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Protokoll fört vid distansmöte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 
14 februari 2022. 
 
 
Närvarande: Birgitta Bernhed (ordf), Madeleine Bäckman, Kerstin Eklund, Viktoria 
Engström, Cindy Pettersson och Bo Wiberg 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande Birgitta Bernhed hälsade alla välkomna till mandatperiodens sista möte. 
Då UtstK tidigare ordförande Maritha Östlund-Holmsten redan hade påbörjat sitt nästa 
uppdrag i en annan kommitté tillträdde Birgitta som ny ordförande redan till detta 
möte. Med det förklarades mötet öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare  
Kerstin Eklund valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Protokoll från möte 5-2021 fastställdes och lades till handlingarna. 
 
 

§ 5 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll 6-2021 från den 22 oktober och protokoll 7-2021 från 
den 8-9 december, med protokollsutdrag: 

- 154 b) Länsklubbarnas utställningsprogram 2024 datum och orter 
- 188 b) Länsklubbarnas utställningsprogram 2024 status 

UtstK noterade informationen. 
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b) Domarkommittén, DK 
För kännedom fanns protokoll 5-2021 från den 3 november. 
UtstK noterade informationen. 
 
c)  Kennelfullmäktige, KF 
För kännedom fanns protokoll från KF den 23-24 oktober i Göteborg. 
UtstK noterade informationen. 
 
d) Nordisk Kennelunion, NKU 
För kännedom fanns protokoll från möte med NKU den 18 november i Helsingfors.  
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 6 Resultatrapport 
Ekonomiska rapporter för UtstK för 2021 samt januari 2022 gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna. 
 
 
§ 7 Information från ordföranden, ledamöter och kansli 
a) Ordföranden 
Birgitta Bernhed informerade kort om planeringen kring kommande nummer av 
tidningen Hundsport Utställning. Planer finns på att fördela innehållet mer mellan den 
tryckta tidningen och webb i någon form.  
UtstK tackade för informationen och diskuterade för- och nackdelar, synpunkter som 
Birgitta tar med till det fortsatta arbetet. 
 
b) Ledamöterna 
Viktoria Engström informerade om diskussion i ringsekreterarforum på Facebook om 
när höjd reseersättningen ska gälla.  
UtstK beslutade att hon ska göra inlägg i gruppen med den information som gått ut, 
att ny reseersättning till ringsekreterare och andra externa funktionärer (inte kansli) 
gäller från 1 juli i år. Samlad information om ekonomiska ersättningar, arrangörs 
ansvar, med mer kommer gå ut till klubbarna inom kort. 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om att CS ansökt till FCI om att få arrangera Europeisk 
Vinnarutställning 2025 eller 2026.  Ansökan kommer att behandlas den 25 april i Paris 
på FCI Europe Section General Assembly. 
Vidare informerade han om att kommittéernas delegeringsordningar ges ny struktur 
för att bli tydligare och för att uppdrag lättare ska kunna följas upp och redovisa.  
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d) Sekreteraren 
Sekreteraren informerade om de utskick som gjorts från kansliet till klubbar sedan 
senaste mötet. Om förändrad milersättning, att My Dog ställts in, nyhetsbrev i 
samband med uppdaterade utställningsregler samt att ordet brakycefal alternativt 
kortnosig användas i tal och skrift. 
 
 
§ 8 Bordlagda ärenden 
§ 118 Bestyrelserapporter 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
f) Svenska Shetland Sheepdog Klubben 18 september Högbo Bruk 
Notering om hundar som under dagen lämnats i bilen av ringsekreterare. UtstK 
beslutade att bordlägga ärendet för att inhämta mer information från arrangören 
samt yttrande från aktuell ringsekreterare. 
 
Yttrande från aktuell ringsekreterare fanns.  
UtstK diskuterade ingående och beslutade att utdela en varning till ringsekreteraren. 
UtstK kunde inte se att anledningarna till att hundarna förvarats i bilen var relevanta 
och påpekar att det är av yttersta vikt att funktionärer följer gällande djurskyddsregler 
samt föregår med gott exempel. 
 

 

§ 9 Bestyrelserapporter 
Inga rapporter fanns. 
 
 
§ 10 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) Ansökningar specialklubbar 2023 
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar: 
Svenska Bassetklubben  13 st 
Svenska Dvärghundklubben 32 st 
 
b) Ansökan officiella utställningar Svenska Alpländische Dachbrackeklubben, SvADBK 
SvADBK ansöker om officiell utställning i Arboga 24 april 2022 och i Tånga Hed den 26 
mars 2023. Klubben har nyligen blivit avtalsansluten rasklubb med rasansvar och har 
därför inte kunnat ansöka om utställningarna tidigare. 
 
UtstK beslutade att klubben får officiell utställning enligt ansökan 2023, men att det är 
för sent att godkänna officiell utställning redan i år. Klubben uppmanas genomföra 
planerad utställning inofficiellt, både för medlemmarnas skull samt för att ansvariga i 
klubben ska få erfarenhet av att arrangera utställning. 
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c) Ansökan ändring av status 2024 Södra Norrbottens Kennelklubb, SNKK 
SNKK ansöker om att byta status på sina utställningar 2024, så att utställningen den 
24-26 maj blir nationell och utställningen den 19-21 juli blir internationell. Samtidigt 
ansöker klubben om att flytta utställningen i juli från Piteå till Boden. 
UtstK godkände ansökan i sin helhet.  
 
d) Ansökan ändring av utställningar Norra Norrbottens Kennelklubb, NNKK 
NNKK ansöker om att fördela sina utställningar i Gällivare 2022, 2023 och 2024 över 
tre dagar, med nedan gruppfördelning. 
Fredag: 1, 5, 10 
Lördag: 2, 3, 8 
Söndag: 4/6, 7, 9 
UtstK godkände ansökan. 
 
e) Ansökan om utställning 2024 Norra Norrbottens Kennelklubb, NNKK 
NNKK ansöker om ytterligare en nationell utställning i Överkalix den 10-11 augusti 
2024 med gruppfördelning enligt nedan. 
Lördag: 2, 4/6, 8, 9 
Söndag: 1, 3, 5, 7, 10 
UtstK godkände ansökan men uppmanar klubben att framöver ansöka enligt gällande 
tidplan. 
 
f) Ansökan ändringar 2022 Svenska Älghundklubben, SÄK 
SÄK ansöker om att flytta sin utställning i Åsele den 26 mars till Lycksele den 14 maj, 
samt att flytta sin utställning i Lycksele från den 29 maj till den 15 maj. 
UtstK godkände ansökningarna. 
 
g) Ändrat samarbete länsklubb och specialklubb 
Svenska Dvärghundklubben, SDHK, har i VU beslut den 7 februari fått godkänt att byta 
plats för sin utställning i augusti 2022 från samarbete med en länsklubb till en annan 
på grund av att den första länsklubben meddelat att de inte vill ha samarbete med 
specialklubbar.  
UtstK önskar mer information från länsklubben som inte vill ha samarbete, och 
inväntar kommentar därifrån. 
 
 
§ 11 Policy/regelfrågor 
a) Regelverk exteriörbedömning 
Enligt uppdrag från föregående möte hade dåvarande ordföranden tillsammans med 
kansli påbörjat arbetet med att ta fram förslag på regelverk för exteriörbedömning. 
Förslagen diskuterades och många bra synpunkter togs tillvara.  
Sekreteraren uppdrogs att fortsätta bearbeta regelförslaget. 
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b) Två utställningar samma dag 
Birgitta Bernhed och Kerstin Eklund hade gått igenom anvisningarna till specialklubbar 
med vad som gäller vid ansökan om utställningar, och lämnade förslag på hur de ska 
uppdateras utifrån regeländringen att en hund får delta på högst två utställningar per 
dag.  
o Om två utställningar arrangeras samma dag på två olika platser där en ras kan 

ställas ut, ska avståndet fortfarande vara minst 30 mil. Detta gäller oavsett om det 
är olika eller samma klubb som arrangerar utställningarna. 

o Om två klubbar planerar att ha utställningar på samma dag och plats ska 
utställningarna inte konkurrera med varandra, det ska alltså vara möjligt för en 
utställare att delta på båda utställningarna med sin hund.  

o Om de två arrangerande klubbarna inte kan vara på samma plats får avståndet 
mellan platserna inte vara mer än 3 mil. Detta för att utställarna faktiskt ska kunna 
delta på båda utställningarna.  

o De båda arrangerande klubbarna måste samarbeta med varandra för att säkerställa 
att rasen eller klasser inte krockar tidsmässigt. 

 
För två utställningar samma dag på samma plats gäller: 

- Specialklubb kan arrangera tillsammans med länsklubb. 
- Rasklubb under specialklubb kan arrangera tillsammans med länsklubb eller sin 

specialklubb. 
- Specialklubb, rasklubb eller avtalsansluten rasklubb får inte ha två egna 

utställningar samma dag. 
 

Specialklubb/avtalsansluten rasklubb får inte öka sitt totala antal utställningar under 
året. 
 
UtstK beslutade enligt förslaget. 
 
 
§ 12 Utställningsadministrativt system 
Arbetet med att ta fram ett nytt utställningsadministrativt system är igång. Ulrika 
Henriksson från SKK kansli informerade om arbetet och visade delar av hur 
programmet kan se ut. 
UtstK tackade för presentationen. 
 
 
§ 13 Utbildningar 
a) UtstK gick igenom och uppdaterade utbildningsplanen över de utbildningar som 
planeras och är genomförda.  
  



  

SKK/UtstK nr 1-2022 
2022-02-14 

Sida 6/11 
 
 

 
b) Kommande utbildningar 

- Brush-up för ringsekreterare, RIS, torsdag 24 mars klockan 18.00 – 21.30 
digitalt. Ansvariga är Madeleine Bäckman, Viktoria Engström och Birgitta 
Bernhed. 

- Certifierad Utställningsarrangör, CUA. Utbildningsgruppen kommer genomföra 
utbildning i april. Gruppen består av Birgitta Bernhed, Eva Löwenstein och Peter 
Fugelstad. 

- Brush-up för CUA planeras digitalt en vardagkväll i april, samma grupp som 
ovan. 

- Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar den 22-23 
oktober på SKK kansli i Rotebro. Ansvariga är Birgitta Bernhed och Viktoria 
Engström, ytterligare personer utses senare. 
 

- Madeleine Bäckman informerade om arbetet med den framtida utbildningen 
för utställningsfunktionärer. Den ska vara digital och genomförs med 
självstudier. Arbetsgruppen har utökats och de har haft möte i februari. 
Gruppen består av Birgitta Bernhed, Madeleine Bäckman, Peter Fugelstad, 
Berith Uhlén, Lotten Rönquist och Madeleine Bäck. 

 
c) Genomförda 

- Brush-up för ringsekreterare, RIS 23 november 2021. Genomförd via videolänk, 
ca 70 deltagare. Ansvariga var Madeleine Bäckman, Viktoria Engström och 
Birgitta Bernhed. 

- Utbildning av handledare för ringsekreterare, RIS-H, 27-28 november 2021. 
Utbildningen genomfördes på SKKs kansli i Rotebro med 10 deltagare. 
Utvärderingen visar att de flesta var nöjda, samt lämnades synpunkter som 
UtstK har tagit del av. Ansvariga för utbildningen var Madeleine Bäckman och 
Viktoria Engström. 

 
 
§ 14 Ringsekreterarärenden 
Skrivelse inkommen från ringsekreterare som arbetat i väldigt kallt väder med 
synpunkter på problematik kring det.  
UtstK tog del av skrivelsen. UtstK ser ingen praktisk möjlighet att reglera vilken 
temperatur som är godkänd för tjänstgöring och anser att god kommunikation mellan 
arrangör och funktionärer även i ett sådant här fall är mycket viktig. 
 
 
§ 15 Junior handling 
a) För kännedom fanns minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten 3 

november och 17 januari.  
UtstK tog del av informationen. 
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Till UtstK förra möte hade Handlingkommittén skickat med en fråga om hur UtstK ser 
på tävlingen barn med hund. UtstK hade diskuterat vidare och är fortfarande 
fundersamma gällande den pedagogiska delen kring tävlingsmomentet. UtstK ser även 
en risk i att barn ska hålla i och ansvara för en hund på egen hand i en situation med 
flera hundar. 
 
 
§ 16 Inkomna skrivelser 
a) Skrivelse från Lars Adenby med förslag på hur utställningar skulle kunna arrangeras 

om det blir restriktioner igen gällande hur många människor som får samlas. 
UtstK tog del av skrivelsen och tackade för engagemanget. 
 

b) För kännedom fanns en skrivelse från Svenska Dvärghundklubben, SDHK, om hur 
mätning går till på utställning. Sekreteraren hade besvarat skrivelsen och 
informerat om dokumentet instruktioner till domare avseende obligatorisk mätning 
som alla domare är informerade om och som finns tillgängligt vid utställningar. 
UtstK noterade informationen. 
 

c) För kännedom fanns skrivelse från länsklubbar till CS om utställningsprogrammet 
2024. 
UtstK noterade skrivelsen. 
 

d) Skrivelse inkommen från utställare på den specialklubbsutställning som hanterades 
på UtstK förra möte § 118 Bestyrelserapporter g) Svenska Molosser och 
Herdehundklubben, Svenska Mastiffklubben, 18 september 2021 i Malmö. 
UtstK uppdrog till sekreteraren att följa upp ärendet med klubben. 
 

 
§ 17 Ledamöternas uppdrag 
Listan över ledamöternas uppdrag gicks igenom och uppdaterades. 

 

Birgitta Bernhed och Madeleine Bäckman planerar att genomföra en utbildning med 
styrelsen för Gotlands Kennelklubb i början av mars. 
 
Viktoria Engström och Madeleine Bäckman hade gått igenom utbildningen för 
ringsekreterare för att se om någon del är möjlig att genomföra på distans. De hade 
kommit fram till att de delar som måste ske fysiskt är den fingerade utställningen samt 
att öva på att skriva ett antal kritiker och resultatlistor. Dessutom ska givetvis 
slutprovet skrivas på plats. Övriga delar i utbildningen är möjliga att genomföra på 
distans genom videomöten. 
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Cindy Pettersson och Birgitta Bernhed rapporterade från möte med arbetsgrupp där 
även Berith Uhlén ingick där de tagit fram en mall med punkter som arrangör av 
utställningar kan använda sig av ifall restriktioner kring pandemin skulle komma att 
återinföras. 
 
 
§ 18 Redovisning av VU-beslut 
a) Antal hundar per domare och dag 
17 november godkänt ansökan från Svenska Vorstehklubben Södra avdelningen om att 
låta domare Carl-Magnus Olofsson döma 82 hundar på deras utställning i Åstorp den 
27 november 2022.  
 
18 december beviljat ansökan om dispens för antal hundar per domare i enlighet med 

ansökan nedan för Västra Kennelklubben, MyDog 2022. (Utställningen ställdes i ett 

senare skede in på grund av pandemirestriktioner.) 

Torsdag 
Åke Cronander 84 
Leif Ragnar Hjorth 83 
Pia Lundberg  81 
Carin Åkesson 83 
Fredag 
Annalena Angeria 86 
Branislav Rajic 81 
Sei-Ichiro Ishimaru 84 
Eeva Rautala  82 
Annika Ulltveit Moe 84 
Maritha Östlund Holmsten 81 
Johnson Douglas 82 
Lördag 
Rob Douma  86 
Frank Kane  89 alt 81 
Pia Lundberg  89 
Söndag 
Rob Douma  67 
Geir Flyckt Pedersen 89 
Åsa Fröding Andersson 65 
Jamie Hubbard 89 
Sei-Ichiro Ishimaru 81 
Douglas Johnson 81 
Lotte Jörgensen 89 
Frank Kane  81 
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b) Ändringar av plats och/eller datum 
15 oktober godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om att flytta sin utställning 
den 14 augusti 2022 i Askersund till den 10 september i Gimo.  
 
8 december godkänt ansökan från Svenska Älghundklubben om att byta datum för sin 
utställning i Junsele från den 30 juli 2022 till den 23 juli 2022. 
 
8 december godkänt ansökan från Specialklubben för Shih Tzu om att flytta sin 
utställning den 28 maj i Piteå till den 9 juli 2022 i Boden. 
 
20 december godkänt ansökan från Svenska  Newfoundlandhundklubben om att ställa 
in sin utställning i Södertälje 15 januari med hänvisning till pandemiläget. 
 
12 januari godkänt ansökan från Södra Älvsborgs Kennelklubb om att fördela sin 
utställning i Borås över tre dagar, fredag 1 juli till söndag 3 juli 2022, med 
gruppfördelning enligt nedan. 
Fredag: 2, 9 
Lördag: 1, 3, 4/6, 5, 7 
Söndag: 8, 10 
 
17 januari godkänt ansökan från Svenska Terrierklubben om att byta datum för 
Västsvenska Terrierklubbens utställning i Vårgårda 2023 från den 30 april till den 7 
maj. 
 
17 januari godkänt ansökan från Svenska Sennenhundklubben om att byta plats och 
datum för sin utställning från den 20 mars 2022 i Eskilstuna till den 27 maj i Degerfors. 
 
17 januari godkänt ansökan från Svenska Brukshundklubben om att byta ort för 
Rasklubben för belgiska vallhundars utställning den 26 och 27 maj 2022 från Eskilstuna 
till Fjälkinge, Skåne. 
 
17 januari godkänt ansökan från Svenska Taxklubben om att byta datum för sin 
utställning i Tvååker från den 8 oktober till den 15 oktober 2022. 
 
24 januari godkänt ansökan från Specialklubben för Shih Tzu om att flytta sin 
utställning i Eskilstuna från den 27 februari till den 2 oktober 2022. 
 
26 januari godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om att byta plats för 
Chinese Crested Clubs utställning den 3 september 2022 från Morokulien till Löttorp, 
Öland. 
 
28 januari avslagit ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att flytta en 
inställd utställning 2 april i Kungsbacka till 2 september i Karlsborg där de har 
dubbelutställning lördag och söndag, vilket då skulle bli tre utställningar på 3 dagar.  



  

SKK/UtstK nr 1-2022 
2022-02-14 
Sida 10/11 

 
 

 
 
4 februari godkänt ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben om att byta plats 
för Svenska Pomeranian Klubben och Svenska Klein- Mittel- & Grosspitzklubbens 
utställningar den 26 maj 2022 från Västerås till Arboga. 
 
7 februari godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om att flytta sin 
utställning från Askersund den 14 augusti 2022 till Ronneby den 13 augusti. 
 
 c) Ringsekreterare 
18 november godkänt ansökan från Jämtland/Härjedalens Älghundklubb om att ha en 
(1) ringsekreterare i en ring med 26 hundar vid deras utställning den 27 november i 
Hammarstrand, under förutsättning att aktuell ringsekreterare har accepterat att 
arbeta ensam i ringen. 
  
d) Övrigt 
15 november godkänt ansökan från Specialklubben för Västgötaspets om utställningar 
2022 den 26 maj i Gränna och den 17 september i Sandviken. 
 
8 december godkänt ansökan från Svenska Schweisshundklubben om en utställning 
den 24 april 2022 i Arboga.  
 
3 februari godkänt ansökan från Dalarnas Kennelklubb om dispens att ha domare från 
endast två nordiska länder på sin Nordic Dog Show den 18-19 juni 2022. Dispensen 
lämnas då situationen med domare från endast två länder uppstått i ett sent skede till 
följd av att klubben gått domare till mötes med vissa förändringar. 
 
 
§ 19 Information från FCI 
a) För kännedom fanns: 

- Kalender över internationella mästerskap 2022-2025 
- Information 7 februari om situationen för Bulgariens kennelklubb 
- Beslut från FCI General Committee från den 24 november 2021 
- Protokoll från FCI Europé Sectione General Committee 7 december 2021 
- Tidplan över val i FCI Europe Section 
- Information om datum för nästa möte med FCI Show Judges and Show 

commissions. 
UtstK noterade informationen. 
 
b) För kännedom fanns cirkulär:  

- 53/2021 om estnisk domare som stängts av tills vidare 
- 55/2021 om att Bulgariens kennelklubb inte längre är medlemmar i FCI 
- 56/2021 om estnisk domare som stängts av 11 november 2021 till 10 november 

2022 
- 2/2022 Australiens kennelklubb har ny logotyp 
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- 4/2022 om estnisk uppfödare uteslutits på livstid 
- 14/2014 Basic Statement for Show Judges nu på fler språk 

UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 20 Övriga frågor 
Då detta var ett distansmöte tackades Cindy Pettersson och Bo Wiberg för sina insatser 
och långa tid i kommittén med blommor som skickats tidigare. Även tidigare 
ordförande Maritha Östlund-Holmsten hade tackats för sin insats i kommittén på 
samma sätt.  
 
 
§ 21 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
UtstK beslutade att § 8 inte får offentliggöras innan protokollet är justerat.  
 
 
§ 22 Kommande möten 
Datum för nästa möte beslutades till den 27 april. 
 
 
§ 23 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
 
 
Justeras:     Justeras: 
 
Birgitta Bernhed    Kerstin Eklund 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


