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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 9 
februari 2023. 
 
 
Närvarande: Birgitta Bernhed (ordf), Madeleine Bäck, Madeleine Bäckman, Kerstin 
Eklund, Viktoria Engström, Mikael Nilsson och Linnéa Sandberg.  
 
Adjungerade: Kjell Svensson chef SKK tävlingsavdelning, Susanna Martell (journalistisk 
bevakning) 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades och ordföranden hälsade välkomna till årets första kommittémöte. 
 
 
§ 2 Val av justerare  
Kerstin Eklund valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Protokollet från möte 5-2022 gicks igenom och fastställdes. 
 
 
§ 5 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll 6-2022 från den 8-9 november, samt följande 
protokollsutdrag: 
- § 151 a) Stockholm Hundmässa ska från 2025 ha internationell status. 
- § 171 d) Anvisningar för exteriörbedömning fastställdes. 
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- § 171 e) Domare som dömt i Ryssland eller Belarus efter den 24 februari 2022 får 

inte döma i Sverige. 
- § 174 c) Uppdrag till UtstK att se över fråga från NKU om kriterier för att erhålla 

junior- och veterantitlar i andra länder. 
- § 177 a) Beslut att Stockholm hundmässa 2026 utgår till förmån för EDS. 
UtstK noterade informationen. 
 
b) Domarkommittén, DK 
För kännedom fanns protokoll 5-2022 från den 16 november. 
UtstK noterade informationen. 
 
DK hade skickat med en fråga om person från UtstK att ingå i en arbetsgrupp som ska 
se över regler kring domares uppdrag bland annat. 
UtstK beslutade att Madeleine Bäckman ska ingå i arbetsgruppen. 
 
c) SRD-kommittén 
För kännedom fanns protokoll 2-2022 från SRD-kommitténs möte den 22 november. 
UtstK noterade informationen. 
 
d) Disciplinnämnden, DN 
För kännedom fanns beslut 68-2022, 79-2022 samt 82-2022. 
Beslut 82-2022 rör person som utesluts ur SKK organisationen, och som följd även 
avauktoriserats som ringsekreterare.  
UtstK noterade informationen. 
 
e) Gemensamt möte med flera kommittéer 
För kännedom fanns minnesanteckningar från det gemensamma mötet med SKKs 
Avelskommitté(AK), Domarkommitté (DK), SRD-kommitté, Kommittén för hundars 
mentalitet (KHM), och UtstK den 28 oktober. 
 
UtstK ser positivt på att ha gemensamma möten med kommittéerna och har flera 
uppslag och idéer att ta med till kommande samarbeten framöver.  
 
 
§ 6 Resultatrapport 

Ekonomiska rapporter gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
 
§ 7 Information från ordföranden, ledamöter och kansli 

a) Ordföranden 
Birgitta Bernhed frågade efter ärenden att ta med till kommande möte med Nordisk 
Kennelunion, NKU, den 6 mars. UtstK kom fram till att fråga om hur Junior Handling 
fungerar i de övriga länderna samt olika praktiska frågor kring genomförande av WDS 
och EDS.  
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b) Ledamöterna 
Viktoria Engström berättade om sin positiva erfarenhet från att ha arbetat som 
ringsekreterare på My Dog och där ha använt det digitala systemet Katalog och Kritik. 
UtstK diskuterade kommande behov av utbildning i systemet både för ringsekreterare 
och handledare för utbildning av ringsekreterare, det ska fångas upp i kommande 
utbildningsplan. 
 
Madeleine Bäck informerade om sina kontakter med SHU för att komma vidare i 
samarbetet kring Junior Handling (se § 17). 
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om ett brev som skickats till klubbarna om beskattning av 
utländska domare. 
Han påminde också om arbetet inför årets Kennelfullmäktige, KF, bland annat ska 
kommittéernas verksamhetsberättelse och kommande verksamhetsplan tas fram. 
 
d) Sekreteraren 
För kännedom fanns information om nyhetsbrev skickat till funktionärer och klubbar 
inför årsskiftet. 
 
 
§ 8 Bordlagda ärenden 

a) Opererad hund på utställning 
§ 107 Övriga händelser utställningar 

b) Opererad hund på utställning  
Information om att en hund som opererats har deltagit på utställningar utan giltig 
dispens hade kommit in till UtstK. 
Yttrande från hundägaren fanns. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för att hämta in mer information. 
 
Journalkopia från veterinär fanns. 
UtstK konstaterar att inga oegentligheter föreligger och lägger därmed ärendet till 
handlingarna. 
 
b) Underlag i ringen 
§ 106 Bestyrelserapporter och resultat från utställningar 

Löttorp 3-4 september, Småland-Ölands Kennelklubb 
Skrivelse om dåligt underlag i vissa ringar hade inkommit. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för att inhämta mer information. 
 
Yttrande från klubben fanns. 
UtstK noterar informationen, ärendet läggs till handlingarna utan vidare åtgärd. 
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c) Misstänkt kuperad svans 
§ 18 Inkomna skrivelser 

Skrivelse inkommen gällande misstänkt svanskuperad hund som deltagit på 
hundutställning. 
UtstK beslutade att bordlägga frågan för att inhämta mer information. 
 
Yttrande från hundägaren fanns. 
UtstK diskuterade ärendet ingående och beaktade noga de underlag som fanns att tillgå.  
UtstK konstaterar att det inte finns några otvetydiga bevis varken för eller emot att 
hunden är svanskuperad. Med det läggs ärendet utan vidare åtgärd till handlingarna. 
 
 
§ 9 Bestyrelserapporter och resultat från utställningar 

a) För kännedom och eventuell åtgärd fanns bestyrelserapport från nedanstående 
länsklubbsutställningar. 

 
Växjö 4-6 november, Småland-Ölands Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns. 
 
Från verkställande utskott i DK fanns beslut om att föreslå UtstK att resultatet från 
Småland-Ölands kennelklubbs utställning den 4 november 2022 för Niccmarkz Yankee 
Boy of Bache, SE44584/2019, stryks med hänvisning till att storleken inte är ett 
diskvalificerande fel för cane corso.  
UtstK beslutade enligt förslaget. 
 
Stockholm Hundmässa 10-11 december 
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns. 
 
My Dog 1 och 2, Göteborg, 6-9 januari, Västra Kennelklubben 
Notering om kanintax som mätts av domaren till annan storlek men inte flyttats till 
dvärg. 
Yttrande från ringsekreterare samt ägare fanns. 
UtstK beslutade att resultatet ska strykas, samt uppmanar arrangören att betala 
tillbaka anmälningsavgiften till hundägaren. 
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§ 10 Övriga händelser utställningar 

a) Utställd efter röntgen 
Det hade kommit till UtstK kännedom att en hund deltagit på utställning under 
rådande karens efter sedering vid höftledsröntgen. 
Yttrande från hundägaren fanns. 
 
UtstK påpekar att det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller 
annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta 
vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detta framgår av punkt 7, Doping och 
andra otillbörliga förhållanden, i Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar, vilka ingår i inledningen av samtliga regelverk inom SKKs organisation. 
UtstK beslutade att stryka resultat för SE52322/2021 Riverwood Unique Glorious 
Moon från utställning i Norrköping den 5 juni 2022. 

 
b) Utställd efter röntgen 
Det hade kommit till UtstK kännedom att en hund deltagit på utställning under 
rådande karens efter sedering vid höftledsröntgen. 
Yttrande från hundägaren fanns. 
 
UtstK påpekar att det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller 
annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta 
vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detta framgår av punkt 7, Doping och 
andra otillbörliga förhållanden, i Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar, vilka ingår i inledningen av samtliga regelverk inom SKKs organisation. 
UtstK beslutade att stryka resultat för SE46145/2021 Fairhaven Sweet Dream från 
utställning i Sandviken den 17 september. 

 
 
§ 11 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  

a) Ansökningar specialklubbar 2024 
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar: 
 
Fågelhundarnas Arbetsutskott 19 st 
Svenska Dvärghundklubben 32 st 
Svenska Lapphundklubben  6 st 
Svenska Newfoundlandhundklubben 7 st 
Svenska Stövarklubben  38 st 
 
b) Ansökningsförfarandet specialklubbar  
Med anledning av att kommittén och kansliet upplever att det finns viss problematik 
för flera klubbar kring både ansökningarna och att det är många ändringar 
diskuterades om ansökningsförfarandet ska ändras. Målet är att förändringarna ska 
underlätta för klubbarna samt att det ska bli lättare att hantera för kansliet. 
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UtstK beslutade att: 

 En specialklubb måste inte längre ansöka om alla sina utställningar vid samma 
tillfälle. Klubben kan då ansöka om några utställningar i ett tidigt skede men 
även lägga till fler utställningar under ansökningsperioden, innan sista datum. 
De utställningar som godkänts flyttas inte. 

 Sista ansökningsdatum förlängs till 28 februari året innan den ansökta 
utställningen. Om man ansöker om utställning för år 2032 är 
ansökningsdatumen 28/2, 15/5, 31/10 2030, samt 28/2 2031. 

 Det blir svårare att göra ändringar i de godkända utställningarna. Som en följd 
av att klubbarna får större flexibilitet i ansökningsskedet blir utrymmet för 
förändringar mindre. Det är av administrativa skäl då det tar mycket resurser 
att hantera alla ändringsansökningar. 

 
Detta arbetssätt ska löpande utvärderas och UtstK tar gärna emot synpunkter och 
förslag från klubbarna. Ändringarna innebär inte att klubbarna kan öka antalet 
utställningar. 
 
c) Ansökan ställa in utställning 2023 
Ansökan från Svenska Brukshundklubben om att ställa in sin utställning den 14 maj 
2023 i Örebro. 
UtstK godkände ansökan. 
 
d) Ansökan utställning 2024 
Ansökan från Svenska Brukshundklubben om ytterligare utställning 6 juni 2024 i 
Norrtälje. 
UtstK godkände ansökan. 

 
e) Ansökan utställning 2024 
Ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om ytterligare utställning 23 mars 
2024 i Sandviken. 
UtstK godkände ansökan.  
 
f) Ansökan ställa in 2023 och lägga till 2024 
Ansökan från Svenska Newfoundlandshundklubben om att ställa in en utställning i 
Morokulien 27 maj 2023 samt att lägga till utställning på samma plats 2 juni 2024. 
UtstK godkände ansökan. 
 
g) Ansökan utställning 2025 
Ansökan från Sydskånska Kennelklubben om ytterligare utställning 13-14 september 
2025 i Tomelilla. 
UtstK godkände ansökan. Grupperna ska fördelas motstående Gimo som är samma 
datum. 
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h) Ansökan utställningar 2026 
Viktoria Engström anmälde jäv och lämnade rummet. 
 
Ansökan från Småland-Ölands Kennelklubb och Östergötlands Kennelklubb om 
förhandsbesked för dubbelutställning den 28 februari och 1 mars 2026 i Jönköping. 
UtstK godkände ansökan mot bakgrund av att klubbarna behöver besked för att boka 
lokalen. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
Viktoria anslöt mötet igen. 
 
i) Ansökan ändra datum 2024 
Ansökan från Västra Kennelklubben om att byta datum för sina utställningar My Dog 
2024 från den 4-7 januari till den 11-14 januari.  
UtstK godkände ansökan. 
 
 
§ 12 EDS 2026, European Dog Show 
För kännedom fanns CS underlag för inriktningen för EDS. 
Birgitta Bernhed informerade från EDS styrgrupp att man beslutat att det ska vara två 
utställningar som löper parallellt över tre dagar. Specialklubbar uppmuntras att 
anordna utställningar i området i anslutning till EDS, men det kommer inte finnas 
något centralt anordnat arrangemang för specialklubbsutställningar som SKK håller i. 
2026 kommer inte Stockholm hundmässa anordnas. 
 
UtstK beslutade att svensk vinnarutställning ska vara på den internationella 
utställningen som är omstående till EDS. 
 
 

§ 13 Policy/regelfrågor 

a) Remiss om junior och veteranchampionat 
I och med att NKU har lyft frågan om att införa Nordic junior- och veteranchampionat 
utreds frågan hur SKK ska ställa sig till  detta förslag genom en remissförfrågan till läns- 
special- och avtalsanslutna rasklubbar med rasansvar. Remissvar från klubbarna ska 
lämnas senast den 12 april 2023. Svar från 5 klubbar hade inkommit hittills. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 14 Utställningsadministrativt system, SKK Utställning 

För kännedom fanns statistik från Google med besökta sidor i systemet från Stockholm 
Hundmässa, bland annat var det ca 245 000 visningar av katalogsidan. 
För kännedom fanns också det brev som skickats till klubbarna den 8 februari med 
information om hur arbetet fortgår med de olika delarna i SKK Utställning. 
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§ 15 Utbildningar 

a) Kommande utbildningar 
- Utbildning av Certifierad Utställningsarrangör, CUA, 25-26 mars Vänersborg 
Utbildningen hålls i Norra Älvsborgs Kennelklubbs lokaler, ansvariga är Eva Löwenstein 
och Birgitta Bernhed. Anmälan görs via skk.se. 
 
- Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare, RIS-H 
Den planerade utbildningen i februari var tyvärr tvungen att ställas in på grund av för 
få deltagare. Ett nytt tillfälle planeras för och kommer informeras om längre fram. 
 
- Brush-up för ringsekreterare, 20 mars på distans 
Utbildningen är på distans, ansvariga är Birgitta Bernhed, Viktoria Engström och 
Madeleine Bäckman. 
 
- Brush-up för Certifierad Utställningsarrangör, CUA 
Planeras för, mer information kommer. 
 
b) Genomförda 
- Brush-up för ringsekreterare 29 nov 
Utbildningen var är på distans med ett stort antal deltagare.  Ansvariga var Madeleine 
Bäckman och Birgitta Bernhed. 
 
c) Funktionärsutbildningen 
Birgitta informerade från arbetet med den digitala Funktionärsutbildningen som tas 
fram i samarbete med SKKs utbildningsavdelning.  
 
d) Ringsekreterarutbildningen 
UtstK ser ett stort behov av att digitalisera utbildningen för ringsekreterare av flera 
anledningar. Till exempel för att öka tillgängligheten av utbildningen och för att 
underlätta för klubbar och handledare att hålla den. Om vissa delar i utbildningen kan 
genomföras digitalt med till exempel digitala övningsmiljöer så minskar antalet resor 
för att genomföra de fysiska delarna i utbildningen. UtstK poängterar att vissa moment 
inte kan genomföras digitalt. 
UtstK beslutade att be Utbildningskommittén om hjälp i arbetet med att digitalisera 
ringsekreterarutbildningen. 
 
 

§ 16 Ringsekreterarärenden 

a) Ringsekreterare till EDS 
UtstK diskuterade det stora behovet av ringsekreterare till EDS och hur det ska mötas. 
UtstK hade flera förslag som ska följas upp. 
 



  

SKK/UtstK nr 1-2023 
2023-02-09 

Sida 9/12 
 
 

 
b) Ansökan om utökad tid 
Ansökan om förlängd utbildningstid hade inkommit. 
UtstK beslutade att Helené och Celina Fridh får dispens att slutföra sina 
aspiranttjänstgöringar fram till den 15 juli 2023, två tjänstgöringar ska göras på 
länsklubbsutställning.  
 
 
§ 17 Junior handling 

För kännedom fanns minnesanteckningar från Handlingkommitténs möten 18 juli, 12 
september, 11 oktober, 9 november, 6 december och 10 januari. 
 
UtstK reagerade på rapporteringen från seminariet med utställnings- domar- och 
ringsekreteraransvariga i länsklubbar i protokoll från 9 november. 
UtstK beslutade att Madeleine Bäck ska prata med Handlingkommittén för att hitta 
vägar att komma vidare i arbetet kring Junior Handling, samt bjuda in dem till UtstK 
nästa möte. 
 
 
§ 18 Inkomna skrivelser 

Inga skrivelser fanns under denna punkt. 

 

 

§ 19   UtstK handlingsplan/Ledamöternas uppdrag 

Ledamöternas uppdrag samt UtstK handlingsplan gicks igenom. 
 
Madeleine Bäck redovisade förslag på checklista för att arrangera utställningar, för 
special- och rasklubbar.  
UtstK beslutade att checklistan ska ingå i den kommande funktionärsutbildningen. 
 
 
§ 20   Redovisning av VU-beslut 
a) Antal hundar per domare och dag 
18 december godkänt ansökan från Västra Kennelklubben om att låta nedanstående 
domare döma utökat antal hundar på deras utställningar i Göteborg den 5 och 7 
januari samt den 6 januari. 
Torsdagen den 5 januari 
Åke Cronander                          81 hundar          
José Homem de Mello             82 hundar          
Douglas Johnson                       61 hundar (Avser fokusraser där högsta antal är 60)    
Frank Kane                                 81 hundar          
Kerry Lee                                     84 hundar          
Laurent Pichard                         61 hundar (Avser fokusraser där högsta antal är 60)       
Christine Sonberg                      84 hundar 
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Lördag den 7 januari 
Tamas Jakkel                              81 hundar 
Saija Juutilainen                         81 hundar          
Jussi Liimatainen                        84 hundar          
Fredag den 6 januari 
Charlotte Höier                           64 hundar (Avser fokusraser där högsta antal är 60)   
 
11 januari godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben Bergslagen om 
dispens för domare Jan Roger att döma 85 hundar på deras utställning i Kumla den 21 
januari. Utställningen är 21-22 med spaniel på lördag och retriever på söndag. 
VU påpekar att det inte är ok att ta bort en domare för att sedan ansöka om dispens 
för domare som är kvar, det kommer inte godkännas om det sker igen. 
 
18 januari godkänt ansökan från Värmlands Taxklubb om dispens för domare Carina 
Olsson att döma 84 hundar på deras utställning i Karlstad den 5 februari. 
 
b) Ändring av datum och/eller ort 
16 november godkänt ansökan från Specialklubben för Skällande Fågelhundar om 
ytterligare en utställning den 25 februari 2023 i Bollnäs. 
 
22 november godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att byta dag för 
Svenska Farohund- och Cirneco dell'Etnaklubben från 25 till 24 juni 2023 i Tånga Hed, 
Vårgårda. 
 
23 november godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om att byta datum för sin 
utställning i Vårgårda från 11 mars till 27 juli 2023. 
 
14 december godkänt ansökningar från Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel 
enligt nedan.   
Byte av ort och datum för sin utställning från Upplands Väsby den 28 januari till 
Hallstavik den 20 maj 2023. 
Byte av ort för sin utställning den 30 september 2023 från Upplands Väsby till Tånga 
Hed. 
 
22 december godkänt ansökan från Svenska Bassetklubben om ytterligare en 
utställning den 4 juni 2023 i Alfta. 
 
18 januari godkänt ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser om 
ytterligare en utställning den 1 september 2024 i Göteborg. 
 
c) Ringsekreterarärenden 
16 november avslagit ansökan från Helene Fridh om dispens för att endast genomföra 
en (1) elevtjänstgöring i sin ringsekreterarutbildning.  
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25 november godkänt ansökan från Jämtland / Härjedalens Älghundklubb  om dispens 
att ha endast en (1) ringsekreterare i en ring med 33 valpar vid sin utställning i 
Hammarstrand den 26 november.  
 
 
§ 21    Nya raser/rasnamn/klubbar 
Ingen information fanns. 
 
 
§ 22 Information från FCI 

a) För kännedom fanns 
- Protokoll från Show Judges meeting i Paris den 26 april 2022. 
- Beslut från möte med FCI General Committee den 22-23 november 2022. 
- Information om kommande möte med Show Judges och Show Commission i februari 
2023. 
- Information från Perus kennelklubb om att mötet med FCI Shows Commission och FCI 
Show Judges Commission i Lima, Peru, den 4-5 februari 2023 ställs in. 
- Information från Pakistans kennelklubb med förtydligande kring kennelklubbens 
namn. 
- In Memoriam Dan Ericsson exteriördomare. 
- Kalender med de internationella utställningar 2023-2025. 
 
b) För kännedom fanns cirkulär: 
- 42/2022 med information om sanktioner för Belarus kennelklubb. 
- 43/2022 med information från Ukrainas kennelklubb att Helen Skliarova blivit 
definitivt avstängd som exteriördomare. 
- 44/2022 med information om de nya titlarna CIB-J och CIB-V, samt att nationella 
kennelklubbar får ha ytterligare krav för CACIB-J och CACIB-V än 1:a placering med 
excellent. 
- 46/2022 med information om att covidrelaterade beslut kring ansökan om 
internationella utställningar upphör. 
- 2/2023 med information om de uppdaterade regelverken Regulations for FCI Dog 
Shows och Complementary rules for World and Sections Shows of the Fédération 
Cynologique Internationale (FCI). 
 
 
§ 23 Övriga frågor 
a) Hamiltonplaketten 
Representant från UtstK till arbetsgruppen för Hamiltonplaketten skulle utses. 
UtstK utsåg Kerstin Eklund att vara UtstK representant. 
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b) Proposition till KF 
UtstK beslutade att lägga fram en proposition till KF om att frångå KF-beslutet om att 
status för länsklubbarnas utställningar ska fördelas med 1/3 nationella, 1/3 Nordic och 
1/3 internationella.  
 
 
§ 24 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
Inga punkter fanns. 
 
 
§ 25 Kommande möte 
Nästa möte för kommittén ändras till den 11 april. Följande möten är den 30 maj, 5-6 
sep och 7 nov. 
 
 
§ 26 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därmed mötet avslutat. 
 
 
 
 
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. 


