersborg 6 – 7 juni 2009 tilldelats 0-pris p g a 

att hon gått på tre ben. 

 

Beslöt UtstK att fastställa DKs rekommendation att annullera priset för ovan nämnda hund på 

aktuell utställning då hunden borde ha tilldelats priset KEP.  

 

b)Angående hund av rasen welsh springer spaniel S24677/2006 Timra’s Cola som på Spaniel 

och Retrieverklubbens utställning i Piteå 7 mars 2009 tilldelats 0-pris p g a kroksvans. 

 

Beslöt Utstk att fastställa DKs rekommendation att annullera priset för ovan nämnda hund på 

aktuell utställning då kroksvans inte är ett diskvalificerande fel hos ovan nämnda ras. 

 

 

c)Angående hund av rasen dobermann S32834/2007 Sutherland’s Eagle Hawk som vid 

utställningen i Nora 21 maj 2009 tilldelats 0-pris p g a avsaknad av tand. 
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Beslöt UtstK att fastställa DKs rekommendation att inte annullera priset för ovan nämnda 

hund vid aktuell utställning med anledning av att det inte framgår av intyget att tanden 

funnits.  

 

Noterade UtstK DKs förslag att skriva in i reglerna att det ska framgå på veterinärintyget att  

t ex tandstatusen varit komplett före förlusten.  

Beslöt UtstK att se över skrivningen till kommande revidering. 

 

 

§ 80 Uppföljning av KF-beslut 2009  
 

Diskuterade UtstK uppföljning av de beslut som tagits på Kennelfullmäktige 29 – 31 maj 

2009. 

 

Beslöt UtstK att bl a uppdatera dokumentet/PM:et angående Svensk Vinnare-utställning 

utifrån KF-beslutet.  

Beslöt UtstK vidare att föra en dialog med klubbarna bl a på seminarium för 

utställningsansvariga angående förslag till åtgärder för att använda prisband i nedbrytbart 

material alternativt begränsning av utdelande av prisband och ev. priskort.  

Dock beslöt UtstK att CACIB-kort och Reserv-CACIB ska delas ut fortsättningsvis i 
utställningsringen, med hänvisning till FCIs regelverk.  

  

   

§ 81 UtstK – policyfrågor – bestämmelser 

 

a) Angående återbetalning av anmälningsavgifter   

På förekommen anledning har UtstK uppdragits att se över förslag till eventuell  

programutveckling av Internetanmälan med funktion som möjliggör för den som har anmält 

hund till utställning felaktigt, d v s ”tryck på fel knapp”, att inom ett visst antal timmar kunna 

backa anmälan för en rättelse av t ex utställningsplats.  

 

Beslöt UtstK att bordlägga frågan till nästa möte för ytterligare utredning. 

 

b) Angående extra anmälningsavgift för utländska utställare 
Till SKKs UtstK har inkommit skrivelse med uppgifter om att utländska utställare har 

tvingats betala en extra avgift i samband med anmälan till utställning gällande två av SKKs 

länsklubbsutställningar. 

 

Fann UtstK det ytterst anmärkningsvärt att man i några av SKKs länsklubbar diskriminerar 

utländska utställare enligt ovan nämnt, i strid mot SKKs policy.  

 

Beslöt UtstK att uppdra åt sekreteraren att tillskriva berörda länsklubbar i ärendet. 

 

 

c) Angående chipavläsare/scanner i samband med specialklubbsutställning 

Med anledning av skrivelse till UtstK diskuterades frågan om kravet på att utställare ska 

tillhandahållande scanner i samband med specialklubbsutställning. Skriftställaren har vänt sig 

mot att kravet fortfarande gäller och att i PM:et till specialklubbsutställningar står ”medtag 

egen scanner”, och påpekar att det inte är tillåtet att tatuera valpar utan bedövning och att allt 

mer hundar blir chipmärkta. 
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Beslöt UtstK att lyfta frågeställningen till SKK CS då beslutet inte är en fråga som UtstK har 

att besluta om. 

 

 

§ 82 Inkomna skrivelser 

 

Förelåg för UtstK inkommen skrivelse 2009-08-03 från medlem samt förfrågningar till SKKs 

informationsavdelning angående tolkning av regelverket Utställnings- och 

championatbestämmelser avseende deltagande med uppfödargrupp i det fall uppfödaren i 

fråga är avliden. 

 

Uttalade UtstK att i nuvarande regelverk finns inget inskrivet angående ”deltagande med 

uppfödargrupp om uppfödaren är avliden”, som är i strid mot regelverket. 

 

Beslöt UtstK med anledning av ovanstående att vid kommande regelrevidering se över 

bestämmelserna avseende eventuellt införande av krav på uppvisande av fullmakt från 

dödsboet vid deltagande med uppfödargrupp på utställning i det fall uppfödaren är avliden.  

 

Förelåg för UtstK kännedom, till Domarkommittén inkommen skrivelse 2009-08-04 från 

Wästmanlands Kennelklubb angående Domarelev/-aspirant vid utställningen i Köping 23 – 24 

juli 2009. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

 

 

§ 83 Registreringsärenden 

 

Angående utställare som ställt ut hund utan att vara medlem 
Till UtstK inkomna uppgifter om en utställare som ställt ut hund av ras flatcoated retriever, 

S32543/2001 Almanza Playmate of the Year, på Jämtland/Härjedalens Kennelklubbs 

utställning i Svenstavik/Östersund 2009-08-01-02, utan att vara medlem. 

 

Beslöt UtstK med hänvisning till ovanstående att uppdra åt SKKs registreringsavdelning att 

annullera resultat avseende ovan nämnd hund på aktuell utställning. 
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§ 84  

  LÄNSKLUBBARNAS UTSTÄLLNINGAR 2012 
 

Jan 05 Göteborg (I) internationell Västra KK To: 2,5,6,8,10  

 06 Göteborg (II) internationell Västra KK F: 2,5,6,8,10  

 07 Göteborg  (I) internationell Västra KK L: 1,3,4,7,9  

 08 Göteborg (II) internationell Västra KK S: 1,3,4,7,9  

  

   Mars 17-18 Malmö internationell Sydskånska KK L: 2,4,5,9,10 S: 1,3,6,7,8

  

Mars 31-01 April Piteå nationell Södra Norrbottens KK L: 2,3,4,5,6,10 S: 1,7,8,9 

  

April 14-15 NordicHall/Sundsvall nationell Västernorrlands KK L: 2,3,4,5,6,10 S: 1,7,8,9 

 28-29 Rocklunda/Västerås nationell Wästmanlands KK L: 1,2,5,6,7,10 S: 3,4,8,9

  

Maj  05-06 Larv/Skara nationell Skaraborgs KK L: 1,2,3,4,5,6 S: 7,8,9,10 

 19-20 Hässleholm nationell Nordskånska KK L: 2,5,6,7,8 S: 1,3,4,9,10

 26-27 Vallentuna Flygfält internationell Stockholms KK L: 3,4,5,6,9 S: 1,2,7,8,10

 26-27 Österbybruk internationell Uppsala Läns KK L: 1,2,7,8,10 S:  3,4,5,6,9 

                  

  

Juni  02-03 Norrköping  nationell Östergötlands KK L: 2.4.5.6.8 S: 1,3,7,9,10 

 09-10 Vänersborg nationell Norra Älvsborgs KK L: 1,2,4,5,6,7 S: 3,8,9,10 

 16-17 Avesta internationell Dalarnas KK L: 2,4,5,6,8 S: 1,3,7,9,10 
 16-17 Vännäs nationell Västerbottens KK L: 1,3,7,9,10 S: 2,4,5,6,8 

 

Juni 30-01 juli Gällivare internationell Norra Norrbottens KK L: 1,4,7,8,9 S: 2,3,5,6,10 

30-01 Borås internationell Södra Älvsborgs KK L: 1,3,4,5,6,7 S: 2,8,9,10 

    

    Juli 06  Tvååker internationell Hallands KK F: Samtliga grupper

 07 Tvååker nationell Hallands KK L: Samtliga grupper

 07-08  Alfta Forspark nationell Hälsinglands KK L: 1,3,8,9,10 S: 2,4,5,6,7 

 14-15 Piteå internationell Södra Norrbottens KK L: 2,3,4,5,6,10 S: 1,7,8,9 

 21-22 Köping internationell Wästmanlands KK L: 3,4,8,9 S: 1,2,5,6,7,10 

 28-29 Ransäter internationell Värmlands KK L: 2,4,5,6,8 S: 1,3,7,9,10

  

   Aug  04-05 Svenstavik/Östersund    internationell Jämtland/Härjedal KK L: 2,5,6,7,9 S: 1,3,4,8,10 
 04-05 Överkalix nationell Norra Norrbottens KK L: 1,3,4,8,10 S: 2,5,6,7,9 

 11-12 Askersund internationell Örebro Läns KK L: 2,5,6,8,10 S: 1,3,4,7,9 
 11-12 Ronneby nationell Blekinge KK L: 1,3,4,7,9 S: 2,5,6,8,10 

 18-19 Norrköping internationell  Östergötlands KK L: 2,4,5,6,8 S: 1,3,7,9,10 

 18-19 Rosvalla/Nyköping internationell Södermanlands KK L: 1,3,7,9,10 S: 2,4,5,6,8 
 25 Visby nationell Gotlands KK L:Samtliga grupper

 26 Visby internationell Gotlands KK S:Samtliga grupper

 25-26 Backamo,Ljungskile nationell Västra KK L: 1,4,7,8,9 S: 2,3,5,6,10 

 

Aug 31 Högbo /Sandviken internationell Gästriklands KK F: Samtliga grupper 

   Sept  01 Högbo /Sandviken internationell Gästriklands KK L: Samtliga grupper 

 02 Högbo /Sandviken internationell  Gästriklands KK S:  Samtliga grupper 
 08-09 Gimo Herrgård nationell Uppsala Läns KK L: 1,4,5,6,8,10 S:  2,3,7,9 

 08-09 Sofiero/Helsingborg internationell Sydskånska KK L: 2,3,7,9 S: 1,4,5,6,8,10 

 

Okt 13-14 NordicHall/Sundsvall     internationell Västernorrlands KK L: 1,2,4,5,6,10  S: 3,7,8,9
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Nov  02-03-04 Växjö internationell Småland-Ölands KK  F: 8,9 L: 2,5,6,10

      S: 1,3,4,7 

  

Dec 15 - 16 HUND2012 internationell SKK/CS L:2,4,6,7,8,10 S: 1,3,5,9

   Svensk Vinnarutställning 
2009-08-18  SKK/CS  Med reservation för ev ändringar 

    FCI World Dog Show 2012, Saltzburg, Östterike 18 – 20 maj  

        Europa utställning 2012,Bukarest, Rumänien 5 – 7 oktober  

 

Beslöt UtstK att via e-mail samt hemsida www.skk.se, informera läns- och specialklubbarna 

det av SKK CS fastställt program för länsklubbarna för år 2012. 

 

 

§ 85 Specialklubbsutställningar – ansökningar/ändringar   

 

2010 

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben 

Ansökan om att få ändra plats för tidigare beviljad utställning  

2010-06-06 i Linköping till Motala,  

2010-05-13 Borensberg till Norrköping  

samt att ställa in utställningen 2010-08-28 i Södertälje.  

 

Beslöt UtstK att bevilja Svenska Spaniel och Retrieverklubben att ändra platser samt ställa in 

utställning enligt ovanstående med hänseende till i ansökan framkomna skäl. 

    

Svenska Taxklubben 

Ansökan om att få ändra datum för tidigare beviljad utställning 

2010-05-15 Kjugekull till 2010-05-22, med bibehållen plats. 

 

Beslöt UtstK att bevilja Svenska Taxklubben ovanstående ändring i enlighet med ansökan. 

 

Svenska Terrierklubben 
Ansökan om att få ändra datum för tidigare beviljad utställning 2010-07-17 i Skellefteå till 

2010-08-14 med bibehållen plats. 

 

Beslöt UtstK att bevilja Svenska Terrierklubben ovanstående ändring i enlighet med ansökan. 

 

 

 

§ 86 Ringsekreterarfrågor   
 

Förelåg till UtstK 2009-07-17 inkommen skrivelse gällande tidigare av UtstK behandlat 

ärende och taget beslut gällande ansökan om dispens från fullföljande av utbildningsgången 

enligt reglerna, för att bli auktoriserad ringsekreterare. 

 

Beslöt UtstK efter att ha tagit del av ovan nämnd skrivelse att då inget nytt tillkommit i 

ärendet, meddela berörd person att tidigare beslut kvarstår.   

. 

http://www.skk.se/
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Förelåg till UtstK 2009-06-29 inkommen skrivelse gällande ansökan om dispens från 

fullföljande av utbildningsgången i enlighet med reglerna avseende tidsrymd mellan teori och 

praktik 

 

Beslöt UtstK att meddela berörd person att dispens om förlängd tid för utbildningen inte 

beviljats,  p g a att tiden mellan teoriprovets godkännande i oktober 2007 och 

praktiktjänstgöringarna, som enligt uppgift ännu inte är genomförda, är för lång. Utbildningen 

måste genomföras i enlighet med bestämmelserna; d v s från och med godkänt teoriprov ska 

samtliga genomförda godkända praktiktjänstgöringar ske inom max ett år. Dispens om 

förlängd tid med några månader har i vissa fall beviljats för fullföljande av praktiktjänstgöring 

i det fall exempelvis genomförandet inte kunnat ske, t ex under vintermånaderna då antalet 

utställningar är begränsade. 

 

Förelåg till UtstK 2009-08-13 inkommen dispensansökan från handledare för utbildning av 

ringsekreterare, gällande person som genomgått teoriutbildning i mars 2007 och fullgjort sista 

aspiranttjänstgöring 13 juni 2009.  

 

Beslöt UtstK att meddela berörd person avslag på dispensansökan om 

ringsekreterarauktorisation, p g a att tiden mellan teoriprov och sista aspiranttjänstgöringen är 

närmare två år. Dispenser om förlängd tid för tjänstgöringar har i vissa fall beviljats i det fall 

dispens ansökts om i förväg samt som mest (i det fall giltiga skäl kunnat uppvisas) upp till ca 

sex månader utöver 1-årsgränsen.  

 

Förklarades ovanstående i paragrafen för omedelbart justerat. 

 

 

§ 87  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. 

 

§ 88 Nästa sammanträde 

 

Fastställde UtstK nästa mötesdatum 18 september i samband med Seminarium för 

utställningsansvariga (19 – 20 september). 

  

§ 89 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden ledamöterna och förklarade mötet avslutat. Passade UtstK ledamöter på 

att samtidigt tacka avgående ordföranden Bo Skalin för tiden i kommittén och önska honom 

lycka till framöver i det nya hemlandet, Finland. 

 

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

Justeras:    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.  


