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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 
10 februari 2020. 
 
 
Närvarande: Maritha Östlund-Holmsten (ordf), Birgitta Bernhed (vice ordf), Madeleine 
Bäckman, Kerstin Eklund, Viktoria Engström och Bo Wiberg  
Anmält förhinder: Cindy Pettersson 
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
 
 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets första möte. 
 
 
§ 2 Val av justerare  
Kerstin Eklund valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes enligt det förslag som fanns. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Protokoll från möte 7-2020 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 5 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
Protokoll 7-2020 från den 4-5 november fanns med protokollsutdrag: 

§ 154 a) Border Dog Show 
§ 173 b) UtstK Miljöpolicy 
§ 173 e) UtstK Regelrevidering 
§ 178 FK SKKs lojalitetregler 

UtstK noterade informationen. 
 
b) Domarkommittén, DK 
För kännedom fanns protokoll 5-2020 från den 18 november. 
UtstK noterade informationen. 
 
c) Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS 
För kännedom fanns protokoll 5-2020 från den 8 december, samt protokollsutdrag  
§ 82 Exteriörbedömningar och SRD.  
UtstK konstaterade att det inte finns något beslut om att SRD-rapporter inte ska 
användas på exteriörbedömningar utan att det endast är ett förbiseende från UtstK 
sida att dessa inte särskilt nämnts i anvisningarna. I kommande uppdatering av 
anvisningarna för exteriörbedömning kommer detta att korrigeras. 
 
d) Disciplinnämnden, DN 
För kännedom fanns beslut 118-2020. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 6 Resultatrapport 
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med januari 2021 samt 
budget för 2021.  
UtstK tog del av informationen samt diskuterade budgeten för kommande 
utbildningar. 
 
 
§ 7 Information från ordföranden, ledamöter och kansli 
a) Ordföranden 
Maritha Östlund-Holmsten informerade från CS möte den 29 januari. Där hade UtstK 
per capsulam-beslut om att föreslå CS att ge klubbar möjlighet att inte genomföra 
finaltävlingar på sina utställningar fastställts. För kännedom fanns även UtstK per 
capsulam-beslut beslut om generell dispens som ger klubbar möjlighet att stänga 
anmälan till en utställning innan anmälningstiden gått ut om det antal anmälningar 
som angetts i inbjudan uppnåtts. Båda dispenserna gäller under 2021 när det blir 
möjligt att arrangera utställning enligt myndigheternas regler och rekommendationer. 
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Även den förslagsbank för att minska risk för smittspridning på utställning som UtstK 
tagit fram hade legat för kännedom till CS, som tyckte den var bra samt kompletterade 
listan med en punkt.  
Vidare informerade Maritha om att CS hade beslutat att det inte ska föras listor över 
årets utställningshund eller årets uppfödargrupp under 2021. 
 
b) Ledamöterna 
Birgitta Bernhed informerade från specialklubbskonferensen som genomfördes den 
30-31 januari. Birgitta hade presenterat UtstK arbete med framtidens utställningar - 
ansökningsförfarande och samarrangemang vilket hade tagits emot väl. Det hade 
kommit bra förslag och synpunkter från deltagarna som UtstK tar med sig i det vidare 
arbetet. 
Birgitta hade på konferensen även tagit del av information om SKK Start, ett 
webbaserat system som i dagsläget utvecklas som stöd för vissa jaktprov men som kan 
anpassas efter olika verksamheter. Hon tyckte det verkade mycket bra och hade 
förhoppningar om att det ska kunna användas även för hantering av utställningar. 
 
Birgitta tog igen upp frågan om klubbar måste erbjuda att skicka bekräftelse, 
nummerlapp och ringfördelning per post till utställare. UtstK har diskuterat saken 
tidigare utifrån SKKs miljöpolicy att minska användandet av papper, samt att det är ett 
moment som kräver tid och är en kostnad för arrangören.  

Mot den bakgrunden beslutade UtstK att möjligheten att välja pappersutskick i 
Internetanmälan ska tas bort, men att arrangör alltid ska erbjuda utställare en fysisk 
nummerlapp på plats. 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om att restriktionerna på grund av pandemin gällande 
verksamhet som kan genomföras uppdateras löpande på webben. Vidare informerade 
han om att SKKs nya VD är anställd, han heter Kees de Jong och tillträder tjänsten den 
1 augusti. 
 
d) Sekreteraren 
Sekreteraren informerade om planering av samordning av utskick till klubbar och 
medlemmar från SKKs kommittéer och kansli, samt om frågor från kansliets 
marknadsavdelning inför kommande webbutveckling. 
För kännedom fanns det följebrev som skickats till alla ringsekreterare tillsammans 
med supplementet till utställnings- och championatreglerna inför årsskiftet 2021. 
 
 
§ 8 Bordlagda ärenden 
Inga ärenden fanns. 
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§ 9 Bestyrelserapporter 
Inga bestyrelserapporter från läns- eller specialklubbar fanns. 
 
 
§ 10 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Ansökningar specialklubbar 2022 
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från Svenska Welch Corgiklubben, 2 
st. 
Ansökningarna från Svenska Stövarklubben gicks igenom. Klubben ombeds göra ett par 
justeringar och återkomma till UtstK med dem. 
 
b) Länsklubbar 2021 
1. Förändringar i länsklubbsprogrammet 2021 enligt VU-beslut, se § 20. 
- Skaraborgs Kennelklubb ställer in sin utställning i Lidköping den 30 april till den 2 

maj.  
- Nordskånska Kennelklubben ställer in sin utställning i Hässleholm den 21-23 maj, 

enligt beslut i CS. 
- Sydskånska Kennelklubben ställer in sin utställning i Falsterbo den 29-30 maj. 
- Västra Kennelklubben ställer in sina utställningar i Ljungskile den 13 och 15 maj, 

samt den 14 och 16 maj. 
- Östergötlands Kennelklubb ställer in sin utställning i Norrköping den 5-6 juni. 

 
2. Ansökan från Västra Kennelklubben om ytterligare en utställning för att kunna ha 

två endagarsutställningar den 21 och 22 augusti i Ljungskile, Backamo.  
 
UtstK diskuterade hur det skulle påverka specialklubbar som ska ha utställningar på 
samma plats eller i närområdet samma helg. Då specialklubbarnas utställningar 
ligger på lördagen beslutade UtstK att erbjuda Västra Kennelklubben att ha två 
endagarsutställningar för alla raser söndagen den 22 och måndagen den 23 
augusti. 

 
3. Ansökan från Norra Älvsborgs Kennelklubb om att flytta sin utställning i Vänersborg 

från den 12-13 juni till den 18-19 september. 
Birgitta Bernhed anmälde jäv och lämnade mötet. 
 
UtstK godkände ansökan med påpekan att länsklubben ska ha god dialog med 
specialklubbar som berörs. 
Birgitta återkom till mötet. 

 
4. Ansökan från Dalarnas Kennelklubb om flytta sin utställning i Leksand från den 5-6 

juni till den 4-5 september. 
 
UtstK godkände ansökan med påpekan att länsklubben ska ha god dialog med 
specialklubbar som berörs. 
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c) Ansökan om tillägg 2022 Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF 
SSF ansökte om ytterligare en utställning i Västerås 10 april 2022. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. 
 
d) Ansökningar om tillägg 2022 Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel, SSTS 
SSTS ansökte om ytterligare en utställning den 29 januari 2022 och en den 1 oktober 
2022, båda i Upplands Väsby. 
UtstK beslutade att godkänna ansökningarna på grund av de speciella omständigheter 
som råder på grund av pandemin. 
 
e) Ansökan om tillägg 2022 Svenska Dvärghundsklubben, SDHK 
SDHK ansökte om ytterligare en utställning för Bichon Bolognese & Havanais Club i 
Märsta den 24 juli 2022.  
UtstK beslutade att avslå ansökan eftersom utställningen skulle komma för nära 
länsklubbsutställningen i Västerås där grupp 9 går samma dag. 
 
f) Ansökan om flytt 2021 Svenska Älghundklubben, SÄK 
SÄK ansökte om att flytta en utställning från den 27 mars i Åsele till den 15 augusti i 
Norsjö 2021. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. 
 
g) Ansökan om att ställa in 2021 Svenska Brukshundklubben, SBK 
SBK ansökte om att ställa in Briard- och Picardklubbens utställning i Vårgårda den 4 
september 2021.  
UtstK beslutade att godkänna ansökan. 

 
h) Ansökan om nytt datum 2021 Specialklubben för Bearded Collie 
Specialklubben för Bearded Collie ansökte om att flytta sin utställning i Gimo från den 
30 maj till den 11 september 2021.  
UtstK beslutade att godkänna ansökan. 

 
i) Ansökan om nya datum 2021 Svenska Taxklubben, SvTK 
SvTK ansökte om nya datum för två utställningar i Örebro från den 15 och 16 maj till 
den 18 och 19 september 2021. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. 
 
 
§ 11 Regelrevidering 2022 
a) Utställningsregler 
Till möte 6-2020 hade UtstK tagit emot remissvar från några klubbar. UtstK hade inget 
ytterligare att tillägga och beslutade att godkänna förslaget, som ska fastställas av CS. 
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b)  Allmänna regler 
De allmänna reglerna har varit på remiss till klubbarna och presenteras nu för 
kommittéerna för en sista möjlighet att lämna synpunkter. 
UtstK tog del av dem och har inget ytterligare att tillägga. 
 
 
§ 12 Policyfrågor/regelfrågor 
a) Ansökan om mätning 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben ansökte om tidsbestämd obligatorisk mätning av 
amerikansk cocker spaniel. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. Amerikansk cocker spaniel ska mätas på varje 
officiell utställning från den 1 januari 2022 till den 31 december 2023. Efter 
mätperioden ska klubben lämna en utvärdering till UtstK. 
 
b) Mätbågar tysk spets 
UtstK har uppmärksammats på formuleringen i sitt beslut om mätbågar för tysk spets, 
och korrigerar skrivningen genom att byta ut ordet ska till kan. Rasvariant, inte mått i 
cm, ska anges på domarkritik och resultatlista på samma sätt som för pudel. 
 
§ 40 Bordlagda ärenden 
a) 1-2020 § 15 e) Skrivelse om mätbågar 
… 
UtstK beslutade att mätbågar ska kan användas till tysk spets och pomeranian på alla 
officiella utställningar från den 1 januari 2021. 
 
 
§ 13 Resultat från utställning och exteriörbedömning 
a) Exteriörbedömning Svenska Dreverklubben Leksand 8 november 2020 
Efter exteriörbedömningen som Dalarnas Dreverklubb anordnade den 8 november i 
Leksand har det framkommit flera saker som inte hanterats enligt gängse regler. En av 
hundarna vars resultat skrivits på resultatlistan från den 8 november 
exteriörbedömdes vid ett annat datum hemma hos domaren. En annan hund hade 
notering ”startar ej” på den resultatlista som skickats till SKK för registrering, men en 
tid senare skickades en ny resultatlista in av ansvarig i klubben där hunden hade 
deltagit med resultatet Cannot be judged, KEP. Hundens domarkritik har på begäran 
från SKK skickats in från både hundägaren och arrangören.  
 
Yttranden från hundägare, arrangör, funktionärer, vittnen och Svenska Dreverklubben 
hade inkommit. 
 
Domaren har inte inkommit med något skriftligt yttrande. UtstK påpekar att domaren 
har en viktig roll att medverka i utredningen, samt att vara uppdaterad på gällande 
anvisningar för exteriörbedömningar. 
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UtstK diskuterade händelserna ingående och ser mycket allvarligt på det som hänt. 
Utifrån samstämmiga vittnesmål kan UtstK konstatera att hunden som i efterhand fick 
resultatet Cannot be judged har bitit domaren i armen.  Det framgår också att de 
domarkritiker som skickades in till SKK inte var kopior av den domarkritik som skrevs 
på exteriörbedömningen. Specialklubben är ansvarig för arrangemanget och UtstK 
uppmanar dem att ha god inblick i sina klubbars verksamhet. 
 
UtstK beslutade att resultatet för Stjärnskogens Baldo SE40255/2017 ska strykas då 
hunden inte bedömts den 8 november eller enligt anvisningarna för 
exteriörbedömning. UtstK uppmanar arrangerande klubb att återbetala 
anmälningsavgiften till hundägaren. 
 
UtstK beslutade att hunden Stjärnskogens Dobby SE44514/2018 ska påföras resultatet 
Disqualified med rapporteringskod A då den faktiskt har deltagit på 
exteriörbedömningen. Då ägaren till hunden är ledamot i specialklubbens centrala 
styrelse påpekar UtstK att ansvaret som en förtroendevald har ska tas på stort allvar, 
samt att det förväntas att uppgifter som lämnas är korrekta.   
 
UtstK konstaterar att den som ansvarade för exteriörbedömningen har kringgått 
reglerna för exteriörbedömning genom att låta en hund bedömas hemma hos 
domaren vid ett annat tillfälle än det som resultatet senare registrerades på. Han har 
också manipulerat resultatlistan samt domarkritiken för Stjärnskogens Dobby 
SE44514/2018. Att han dessutom är uppfödare till de två hundarna ökar allvaret i 
handlingarna. Det är tydligt att han har missbrukat sin position i klubben och kringgått 
reglerna för egen vinning. Han är certifierad utställningsarrangör, CUA. 
 
UtstK beslutade enhälligt att anmäla ansvarig i klubben till SKK Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler 1:2 att handla och uppträda på sådant sätt att det 
inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och inte uttala sig 
nedsättande i tal eller skrift om en funktionär med uppdrag inom SKK samt 1:3 att följa 
SKKs stadgar och regelverk samt att fullfölja de förpliktelser/åtaganden som framgår 
av ingångna SKK-avtal och även i övrigt på bästa sätt uppfylla de 
förpliktelser/åtaganden som kan följa av hundverksamheten samt att på intet sätt 
kringgå SKKs regelverk eller beslut. 
UtstK beslutade att personen ska avregistreras som CUA med omedelbar verkan. 
 
b) Utställning Svenska Polarhundklubben, rasklubben för Alaskan Malamute Orsa 31 

oktober 2020 
När resultaten från utställningen skulle registreras upptäckte klubben en felaktighet. 
Veteranklasserna hade varit uppdelade i två åldersgrupper, en för hundar över åtta år 
och en för hundar över tio år. Det fick som följd att det finns två tikar och hanar 
placerade på förstaplats, två tikar och hanar placerade på andra plats och så vidare. 
Arrangören hade i sin kommunikation med UtstK lämnat förslag på hur problemet 
skulle kunna lösas. 
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UtstK ser med förvåning på att ingen av de erfarna funktionärerna på utställningen 
reagerat på den felaktiga veteranklassen. UtstK beslutade att resultaten för de hundar 
som gått i den rätta veteranklassen för hundar över åtta år ska registreras i sin helhet, 
och resultaten för de hundar som deltagit i den felaktiga veteranklassen för hundar 
över tio år får behålla sina kvalitetspris utan konkurrenspris. 
 
c) Skrivelse från hundägare angående utställningsresultat 
Skrivelse med protest över ett resultat från Svenska Pudelklubbens utställning i 
Sundsvall den 11 oktober 2020. 
 
UtstK beslutade att ärendet inte ska hanteras eftersom protesten inte inkommit på 
plats enligt utställningsreglerna punkt 20; Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den 
ska lämnas till bestyrelsen innan utställningen avslutas samma dag som det klandrade 
domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift motsvarande dubbel 
anmälningsavgift i öppen klass. 
 
d) Exteriörbedömning för nära valpning 
Det hade kommit till UtstK kännedom att en tik deltagit på exteriörbedömning i Borås 
den 1 november efter att ha fått valpar den 27 augusti. Det innebär att hon deltog på 
exteriörbedömning mindre än 75 dagar efter valpningen. 
Utställningsreglerna punkt 6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar: 
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före 
valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 
75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen. 
UtstK beslutade att stryka resultatet från exteriörbedömning den 1 november för tax 
Furness Madicken SE12873/2018. 
 
 
§ 14 Utbildningar 
a) Kommande utbildningar 
Utbildning för handledare för ringsekreterare, RIS-H,  
Utbildningen var planerad till helgen den 17-18 april 2021, delvis på distans, men då 
det fortfarande verkar orimligt att kunna samla flera personer beslutade UtstK att 
skjuta fram utbildningen till hösten 2021.  Ansvariga för utbildningen är Madeleine 
Bäckman och Viktoria Engström.  
 
Brush-up för ringsekreterare 
För att möta behovet av brush-up för ringsekreterare efter det långa uppehållet av 
utställningar beslutade UtstK att genomföra en central brush-up den 25 april på 
distans i Zoom. Ansvariga för utbildningen är Madeleine Bäckman, Birgitta Bernhed 
och Viktoria Engström.  
  



  

SKK/UtstK nr 1-2021 
2021-02-10 

Sida 9/16 
 
 

 
b) Ringsekreterarutbildning 
Med anledning av att det för närvarande inte finns utställningar där elev- och 
aspiranttjänstgöring kan genomföras för ringsekreterarutbildningen uppmanar UtstK 
länsklubbar att inte arrangera det förrän det är möjligt igen. 
 
c) Engelska för Ringsekreterare 
För kännedom fanns information om att den första kursen med 9 deltagare har startat 
i det nya verktyget.  
 
d) Funktionärsutbildning 
Madeleine Bäckman tog upp om den funktionärsutbildning som tidigare har 
diskuterats skulle vara bra att skapa i digital form, det skulle göra den tillgänglig även 
på distans. 
UtstK beslutade att äska pengar från utbildningskommitténs, UK, pott för 
utbildningsutveckling samt be UK om hjälp med att ta fram utbildningen.  
En arbetsgrupp tillsattes bestående av Madeleine Bäckman, Birgitta Bernhed och 
Viktoria Engström. 
 
e) Enkät om CUA 
För kännedom fanns frågorna till den enkät som den 1 februari skickades till läns- 
special- och avtalsanslutna klubbar. Hittills hade 74 svar inkommit. När svarstiden har 
gått ut den sista februari kommer svaren gås igenom och presenteras på UtstK nästa 
möte i april. Ansvariga är Madeleine Bäckman och Kerstin Eklund. 
 
 
§ 15 Ringsekreterarärenden 
Inga ärenden fanns. 
 
 
§ 16 Junior handling 
Minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten den 9, 30 november och 11 
januari fanns. 
UtstK tog del av dem och tackade för informationen. 
 
 
§ 17 Inkomna skrivelser  
a) Exteriörbedömning 
För kännedom fanns skrivelse från uppfödare angående exteriörbedömningar som 
hanterats av VU. 
UtstK noterade informationen. 
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b) Exteriörbedömning 
För kännedom fanns skrivelse från Svenska Molosser och Herdehundklubben samt 
Svenska Spets- och Urhundklubben angående exteriörbedömning. 
UtstK tog del av informationen och tar med sig synpunkterna till nästa tillfälle de ska 
utvärdera exteriörbedömning. 
 
c) Exteriörbedömning 
För kännedom fanns skrivelse från Svenska Pudelklubben angående 
exteriörbedömning. 
UtstK tog del av informationen och tar med sig synpunkterna till nästa tillfälle de ska 
utvärdera exteriörbedömning. 

 
d) Arbetsmerit för certifikat på utställning 
För kännedom fanns skrivelse från Svenska Kelpieklubben angående krav på 
arbetsmerit för certifikat på utställning. 
UtstK noterade informationen.  
 
e) Skrivelse från Svenska Lagotto Romagnoloklubben 
Klubben frågar om UtstK kommer lämna dispens för klubbar att ha fler utställningar 
under 2021. 
UtstK svarar att de inte kommer lämna generell dispens för att kunna söka nya 
utställningar, men kommer vara generösa när det gäller flytt av utställningar som 
redan är godkända. 

 
f) Skrivelse från Svenska Boxerklubben, Svenska Australian Cattledogklubben och 

Svenska Chodský Pesklubben 
Skrivelsen är ställd till UtstK och CS med två frågor riktade till UtstK.  
Maritha Östlund-Holmsten anmälde jäv och lämnade mötet. 
 
UtstK hänvisar till sin tidigare skrivning där man uppmanat specialklubbar som har 
flera rasklubbar under sig att vara lyhörda mot rasklubbarnas åsikter i frågan om krav 
på arbetsmerit för att ta emot certifikat på utställning. Denna uppmaning ska ses som 
en uppföljning av CS uttalande i § 121 a/2020, ”CS uttryckte att det är en styrelses 
skyldighet att ha en bra kommunikation med sina eventuella rasklubbar, det är något som 
kommer alla parter tillgodo på lång sikt och måste vara ett ständigt pågående arbete.” 

Det är specialklubbarnas ansvar att sprida information till sina rasklubbar och 
lokalavdelningar. 
Maritha återkom till mötet. 
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§ 18 Pandemirelaterade ärenden 
a) Fråga från medlem 
Under frågestunden med Ulf Uddman i ”Snacka med SKK” på Facebook hade det 
kommit en fråga från en medlem gällande om en hundägare som är sjuk med 
bekräftad Covid-19 ska kunna få tillbaka anmälningsavgiften till utställning. 
 
UtstK håller med om att det är en god tanke, men tyvärr är det inte möjligt att 
genomföra kontroller av det i praktiken. 

 
b) Statistik från exteriörbedömningar 
För kännedom fanns statistik över antal hundar som deltagit på exteriörbedömning 
fram till januari 2021. 
UtstK noterade informationen. 

 
c) Förslagsbank för att ”coronasäkra” utställningar 
För kännedom fanns den förslagsbank som UtstK tagit fram för att, när det sen är 
möjligt att genomföra utställningar, minska riskerna för smittspridning. CS hade på sitt 
möte den 29 januari godkänt listan med ett tillägg. 
 
d) Anvisningar för exteriörbedömningar 
UtstK diskuterade anvisningarna för exteriörbedömning och beslutade att uppdatera 
dem med att klubbar får annonsera om tillfällen samt att SRD-rapporter ska skrivas och 
skickas till kansliet enligt samma rutiner som vid utställning. Målgruppen för 
exteriörbedömning är även fortsatt hundar som behöver en exteriör merit inför 
planerad avel.  
UtstK förtydligar att klubb inte är skyldig att anordna exteriörbedömning samt att 
domaren inte ska hantera deltagande hundars uppgifter i något skede av planeringen 
eller genomförandet. I övrigt ska CS rekommendationer alltid följas. 
 
 
§ 19 Ledamöternas uppdrag 
Listan över ledamöternas uppdrag gicks igenom och uppdaterades. 

 

 
§ 20 Redovisning av VU och Per Capulam-beslut 
a) Per Capsulam-beslut 
UtstK beslutar den 14 december om en generell dispens för klubbar att ha möjlighet att 
stänga anmälan till sin utställning innan anmälningstidens slut, när det antal 
anmälningar som angetts i inbjudan till utställningen har tagits emot.  
 
UtstK beslutar den 14 december att föreslå Centralstyrelsen, CS, att lämna generell 
dispens för klubbar att ha möjlighet att inte genomföra finaltävlingar. 
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b) Ändringar av plats och/eller datum 
9 november godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om att byta ort och 
datum för ”minigruppens” utställningar 2021 från den 29 maj i Gimo till den 21 augusti 
i Ljungskile. Rasklubbarna det gäller är: 
Coton De Tulear Club 
Svenska King Charles Spaniel Klubben 
PhalèneSällskapet 
Japanese Chin Sociteten 
PekingeseLogen 
Svenska Russkiy Toy Klubben 
Malteser-Ringen 
Svenska Prazsky Krysarik Klubben 
Svenska Russkaja Tsvetnaja BolonkaKlubben 
 
12 november godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att ställa in 
utställningen för Svenska Staffordshire Bullterrier Klubben den 6 februari 2021 i 
Stockholm. 
 
17 november godkänt ansökan från Wästmanlands Kennelklubb om att ställa in sin 
utställning i Västerås den 24-25 april 2021. 
 
21 november godkänt två ansökningar från Svenska Vinthundklubben: 
Flytt av sin utställning i Sundsvall från den 17 april till den 9 okt 2021, samarrangemang 
med länsklubb. 
Byte av datum för utställningen i Råneå från den 18 juli till den 17 juli 2021 som en 
anpassning till att länsklubb utökat sin utställning med en dag och då flyttat grupperna. 
Detta innebär samtidigt dispens för SvVKs raser i grupp 5 att delta på två utställningar 
samma dag. 
 
21 november godkänt ansökan från Västra Kennelklubben om att byta plats och datum 
för utställningen MyDog 2021 från den 7e och 9e samt 8e och 10e januari i Göteborg 
till den 13e och 15e samt 14e och 16e maj i Backamo, Ljungskile. 
 
30 november godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att utöka sitt 
utställningsproram 2021 med utställningar för rasklubbarna Bichon Frisé Ringen, 
Malteser-Ringen samt Coton de Tuléar Club den 20 juni i Eskilstuna. 
Beslutet är fattat mot bakgrund av rådande pandemi och den påverkan det har på 
utställningsverksamheten. Varje ansökan behandlas individuellt utifrån ansökande 
klubbs omständigheter och övriga utställningsprogram. 
 
8 december godkänt ansökan från Svenska Isländsk Fårhund Klubben om att byta ort 
för sin utställning den 1 augusti 2021 från Strängnäs till Norrköping. 
 



  

SKK/UtstK nr 1-2021 
2021-02-10 
Sida 13/16 

 
 

 
14 december avslagit ansökan från Gästriklands Kennelklubb om att flytta sin 
utställning i Sandviken 2022 från den 17-18 september till den 3-4 september. 
UtstK diskuterade ansökan och ställer sig frågande till motiveringen. 2021 ska er 
utställning vara motsvarande helg, den 18-19 september, hur ni resonerar kring det 
nämns inte i ansökan. Utöver detta påverkar ett byte av datum andra 
länsklubbsutställningar och ett antal specialklubbsutställningar.  
 
18 december godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att byta datum för 
American Staffordshire Terrierklubben för sin utställning i Vårgårda 2022 från den 16 
till den 24 juli. 
 
4 januari godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att fördela 
Springerklubbens utställning i Örebro den 17 juli 2021 över två dagar, den 16-17 juli 
2021. 
 
5 januari godkänt ansökan från Svenska Shetland Sheepdog Klubben att flytta sin 
utställning den 24 april 2022 till den 26 maj 2022 i Eskilstuna, samt att flytta 
utställningen den 16 maj 2021 till den 27 maj 2022. 
Vidare har UtstK godkänt att utställningen den 25 april 2021 ställs in. 
 
11 januari godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att flytta 
utställningarna för Chinese Crested Club från den 20 och 21 mars 2021 i Eskilstuna till 
den 28 och 29 augusti 2021 i Enköping. 
 
14 januari godkänt ansökan från Östergötlands Kennelklubb att ställa in sin utställning 
i Norrköping den 5-6 juni 2021. Beslutet hänskjuts till SKK CS för fastställande. 
Viktoria Engström deltog inte i beslutet. 
 
15 januari godkänt ansökan från Skaraborgs Kennelklubb om att ställa in sin utställning 
i Lidköping den 30 april – 2 maj 2021. 
 
15 januari godkänt ansökan från Specialklubben för Shih-Tzu om att byta datum för 
sina utställningar i Eskilstuna 2021 från den 20 och 21 februari till den 30 och 31 
oktober. 
 
15 januari godkänt ansökan från Västerbottens Kennelklubb att fördela sin utställning i 
Vännäs den 19-20 juni 2021 över tre dagar, 18-10 juni. Grupp 1, 7 och 8 flyttas till 
fredag den 18 juni. 
 
19 januari godkänt ansökan från Svenska Taxklubben om att byta datum för sin 
utställning i Högsäter från den 29 augusti till den 4 september 2021. 
 
20 januari godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att flytta sin utställning 
från Södertälje den 6 mars till Österbybruk den 15 maj 2021. 
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20 januari godkänt ansökan från Specialklubben för Skällande Fågelhundar om att byta 
datum för sin utställning i Boden 2021 från den 6 mars till den 20 november. 
 
20 januari godkänt ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar om ett 
tillägg av utställning 2022 för Svenska Drentsche Patrijshondsklubben i Malung den 24 
juli, med anledning av att ansökan inte förmedlats korrekt från specialklubben. 
 
22 januari godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att byta datum för sin 
utställning i Boden 2021 från den 20 mars till den 8 maj. 
 
22 januari godkänt ansökan från Svenska Schnauzer Pinscherklubben, SSPK, om att 
byta datum på tre utställningar samma helg i Västerås 2021, från den 15 maj till den 25 
september, Pinschersektionen och Dvärgpinscherklubben, och från den 16 maj till den 
16 september, SSPK. 
 
22 januari godkänt ansökan från Svenska Wachtelhundklubben om att byta datum för 
sin utställning i Vårgårda, Tånga Hed, 2021 från den 30 maj till den 29 augusti. 
 
25 januari godkänt ansökan från Sydskånska Kennelklubben att ställa in sin utställning i 
Falsterbo den 29-30 maj 2021. Beslutet hänskjuts till SKK CS för fastställande. 
 
1 februari godkänt ansökan från Svenska Dvärghundsklubben om att flytta sin 
utställning i Timrå från den 18 april till den 10 oktober 2021. 
 
2 februari godkänt ansökan från Västra Kennelklubben om att ställa in sina 
utställningar i Ljungskile den 13-16 maj 2021. 
 
c) Övrigt 
25 november tagit beslut om att uppdatera anvisningarna för exteriörbedömningar att 
gälla från 2020-12-01. Detta utifrån de nya förutsättningar som gäller för att 
genomföra verksamhet i SKK organisationen med anledning av den skärpta 
förordningen gällande begränsningar av folksamlingar till maximalt åtta personer samt 
SKKs direktiv om att verksamhet endast ska genomföras utomhus. 
 
26 november godkänt ansökningar om specialklubbars utställningsprogram 2022 
Svenska Dvärghundsklubben                          29 st 
Svenska Newfoundlandshundklubben         6 st 
Svenska Älghundklubben                                 30 st 
 
22 januari godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om dispens för hundar i 
grupp 5 om att kunna ställas ut två gånger samma dag den 17 juli 2021 i Råneå, samma 
dag som gruppen går i Piteå på länsklubbsutställning. 
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§ 21 Nya raser/rasnamn 
Ingen information fanns. 

 

 

§ 22 Information från FCI 
a) För kännedom fanns: 

- Information om att Euro Dog Show 2020 i Slovenien som skjutits fram till maj 
2021 är inställd 

- Information om att FCI Judges Commissions möte i februari är inställt 
- Information om att European Dog Show 2021 i Budapest är framskjuten till den 

29-31 december 
- Information om möjlighet att skjuta fram internationella utställningar på grund 

av Covid-19 
-  Listor över internationella utställningar 2021, 2022 och 2023 
- Protokoll från möte med FCI Europasektion 29 januari 

UtstK noterade informationen. 
 
b) För kännedom fanns cirkulär:  
- 50/2020 Information från Bulgariens kennelklubb om uteslutna medlemmar 
- 51/2020 Information från Belgiens kennelklubb om avstängd domare 
- 56/2020 Information från Bulgarien om utesluten medlem 
- 57/2020 Uppdaterade Regulations for Show Judges 
- 59/2020 Uppdaterade Regulations for Dog Shows 
- 1/2021 Information om utställningar och Covid-19 
- 2/2021 Information från Ukrainas kennelklubb om avslutad avstängning av en 

uppfödare 
- 3/2021 Information från Ukrainas kennelklubb om avstängd domare 
- 4/2021 Information från Ukrainas kennelklubb om avstängd domare 
- 7/2021 Information från Bulgariens kennelklubb om avslutad avstängning av 

domare 
UtstK noterade informationen. 
 

 
§ 23 Övriga frågor 
a) För kännedom fanns information och sammanställningar om SRD som skickats från 

KSS till domare. 
UtstK tog del av informationen. 
 
 
§ 24 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
UtstK beslutade att § 13 a) inte ska offentliggöras innan protokollet är justerat. 
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§ 25 Kommande möten 
Kommande möten är den 21 april, 8 juni, 15-16 sep, och 2 november.  
 
 
§ 26 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade och tackade för mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
 
 
Justeras:     Justeras: 
 
Maritha Östlund-Holmsten  Kerstin Eklund 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


