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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Utställningskommitté 29 april 2015, på Thoresta Herrgård. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf) (§§ 29-30, 35-41, 
43-46), Birgitta Bernhed, Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Jan Hallberg, Cindy 
Pettersson, Ulla Rylander, Bo Wiberg. 

Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli (§§ 28-30,37,39 ), Katarina Sundberg 
journalistisk bevakning.  

 

Protokoll: Ann-Sofi Flygare 

 

§ 24 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens möte och därefter förklarades 
mötet öppnat.  

 

§ 25 Val av justerare  

Bo Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 26 Föregående protokoll 

UtstK protokoll 1/2015 gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  

 

§ 27 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

En punkt. Flyttad till § 36 b). 

 

§ 28 Information från ordföranden 

Fanns för UtstK en ekonomisk resultatrapport från april 2015. 

Fann UtstK att resultatrapporten ligger väl mot budget. Lades rapporten till 
handlingarna. 
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§ 29 Information från ledamöterna 

 

Birgitta Bernhed - På förekommen anledning togs en fråga upp angående att det inte 
finns något utrymme i utställningsreglerna för att stänga mottagandet av anmälningar 
till en utannonserad utställning före anmälningstidens utgång, på grund av att man 
uppnått maxantalet 80 hundar som en domare får döma per dag. 

 

Thomas Uneholt framförde på förekommen anledning ett önskemål till SKKs IT-
avdelning att inte lägga uppdateringar i datasystemet i samband med sista 
anmälningsdatum för länsklubbsutställningar, vilket stör anmälningsförfarandet för 
utställarna.  

 

Informerade Kjell Svensson om att det är framfört till IT-avdelningen som kommer att 
lägga ett plan för uppdateringarna, med god framförhållning.  

 

Framfördes ett förslag till förtydligande på bekräftelserna på anmälningarna till 
utställarna, som gäller vart och till vem man skickar begäran om återbetalning i 
samband med domarändring.  

  

Beslöts att i samband nytryck av bekräftelserna se över texten på bekräftelserna. 

 

 

§ 30 Information från tävlings- och utbildningschefen 

 

Utställningsstatistik 2011-2014 

För UtstK kännedom fanns fördelning av inrapporteringstyper för utställningsresultat. 

Konstaterades att vid 2014 års utgång är det 1,2 % som fortfarande skickar in 
papperslistor mot dubbel avgift i stället för digitalt. 

 

Fanns statistik över andelen utställningstillfällen samt andelen startande för 
internationella respektive nationella länsklubbsutställningar. Andelen startande totalt 
på länsklubbsutställningar visar en ökning på 4,5 % för år 2014 jämfört med 2013. För 
specialklubbarna syns en minskning med 1,8 %.  

 

Statistik nordiska/utomnordiska domare  

Fanns statistik från 2011 till och med 2014 över andelen nordiska/utomnordiska 
domare på länsklubbarnas utställningar. 
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Tog UtstK del av de statistiska underlagen. Fann UtstK att samtliga länsklubbar utom 
två följer rekommendationen om att på sina utställningar ha minst 50 % nordiska 
domare. 

 

Beslöt UtstK att uppdra till sekreteraren att tillskriva ovan nämnda länsklubbar och 
uppmana dem att följa den tidigare fastställda rekommendationen.  

 

Nyhetsbreven  

Fanns för UtstK kännedom en grafisk rapport över hur nyhetsbreven når ut till 
mottagarna. 

SKK följer fortsatt utvecklingen av nyhetsbreven vad gäller antalet skickade brev kontra 
öppnade av mottagarna och konstaterar att frekvensen av öppnade nyhetsbrev ligger 
kvar på drygt 50 %.  

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 31 Protokollsutdrag från SKK Domarkommitté (DK) 

 

Utdrag ur protokoll från DK möte 10 februari 2015 

§ 9 Domarfrågor  

 

a)Domarens bedömning 

Angående skrivelse från ägaren till rhodesian ridgeback Mankoya’s Incredible Ike by 
Gambo SE53256/2011, som tilldelats disqualified på grund av mentalitet vid Småland-
Ölands Kennelklubbs utställning i Växjö den 2 november 2014.  

 

Noterade UtstK att DK inhämtat yttranden från aktuell domare samt tjänstgörande 
ringsekreterare i ärendet samt meddelat hundägaren att DK inte motsätter sig 
prissättningen, men att hundägaren skulle ha fått hundens kritiklapp med en tydlig 
motivering till priset direkt vid ringen, vilket inte skett. Vidare påpekas att domare och 
ringsekreterare har ett gemensamt ansvar att se till att utställningsreglerna följs i 
ringen.  Ärendet läggs därmed till handlingarna. 

 

c)Bestyrelserapporter 

Angående ärenden hänskjutna till DK, från Småland-Ölands Kennelklubb gällande tre 
formella protester inlämnade på utställningen i Växjö 31 oktober – 2 november 2014, 
avseende prissättningen disqualified för bettfel på cavalier king charles spaniel. 
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DK har efter genomgång av ärendena beslutat att rekommendera UtstK att stryka 
priset mot bakgrund av att prissättningen saknar stöd i FCI-standarden. 

 

Beslöt UtstK att priset i ovan nämnda ärenden på aktuell utställning ska annulleras i 
enlighet med DKs rekommendation, samt rekommenderas arrangören återbetala 
anmälningsavgift samt protestavgift. 

 

§ 32  Protokollsutdrag - Kommittén för särskilda domaranvisningar (SRD-K) 

 

Utdrag ur protokoll från SKK/SRD-K möte 17 december 2014 

 

§ 64 Utvärdering av seminarium för domar- utställnings- och SRD-ansvariga i 
länsklubbarna 25-26 oktober 2014 

 

Angående att SRD-K noterat att önskemålet från länsklubbarna är att SRD/BSI-
presentationerna ska vara en del av övrig utställningsinformation för domarna. Vidare 
att ett flertal länsklubbar gärna ser att SKK föreslår presentatörer för SRD/BSI-avsnittet 
till informationsmötena.  

 

Noterade UtstK ovan nämnda samt att SRD-K har framfört önskemål om att involvera 
UtstK i att hitta en bra struktur för att integrera SRD/BSI-presentationerna inför 
utställningarna.  

 

Med anledning av ovan nämnda fördes en diskussion på UtstK och DKs gemensamma 
arbetsmöte den 28 april 2015, där Torbjörn Skaar från SRD-K deltog under den aktuella 
punkten. Torbjörn Skaar presenterade ett förslag som innebär att SRD/BSI 
informationen ska ingå i en mer generell information till domarna, vilket såväl DK som 
UtstK stödjer med hänseende till att aktuell information på så sätt bättre når 
målgruppen. 

 

Beslöt UtstK att formulera ett informationsbrev till länsklubbarna utifrån ovan nämnda 
förslag.     
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§ 33  Övriga protokoll 

 

Fanns följande protokoll för UtstK kännedom: 

 

 SKK/CS nr 1-2015, 2015-02-06 

 SKK/DK nr 1-2015, 2015-02-10  

 

Noterade UtstK informationen. Lades protokollen till handlingarna. 

 

§ 34 SKK Disciplinnämnd (DN)  

 

För kännedom fanns kompletterande information i ärende, behandlat i UtstK, 
vidarebefordrat till DN. 

 

Noterade UtstK informationen. 

 

§ 35 Bestyrelserapporter 

 

För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 

a)Länsklubbar 

Södermanlands Kennelklubb, Strängnäs 2015-03-13-15 

Fanns för kännedom, en bilagd skrivelse från en utställare inlämnad till sekretariatet 
samma dag som utställningen, gällande olämpligt uttalande från den domare i 
utställningsringen där skriftställaren ställde ut sin hund. Fanns även en bilaga från 
bestyrelsen med information om att de inte behandlat skrivelsen som en formell 
protest på grund av att den inte är adresserad till bestyrelsen eller Södermanlands, 
Kennelklubb eller någon kommitté på SKK. Samt har inte heller protestavgift erlagts. 

 

Uttalade UtstK att man instämmer i att det är viktigt att en protest för att bli 
behandlade av bestyrelsen, vid inlämnande på utställning ska vara åtföljd av 
protestavgift i enlighet med utställningsreglerna.  Vidare uttalade UtstK, med viss 
förvåning, att man får förutsätta att en skrivelse gällande en domare på aktuell 
utställning, inlämnad till sekretariatet på utställningsdagen, avser att vara adresserad 
till arrangerande klubb/bestyrelse. Vidare att det är viktigt att funktionärer i 
sekretariatet omgående vidarebefordrar skrivelser till bestyrelsen oavsett, men också 
informerar utställaren om gällande regler för protester.  
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Stockholms Kennelklubb (STOKK),  

Kista 2015-04-03 

Information bilagd från bestyrelsen gällande en domares bedömning. 
Bestyrelserapporten vidarebefordrad till DK för kännedom. 

Kista 2015-04-04 

Inga noteringar. 

Kista 2015-04-05 

1)Fanns en protest inlämnad till bestyrelsen på plats, tillsammans med protestavgift, 
avseende att det förekommit dubbelhandling i bedömningsringen för papillon. 
Protesten har vidarebefordrats till UtstK för handläggning. 

Fanns ett yttrande i ärendet 2015-04-10, från aktuell domare. 

 

Tog UtstK del av inkomna underlag.  Beslöt UtstK att tillskriva berörd utställare om att 
det inte är tillåtet med dubbelhandling. Domaren är den som ansvarar för ordningen i 
ringen med hjälp av ringsekreterarna, men det ligger också ett stort ansvar på varje 
utställare att tänka på hur man uppträder i utställningsringen, så att varje deltagare 
ges samma chans till likvärdig bedömning av sin hund.  

Beslöt UtstK att informera aktuell länsklubb om kommittés beslut att godkänna 
protesten samt rekommendera återbetalning av protestavgift. 

 

Samtidigt uttalade UtstK att man har fått indikationer på att dubbelhandling, 
innebärande störning för medtävlande i samband med bedömning på utställning, har 
ökat på senare tid. UtstK beslöt därför att rekommendera utställningsarrangörer att i 
samband med domargenomgångar påminna domare om att vara uppmärksamma på 
om det förekommer, med hänvisning till att det enligt utställningsreglerna inte är 
tillåtet i Sverige med dubbelhandling.  

 

2)Fanns en ”Rapport om hund som förvarats på ett olämpligt sätt i bil” på 
utställningen. 

Bestyrelsen hade blivit uppmärksammad på att en hund tillhörande en av de 
tjänstgörande ringsekreterarna, förvarades olämpligt i bil under dagen. Kontakt togs 
med ringsekreteraren för att påtala att det inte är tillåtet att förvara en hund i bilen på 
det sättet, oavsett att vädret vare sig var särskilt kallt eller varmt. Under tjänstgöring 
finns inte möjlighet till nödvändig tillsyn, vilket ringsekreteraren menar att det har 
funnits tid till.  Som ringsekreterare förväntas man att känna till vilka regler som gäller 
samt är det extra viktigt att funktionärer föregår med gott exempel.  
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Beslöt UtstK att tilldela ringsekreteraren en ”erinran” med påpekande om det  
olämpliga i ovan nämnda förvaring av hund. Då ord står mot ord gällande tillsyn och 
rastning under dagen, har UtstK lämnat ärendet utan vidare åtgärd.  

 

Sydskånska Kennelklubb, Malmö 2015-03-28-29 

Protest bilagd, hänskjuten till SKKs Domarkommitté.     

 

b)Specialklubbar 

 

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel, Sollentuna 2015-02-14 

Notering gjord angående avvisad hund från utställningen, av veterinär. 

 

Diskuterade UtstK ett förslag att ta fram ett litet häfte för klubbarna att lämna till 
anlitade veterinärer inför deras tjänstgöring på utställning. Häftet skulle kunna 
innehålla samlad information med ett antal punkter att tänka på, specifikt för 
utställning. 

 

Beslöt UtstK att uppdra till Victoria Engström att ta kontakt med en av veterinärerna 
som anlitas frekvent på utställningar, för eventuellt samarbete kring ett sådant 
informationshäfte.  

 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Västra, Kungsbacka 2015-04-11-12 

Bilagd skrivelse angående domares bedömning. Ärendet handlagt av bestyrelsen och 
resultatet justerat av arrangerande klubb. 

 

Noterade UtstK ovan nämnd information i bestyrelserapporterna. Lades rapporterna 
därefter till handlingarna. 

 

§ 36 Utbildningsfrågor 

  

a)Utvärdering seminarium 18-19 april 2015 för specialklubbarnas domar- 
utställnings- och SRD-ansvariga  

Fanns utdrag av sammanställning av utvärderingen från deltagande specialklubbar.  

26 av drygt 40 deltagare hade svarat fram till dagens datum.    

 

UtstK tog del av utvärderingen och fann att på frågor på en skala mellan 0-5 där 5 är 
högst, hade övervägande delen svarat 5, vilket UtstK ser som att deltagarna var mycket 



  

SKK/UtstK nr 2/2015 
2015-04-29 

Sida 8/22 
 
 

 

8 
 

nöjda med såväl upplägg som innehåll. Till frågorna fanns också möjlighet att lämna 
egna kommentarer, vilka UtstK också tittat på och kommer att ta med sig inför 
planeringen av ett kommande seminarium.    

 

UtstK uttryckte att man uppfattat stämningen bland deltagarna som mycket god under 
dagarna och att flera av deltagarna knutit nya kontakter med andra klubbar. 

  

Ett nytt motsvarande seminarium för specialklubbarna är preliminärt planerat till våren 
2017 och för länsklubbarna hösten 2016.  

 

b)Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare i de fyra FCI-språken 

Victoria Engström har på uppdrag av UtstK ställt frågan via en facebook-grupp om 
vilket intresse det finns hos ringsekreterare för en ”brush-up” i första hand i engelsk 
hundterminologi.  

 

Det framkom att intresset från ringsekreterare att delta i en sådan utbildning är stort, 
men också spritt geografiskt. Kontakt har därför tagits med utbildningskommittén (UK) 
om att det kunde vara en lämplig utbildning att ha digitalt, vilket också ger likvärdig 
utbildning över hela landet.  

 

UtstK har till budget för planerade utbildningar 2016-2017, lagt in ovan nämnda 
förslag.   

 

§ 37 Redovisning av kommitténs uppdrag, budgetförslag för utbildningsplan, 
motioner  

 

Hållpunkter inför Kennelfullmäktig (KF) året 2015 

Fanns för kännedom en lista med datum och hållpunkter för att årets 
Kennelfullmäktige ska kunna planeras och genomföras. 

 

Redovisning från kommittéerna om de uppdrag de fått från KF 2013 samt de 
uppdrag som finns i delegeringsordning.  

Fanns förslag till redovisning över genomförda uppdrag – UtstK prioriterade områden 
från KF 2013.  

Beslöt UtstK att efter några justeringar godkänna förslaget, för vidarebefordran till CS.   
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Förslag till budget för utbildningar 2016-2017  

Fanns förslag till budget för följande planerade utbildningar 2016 och 2017 

 

Utb år  Målgrupp   Periodicitet 

 
Ht 2016 Brush-up för CUA-handledare (CUA-H)  (vart 4:e år) 
Ht 2016 Seminarium utst-/domaransvariga länsklubb (vart annat år) 
Vt 2017 Seminarium utst-/domaransvariga spec. klubb (vart annat år) 
Vt 2017 Utb. av handled för utb av ringsekreterare (vart 3:e år)  
År 2017  Ringsekreteraransvariga, seminarium (vart 4:e år)  
År 2017 Språkträning (brush-up) för ringsekreterare i de fyra FCI-språken 
 
Beslöt UtstK att godkänna förslaget för vidarebefordran till CS. 

 

Förslag till motionssvar från respektive kommitté  

Tog UtstK del av de motioner som kommit in till kommittén och förslag till motionssvar 
lämnades. 

 

§ 38 Inkomna skrivelser 

 

Synpunkter på utställningsevenemang  

Skrivelse inkommen 9 april 2015 från två utställare som lämnat olika allmänna 
synpunkter på utställningsevenemangen, över tid inom SKK-organisationen. 
Sydskånska Kennelklubben har getts möjlighet att yttra sig över skriftställarnas 
uttryckta missnöje gällande domaren som dömde labrador på utställningen i Malmö 28 
mars 2015, där skriftställarna har deltagit med sin tik.  

 

Fanns yttrande 2015-04-16 från Sydskånska Kennelklubben. 

 

Framkom av yttrandet att Sydskånska Kennelklubben har anlitat en auktoriserad 
nordisk domare för bedömning av labradorer på utställningen i Malmö 28 mars 2015, 
samt att det var den ursprungligen utannonserade domaren. Bestyrelsen på 
utställningen har, enligt yttrandet inte blivit kontaktad på plats gällande den i 
skrivelsen aktuella domarens bedömning, vilket utställare ges möjlighet till i enlighet 
med Utställnings- och championatreglerna, punkt 20, om man anser att domaren har 
gjort något tekniskt fel.  

Lades ärendet därefter till handlingarna, utan vidare åtgärd.   
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Anmälan – överklagande av beslut UtstK nr 1/2015, § 11 b) specialklubbar 

Med hänvisning till tidigare rubricerade protokoll har bestyrelsen på den aktuella 
utställningen överlämnat ärendet för handläggning i Svenska Terrierklubbens styrelse. 
UtstK fann inte av de handlingar som kom in till föregående sammanträde, anledning 
att ändra Svenska Terrierklubbens beslut. 

 

Överklagande på ovan nämnda beslut inkom till UtstK 2015-04-17, tillsammans med en 
anmälan mot i ärendet berörd person. Fyra skrivelser från fyra vittnen har också 
bifogats anmälan. 

 

UtstK tog del av samtliga inkomna handlingar och har också tittat på tidigare 
handlingar i ärendet.  

Av de nu inkomna handlingarna fanns en skrivelse daterad 25 november 2014 som 
även fanns med vid tidigare beslut. Tre av vittnenas skrivelser, vilka är ordagrant lika, 
vilket gör att UtstK inte kan bedöma värdet av dessa. Det fjärde vittnet har formulerat 
sig något annorlunda.  

 

Fann UtstK att av ovan nämnda handlingar att det inte kommit fram något nytt i sak 
som skulle ändra tidigare beslut. 

 

UtstK har däremot uttryckt att man tycker att det är mycket allvarligt att utställare 
upplever att tonen i utställningsringen, deltagare emellan är så grov att hela 
tävlingsmomentet blir en negativ erfarenhet i stället för ett tillfälle där man möts och 
delar glädjen i att tävla med sina hundar. UtstK beklagar detta.  

 

UtstK har vidare uttryckt att anmälaren har rätt i, vilket anförs i skrivelsen, att man har 
rätt att få lämna en protest på plats till bestyrelsen, i enlighet med 
utställningsreglerna.  

 

 Lades ärendet därefter till handlingarna, utan vidare åtgärd. 

 

Svenska Vinthundklubben – angående amputerade svansar på raser tillhörande 
specialklubben 

För UtstK kännedom fanns en skrivelse från Svenska Vinthundklubben angående 
rubricerade. 

 

Fann UtstK att skrivelsen rör en regel från ett tidigare KF-beslut.  

Lades skrivelsen till handlingarna. 
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§ 39 Policyfrågor/regelfrågor 

 

a)Överutnyttjande av reservdomare på länsklubbsutställningar 

På förekommen anledning, samt att SKKs handläggare av PM för länsklubbarna påtalat 
överutnyttjande av reservdomare på länsklubbsutställningar, har 
utställningskommittén och domarkommittén (DK) under gårdagens gemensamma 
möte diskuterat hur man ska komma till rätta med detta.  

 

Kommittéerna diskuterade frågan dels ur ett utställarperspektiv, dels utifrån 
utställningsarrangörens behov att säkra upp att det finns en reservplan i händelse av 
att antalet anmälningar överstiger det förväntade. Vid en nyligen gjord undersökning 
av UtstK bland domare gällande uppdrag som reservdomare, framkom klart att 
domare vid en utställning över två dagar, föredrog att stå som reservdomare endast en 
dag och ha avtal för raser att döma, den andra dagen.  

 

Beslöt UtstK i samråd med DK att med hänsyn till att det är skillnad på storlek på 
utställningarna att ge riktlinjer för max antal reservdomare utifrån det planerade 
antalet anmälningar, enligt följande: 

En (1) reservdomare per 1000 beräknade anmälningar 

Två (2) reservdomare per 2000 beräknade anmälningar etc.  

 

Beslöt UtstK att skriva in ovan nämnda riktlinjer gällande reservdomare i Handbok för 
utställningsansvariga. 

 

b)Angående tillgängligheten för utställarna inför anmälan till utställning 

Utställare har tagit kontakt med SKKs Tävlingsavdelning då de inte tydligt i PM har 
framgått vart och till vem på länsklubben de ska vända sig till gällande frågor om 
anmälningar till utställningen, som endast aktuell länsklubb kan svara på. 

Föreslog UtstK, som en service mot utställarna att länsklubbarna alltid har en 
kontaktperson med ett telefonnummer med utsatt telefontid, eventuellt kvällstid i sitt 
PM, dit utställare kan ringa för specifika frågor innan utställningen. 

 

Beslöt UtstK att se över text i PM och vilken typ av frågor som det gäller.  
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c)Rutiner och ansvar för administrering av länsklubbarnas resultatrapportering 

Fanns tre olika exempel från länsklubbar där administreringen av 
resultatrapporteringen skulle ha hanterats på plats, senast i samband med 
kontrolläsning, alternativt inläsning av listorna till SKK.  

 

Handläggarna på SKK som tar emot resultatlistor och kritiker ska om dessa inte 
stämmer skicka tillbaka ärendet till aktuell arrangör för utredning. Det kan i värsta fall 
innebära att det har gått månader sedan själva utställningens genomförande. Det får 
också ofta som konsekvens att utställarna sent får oförväntade besked om erhållna 
priser, försvårar utredningen då berörda funktionärer exempelvis ringsekreterare, 
domare, bestyrelse i efterhand ska komma ihåg vad som hänt. 

 

Beslöt UtstK att i skrivelse till länsklubbarna genom exempel, tydliggöra vilka frågor i 
samband med resultatrapportering som utställningsarrangören ansvarar för, där även 
eventuell anlitad extern administratör ingår.   

 

d)Utställningar i Morokulien – skrivelse från Leif Herman Wilberg 

Skrivelse från Leif Herman Wilberg, inkommen 16 mars 2015 angående förfrågan om 
UtstK policy för samarbete mellan klubbar på utställningsplatsen, ”Fredsplassen” i 
Morokulien. 

 

Tog UtstK del av skrivelsen. Beslöt UtstK att förtydliga följande: 

Ett antal specialklubbar har under åren haft sin utställning i Morokulien, företrädesvis 
på den plats som kallas ”Fredsplassen”. Det är ett mindre område som delas av 
gränsen mellan Norge och Sverige. Platsen har utnyttjats för utställning av  

svenska ras-/specialklubbar och motsvarande norska klubbar under årens lopp. 

FCI har i skrivelse till medlemsländerna klargjort att varje land ska arrangera sina 
utställningar inom dess egna gränser. UtstK har därför vid ansökan från SKKs klubbar 
om att få ha utställning i Morokulien/”Fredsplassen”, ställt som krav att man inte 
lägger sin utställning samma dag, på samma plats som den norska motsvarigheten.  

SKK har också en policy att endast ringsekreterare auktoriserade i SKK får tjänstgöra på 
SKKs utställningar. 

Utöver ovan nämnda ser UtstK inget som helst hinder för att SKKs klubbar har ett 
samarbete genom att lägga sina utställningar motsatt dag mot den norska 
motsvarigheten, i det aktuella gränsområdet.  
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§ 40 Registreringsärenden 

 

a)Dansk-svensk gårdshund, Expensive-love SE27773/2012   

UtstK har uppmärksammats på att rubricerade hund deltagit i utställning, prov och 
tävling, efter operation 29 november 2012 med anledning av diagnosen legg perthes, 
enligt intyg från veterinären. Ovan nämnda diagnos innebär att det, för utställning, 
prov och tävling krävs en beviljad dispens i enlighet med Nationellt dopingreglemente 
för hund, vilket hundägaren enligt uppgift i sitt yttrande tagit del av, men missförstått. 

 

Beslöt UtstK att med hänvisning till ovan nämnda att hundens samtliga resultat från 
utställning erhållna från och med datum för operation, enligt veterinärintyg, 29 
november 2012 till datum för beviljad dispens 2015-02-20, ska annulleras.     

Beslöt UtstK med anledning av att hunden under denna period även har resultat från 
deltagande i annan prov-/tävlingsverksamhet, att informera SKKs Prov- och 
tävlingskommitté. 

 

b)Irländsk varghund, Art Cuinns Trombone Dixie SE22675/2012 

Med hänvisning till Utställnings- och championatregler, punkt 6. Hinder för deltagande 
i utställningar, prov och tävlingar, har UtstK uppmärksammats på att rubricerade hund 
deltagit i utställning under 2014, med veterinärintyg på att svansen är amputerad.  

 

Fanns yttrande i ärendet från hundägaren inkommet 2015-02-10, där hundägaren 
beskriver att hon tagit del av ovan nämnda regler, men har själv gjort en skillnad 
mellan kuperad och amputerad svans.  

 

Tog UtstK del av underlagen. Reglerna säger att hund född 1 januari 2008 eller senare 
och är svanskuperad ”får inte delta på utställning. Detta gäller oavsett i vilket land 
hunden är född eller om svanskuperingen gjorts av veterinärmedicinska skäl”. I detta 
begrepp jämställs amputering av svans med ”av veterinärmedicinska skäl”  

 

Beslöt UtstK med hänvisning till ovan nämnda, att aktuell hunds priser på utställning 
ska annulleras från datum för operation/amputering den 30 april 2013, då hunden från 
och med detta datum inte har rätt att delta i utställning.  
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§ 41 Utställningsprogram ansökningar/ändringar 

 

Länsklubbar 

a)Norra Norrbottens Kennelklubb 2017 

Norra Norrbottens Kennelklubb har 21 mars 2015 ansökt om att få ändra datum till 
fredag 30 juni – lördag 1 juli för den tidigare beviljade internationella utställningen i 
Gällivare 1-2 juli. Motiveringen till byte av datum är att man vill återgå till sitt 
ursprungliga koncept att påbörja bedömningarna på eftermiddagen och ha finalerna 
under kvällstid då deltagarna har möjlighet att se midnattssolen. Fredag/lördag blir då 
lämpligare med tanke på att de flesta reser hem söndag.   

Norra Norrbottens Kennelklubb har meddelat att de även kommer att ansöka om 
fredag/lördag helgen efter midsommar, för år 2018. 

 

Beslöt UtstK att tillstyrka Norra Norrbottens Kennelklubb att byta datum i enlighet 
med ovan nämnda ansökan, samt vidarebefordra beslutet till CS för fastställande.  

Förklarades ovan nämnda i paragrafen för omedelbart justerad. 

 

Specialklubbar   

a)Ansökan i ”Arrangera utställning” för specialklubbar för år 2017 

Beslöt UtstK att bordlägga fastställande av specialklubbarnas ansökningar om 
utställningar för år 2017 till kommande UtstK möte 8 juni. Detta på grund av att en hel 
del arbete återstår med att kontakta klubbar för att klara ut vissa frågetecken kring 
datum och samarrangemang.     

 

§ 42 Redovisning av UtstK VU-beslut 

 

a)Dispenser antal hundar/domare och dag 

 

VU-beslut 20 mars 

Stockholms Kennelklubb(STOKK), Kista 3-5 april 2015 

Fredag 

Hans Almgren  82 (varav 1 valp) 

Göran Bodegård 81 

Ralf Campbell 83 

Paula Heikkinen 82 

Martha Heine 83 

Hanne Laine Jensen 82 
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Veli-Pekka Kumpumäki 83 

Kurt Nilsson 84 

Zsuzanna Petik 85 

Dodo Sandahl 81 

Arne Foss 81 

 

Lördag 

Göran Bodegård 83 (varav 1 valp) 

Elzbieta Chwalibog 83 

Paula Heikkinen 86 

Martha Heine 86 

Sigrid Jarmer 81 

Petra Junehall 85 

Jill Peak 85 (7 valpar, 2 raser) 

Arne Foss 83 

Hans Lehtinen 85 

Carl-Gunnar Stafberg 81 (varav 3 valpar) 

Ramune Kazlauskaite 83 

 

Söndag 

Hans Almgren 83 

Arne Foss 81 (varav 1 valp) 

Hanne Laine Jensen 81 

Petra Junehall 81 (varav 1 valp) 

Ramune Kazlauskaite 82 (varav 7 valpar) 

Maria Lönnhammar 83 

Tino Pehar 84 

 

Bakgrund till VU i UtstK beslut om att beviljat STOKK ovan nämnda dispenser. Till 
STOKKs utställning var 5513 hundar anmälda fördelade på 301 raser, drygt 2500 fler 
jämfört med de senaste årens anmälningar. STOKK hade med tillgänglig statistik och 
andra faktorer planerat för anmälningssiffror på drygt 4000 hundar. Nio (9) extra 
domare kallades in. På utställningsplatsen, Kistamässan är det inte praktiskt möjligt att 
få in mer än 22 ringar. STOKK tvingades på grund av platsbrist att dessutom lägga ett 
par ringar utomhus.   
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VU-beslut 13 februari 

Specialklubben för Shih Tzu, Sala 2015-02-21 

Ulrica Olsson 82 

 

VU-beslut 13 februari 

Specialklubben för Shih Tzu/Stockholmskretsen & Östra, Sala 2015-02-22 

Carola Vorderstemann 84 

 

VU-beslut 23 februari 

Chihuahuacirkeln, Kalix 2015-03-14 

Maarit Hassinen 85 (varav 12 valpar) 

 

VU-beslut 2 mars 

Södermanlands Kennelklubb, Strängnäs 2015-03-13-15 

Paul Stanton 81 (fredag 13 mars) 

Michael Leonard 81 (söndag 15 mars) 

 

VU-beslut 4 och 9 mars 

Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel, Eskilstuna 2015-03-29 

Lynne Short 82+1= 83 

 

VU-beslut 23 mars 

Västerbottens Älghundklubb, Åsele 2015-03-28  

Margaretha Carlsson 81 

Göran Fastén 82  

 

VU-beslut 28 april 

Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå 17-18 maj 2015  

Per Kr Andersen                81  
Antonio Di Lorenzo                82 
Svein Bjarn Helgesen                82 
Ilona Onstenk-Schenk                81 
Torbjörn Skaar                83  
   
 
 
Beslöt UtstK att bifalla av UtstK VU givna dispenser enligt ovan nämnda. 
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b) VU-beslut utställningsprogram ansökningar/ändringar 
 
Länsklubbar 
 
Sydskånska Kennelklubben 2015 
VU har 2015-02-20 beviljat flytt av den nationella utställningen 12-13 september 2015 
från Sofiero till Eslöv, samt kan de klubbar som anmält att de vill nyttja samma plats 
som länsklubben flytta med. Enligt uppgift från Sydskånska Kennelklubben så gäller 
endast en (1) officiell utställning som arrangeras av Cavaliersällskapet. 
 
Stockholms Kennelklubb/STOKK 2015 
VU har 2015-03-04 beslutat att godkänna byte av plats för förutställningen 22-23 
augusti 2015 från Solvalla/Bromma till ny plats Täby Galopp, samt att berörda special- 
och rasklubbar flyttar med. 
De ras- och specialklubbar som är aktuella är Svenska Dvärghundklubben (23/8), 
Amerikansk Cocker Cirkel (22/8) samt Vit Herdehundklubb (23/8). Samtliga har 
bekräftat att de önskar följe med till Täby Galopp. 
 
VU-beslut 27 mars 2015 
Stockholm Hundmässa/CS och Stockholms Kennelklubb (STOKK) 2017 
På grund av att Stockholmsmässan meddelat att annan verksamhet kommer att hållas i 
lokalerna i Älvsjö 2-3 december 2017, undersöktes möjligheten att byta datum för den 
internationella utställningen till 16-17 december 2017 samt för STOKKs internationella 
utställning 1 december i Älvsjö, till fredag 15 december 2017.  
 
Finska Kennelklubben har sina motsvarande utställningar 8,9 och 10 december 2017.  
 
SKK CS presidium fastställde ovan nämnda datum den 30 mars 2015. 
 
Specialklubbar 
  
Svenska Vinthundklubben 2015 
VU har 2015-02-04, beviljat Svenska Vinthundklubben att flytta utställningen 25-26 juli 
i Tammsvik till Strömsholm med bibehållet datum, på grund av att hundklubbar inte 
längre har tillgång till att vara på Tammsvik.  Datum för utställningen sammanfaller 
med Värmlands Kennelklubbs Ransätersutställning. Godkännande har därför inhämtats 
från Värmlands Kennelklubb.  
 
Svenska Stövarklubben 2015 
VU har 2015-03-04 godkänt att Svenska Stövarklubben byter plats för utställningen 9 
maj 2015 i Lagan, till Markaryd. Anledningen till byte av plats är att Svenska 
Stövarklubben och Svenska Dreverklubben har missat att ansöka om gemensamt 
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datum för det planerade samarrangemanget. Svenska Stövarklubben håller nu sin 
utställning själva men med ny plats. Utställningsansvariga har uppmanats av VU i UtstK 
att de måste påminna sina lokalavdelningars ansvariga att ha bättre koll på sina 
samarrangemang. 
 
Svenska Dreverklubben 2015 
VU har 2015-02-27, godkänt byte av datum och plats för utställningen 30 maj 2015 i 
Piteå till 8 augusti 2015 i Haparanda. Svenska Stövarklubben har avtalat med en 
domare i Piteå den 30 maj som inte är behörig att döma drever. Däremot har Svenska 
Stövarklubbens domare i Haparanda auktorisation för drever. I de nordligare delarna 
av Sverige är enligt utställningsansvarig i Svenska Dreverklubben, drevrarna så få i 
antal jämfört med stövarna så det är de som får anpassa sig.    
 
Svenska Terrierklubben/Tysk jaktterrierklubb 2015 
VU har 2015-02-26 avslagit en ansökan om byte av dag från 18 juli till 19 juli 2015, 
avseende rasklubbens utställning i Kil, på grund av att det skulle innebära krock med 
en länsklubbsutställning där terriergruppen går den 19 juli. 
 
Beslöt UtstK att bifalla av VU i UtstK tagna beslut i ovan nämnda ärenden. 
 
 
c) VU-beslut ringsekreterarärenden 
 

Dispens för att ha endast en ringsekreterare  

VU-beslut 2015-02-12 

Beviljad dispens för FA/SISK att ha endast en (1) ringsekreterare för totalt 27 anmälda 
hundar på utställningen i Vingåker 15 februari 2015, under förutsättning att 
ringsekreteraren är tillfrågad.   

 

VU-beslut 2015-03-12  

Avslag på dispensansökan för Svenska Whippetklubben om att ha endast en (1) 
ringsekreterare för totalt 39 hundar för domare Åke Cronander, på utställningen den 
28 mars 2015 i Vilsta/Eskilstuna. 

 

Förlängd tid utöver ett år för fullgörande av elev- och/ eller aspiranttjänstgöringar 
för ringsekreterarauktorisation 

 

VU-beslut 2015-01-28 

Beviljad dispens för Anna Zakrisson, Brunflo – förlängd tid till och med 31 augusti 2015, 
för en godkänd aspiranttjänstgöring på länsklubbsutställning. 
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VU-beslut 2015-03-11 

Beviljad dispens för Mikaela Toftehag - förlängd tid till och med 10 juni 2015, för 
aspiranttjänstgöringar. 

  

Beslöt UtstK att bifalla i paragrafen av VU i UtstK givna dispenser. 

 

§ 43 Junior Handling 

 

Protokoll Handlingkommittén  

För UtstK kännedom fanns protokoll från Handlingkommitténs telefonmöte den 26 
februari 2015. 

 

Tog UtstK del av informationen. Lades protokollet därefter till handlingarna. 

 

§ 44 Ringsekreterarfrågor 

 

Begäran om avauktorisation som ringsekreterare 

På egen begäran, ansökan inkommen 10 mars 2015 från Margaretha Fugelstad 
Lundgren om att bli avauktoriserad som ringsekreterare.  Margaretha Fugelstad 
Lundgren beskriver att hon arbetade första gången som ringsekreterare i november 
1971 på Stockholmsmässan, första dagen för Hans Lehtinen och andra dagen för 
Lambert von Essen.. 

 

Beslöt UtstK att tillstyrka ansökan samt tillskriva Margaretha Fugelstad Lundgren och 
tacka henne för de många år som hon tjänstgjort som ringsekreterare. 

 

Angående ringsekreterarmaterialet 

Den vid föregående möte utsedda arbetsgruppen som uppdragits att göra en översyn 
av materialet som används vid de teoretiska slutproven för utbildning till 
ringsekreterare informerade att de kommer att ha ett första möte i början av 
november 2015. 

 

Noterade UtstK informationen.  
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§ 45 Ny ras – bouvier des ardennes 

Bouvier des ardennes 

För kännedom finns nu två bouvier des ardennes i SKKs stambok 2015. Rasen tillhör 
grupp 1, vall-, boskaps- och herdehundar.  

Rasens hemland är Belgien.  Bouvier des ardennes är erkänd av FCI och tävlar om 
CACIB och har krav på provmerit för internationella championat.  

Specialklubbstillhörighet är ännu inte fastställd. 

 

Noterade UtstK informationen.  

 

§ 46 Information från FCI 

Fanns följande cirkulär och protokoll för kännedom: 

Circular 8/2015 från The Kennel Club of Thailand angående att de från och med 1 
januari 2015 har nytt namn och logo. Det nya namnet är The Kennel Association of 
Thailand.  

Circular 9/2015 från Asociatia Chinologica Romana angående att Mr Czekes Lorand är 
utesluten som medlem och domare, sedan 12 januari 2014.  

 
Circular 10/2015 från Singapore Kennel Club (SKC) angående att Ms Tong Sue Lynn’s 
medlemskap och domarauktorisation har upphört 24 januari 2015.   
 
Circular 12/2015 angående att FCI General Committee vid mötet i Amsterdam 4 
november 2014 biföll FCI Shows Commission begäran gällande bekräftelse/ 
domaravtal på CACIB-Shows; ”A judge must be informed not later than 3 days before 
the event about what breeds and numbers of dogs he is scheduled to judge, as well as 
his duties in the ring of honour.” FCI Regulations for Dog Shows (Art. 10) can only be 
updated after 31 december 2017. 
 
Circular 13/2015 från Cyprus Kennel Club om att Mr Michalis Tsiarlis är avstängd som 
domare på C.K.C från 1 december 2014 till 31 maj 2015. 
 
Cirkulär 14/2015 från Cyprus Kennel Club angående att Mr Athos Athinodorou inte får 
delta i några kynologiska evenemang från 1 december 2014 till 31 mars 2015. 
 
Circular 15/2015 från Magyar Ebtenyésztök Országos Egyesületeinek Szövetsége 
(MEOESZ Szövetség) (Hungarian Kennel Club) om att avtal mellan MEOESZ och Magyar 
Kutyások Szövetsége (MKSZ), avseende hundutställningar och domare, har sagts upp 
från 1 november 2014. 
Circular 16/2015 från Kennel Association of Sri Lanka (KASL) angående att Mr Warren T 
Chang är definitivt utesluten som medlem i KASL från 15 februari 2015. 
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Circular 18/2015 från Australian National Kennel Council angående att Mrs Paula 
Bockman-Chato är avstängd som ANKC domare under sex månader, från 16 februari till 
16 augusti 2015. 
 
Circular 20/2015 från Ukrainian Kennel Union (UKU) angående att Mrs Oksana 
Abragamovskaya är definitivt utesluten som UKU-medlem och uppfödare från 9 
oktober 2014. Enligt FCI beslut har hon inter heller rätt att ha uppfödning och inte 
heller ställa ut eller visa hund på någon av FCIs internationella prov- eller utställningar. 
Mrs Oksana Abragamovskayas kennelnamn Leopolis Karaim har annullerats ur FCIs 
internationella kennelnamnsregister. 
 
Circular 23/2015 från Australian National Kennel Council (ANKC) (med hänvisning till  
circular 53/2014, 21 oktober 2014) angående att domare Mrs Nellie Abela’s 
avstängning som domare och medlem är hävd sedan 20 mars 2015. 
 
Circular 24/2015 från Australian National Kennel Council (ANKC) angående att följande 
personer är avstängda som ANKC-medlemmar och domare: 
 
Ms Megan Friend 3 månader, 7 mars – 7 juni 2015 
Mr George Elaro 3 månader, 7 mars – 7 juni 2016 
Mr Steve Milliken 12 månader, 7 mars 2015 – 7 mars 2016 
Mrs Yvette Rolfe 12 månader, 7 mars 2015 – 7 mars 2016 
Mrs Pretoria Harris 24 månader, 7 mars 2015 – 7 mars 2017 
 
För UtstK kännedom fanns utdrag ur media angående att FCIs kontor i Thuin i Belgien 
har flytta till nya större lokaler den 20 mars 2015. 
 
För UtstK kännedom fanns underliggande handlingar till möte 7 respektive 8 februari 
2015 i Luxemburg; i FCI Judges Commission, FCI Show Commission samt FCI Joint 
meeting of Show Judges and Show Commission.  
 
Noterade UtstK informationen. Lades underlagen till handlingarna. 

 

 

§ 47 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras i UtstK nyhetsbrev 

Fanns följande ärenden § 35 a), § 40 som inte får offentliggöras innan protokollet är 
justerat. 

Gick UtstK igenom vad som ska tas med i nästa nyhetsbrev. 
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§ 48 Nästa möte 

Fastställde UtstK att nästa möte blir den 8 juni, därefter 10 september och 5 
november 2015.  

 
 
 § 49 Mötets avslutande 

 

Ordförande tackade ledamöterna för ett givande möte och avslutade därefter mötet. 

 

Vid protokollet     

Ann-Sofi Flygare 

 

Justeras:     Justeras: 

 

 

Bo Skalin     Bo Wiberg 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


