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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
onsdag 29 mars 2017 på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf) Kerstin Eklund, 
Viktoria Engström, Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla Rylander 
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli, Madeleine Bäckman § 41 d) 
Anmält förhinder: Bo Wiberg 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
§ 26 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 27 Val av justerare  
Thomas Uneholt utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 28 Föregående protokoll 
Gicks igenom och godkändes. Därefter lades det till handlingarna. 
 
§ 29 Ledamöternas uppdrag 
a) § 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 
        Funktionärsstipendium – Förslag på blankett tas fram av Kerstin och Cindy 
tillsammans med sekreteraren och presenteras på nästa möte. 
Cindy Pettersson och Kerstin Eklund presenterade ett förslag på blankett för sökande 
av UtstK funktionärsstipendium. 
 
UtstK tyckte det var ett bra förslag och beslutade att blanketten ska användas 
fortsättningsvis.  
 
§ 30 Bordlagda ärenden 
a) § 9 Information från ledamöterna 
Thomas gick igenom ett förslag på ny utbildning för funktionär som det kommit fram 
önskemål om på seminariet för domar- och utställningsansvariga i oktober 2016.  
UtstK beslutade att bordlägga ärendet vidare. 
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b) § 12 Bestyrelserapporter, specialklubbar, Svenska Leonbergerklubben 

SUNDSVALL 15 oktober 2016 
Notering om att en utställare betett sig illa mot sina hundar. Flera vittnen till 
händelserna.  
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för insamling av kompletterande uppgifter. 
 
UtstK tog åter upp ärendet, Cindy Pettersson deltog inte i diskussionen.  
Yttranden som UtstK har tagit del av har inkommit från bestyrelse, utställare och 
hundägare. Därmed läggs ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
§ 31 Övriga protokoll 
a) Nordisk Kennelunion (NKU) 
För kännedom fanns protokoll från NKU/AU möte 23 februari 2017 i Danmark. 
UtstK noterade informationen. 
 
b) Centralstyrelsen 
För kännedom fanns protokoll från SKK/CS 1-2017, 3 februari 2017. 
UtstK noterade informationen. 
 
Protokollsutdrag CS § 4 SKK/DK Arbetsgruppen för ”utformning av innehållet i 
distansutbildning för exteriördomare” 
CS uttryckte att det bör finnas potential för att utveckla en ”utställningsportal” med 
olika rum, t.ex. en för ringsekreterare, CUA och liknande. Embryot till detta finns idag 
på SKKs webbplats men går att utveckla vidare. 
CS beslutade att uppdra till VD att bilda en arbetsgrupp med SKK/DK och SKK/UTSTK 
som sakägare till programmet. Samråd ska även ske med SKK/UK. 
 
UtstK beslutade att invänta att arbetsgruppen tillsätts. 
  
Protokollsutdrag CS § 7 SKK/UtstK Förslag på status för länsklubbsutställningar 2019 
Utställningskommittén presenterade ett förslag till status för länsklubbsutställningar 
2019.  
Nordic Dog Show  13 st 
Internationella utställningar  7 st 
Nationella utställningar   20 st 
Ny plats för Stockholms Kennelklubbs utställning i december 2019 ska hittas. Frågan 
skickas tillbaka till Utställningskommittén för vidare handläggning. 
 
UtstK arbetar med att hitta lämpliga datum för 2018 och 2019.  
 
c) Domarkommittén     
För kännedom fanns protokoll från DK 1-2017, 26 januari 
UtstK noterade informationen.  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjZhZTM0ZmNlZTA2MWY0NTk
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjZhZTM0ZmNlZTA2MWY0NTk
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d) DN-beslut 71/2016 
Gällande ett ärende som UtstK anmält till DN fanns för kännedom. 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 32 Resultatrapport 
För kännedom fanns ekonomisk rapport för UtstK för februari 2017, samt 2016 efter 
bokslut. 
Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 33 Information från ordföranden 
Bo Skalin informerade från FCI-mötena Show Judges Commission och Show 
Commission den 4 februari 2017 i Sotji, Ryssland. 
 
§ 34 Information från ledamöterna 
Viktoria Engström informerade om brush-up för ringsekreterare hon haft hos Småland-
Ölands Kennelklubb. 
 
Thomas Uneholt informerade om brush-up för ringsekreterare som han haft hos 
Stockholms Kennelklubb, ca 75 personer fördelat på flera tillfällen. 
 
Cindy Pettersson informerade om olika idéer kring hur utställare kan lockas till Nordic 
Dog Show. 
 
§ 35 Information från tävlings- och utbildningschefen 
 
Kjell Svensson informerade om problem i en länsklubb gällande planering av deras 
utställningsverksamhet. 
 
Vidare visade Kjell statistik gällande utställningar och kvalitetsprissättning 2011-2016. 
Även statistik gällande hur många nordiska samt utomnordiska domare som dömt på 
länsklubbsutställningarna de senaste åren fanns. 
 
Kjell informerade också om nya regler kring bruksklass för vinthundar, samt för de 
internationella championtitlarna C.I.C. och C.I.B.P. 
För deltagande i bruksklass för hundar i grupp 10 och några raser i grupp 5 gäller: 
Placering inom den övre halvan av resultatlistan vid minst två nationella och/eller 
internationella Lure Coursing eller Races prov. Om sådana placeringar har skett vid 
Lure Coursing prov ska dessutom minst 75 % av maxpoängen ha uppnåtts. Resultat 
från veteran och sprinter klasser är inte giltiga. Minst ett år och en dag ska ha förflutit 
mellan första och sista provtillfället. 
 
UtstK noterade informationen. 
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§ 36 Information från sekreteraren 
Sekreteraren informerade om arbetet med att pärmen för utställningsansvariga ska 
göras om så den blir tillgänglig på skk.se. 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 37 Inför KF 
Delegeringsordningen från förra KF gicks igenom och nytt förslag till verksamhetsplan 
och budget 2018-2019 togs fram för vidarebefordran till CS. 
 
Som ämne på workshop på KF föreslår UtstK öka förståelsen mellan utställare och 
arrangör.  
 
§ 38 Bestyrelserapporter  
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
a) Länsklubbar 
Västra Kennelklubben, Göteborg, My Dog, 5 & 7, samt 6 & 8 januari 
UtstK påpekar att det är två utställningar, My Dog 1 och My Dog 2, därför ska det vara 
två separata bestyrelserapporter. Det är dessutom viktigt att noteringar på rapporten 
ska gå att läsa, därför ska de skrivas tydligt med all nödvändig information i separata 
bilagor.  
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
Södermanlands Kennelklubb, Strängnäs, 10-12 mars 
Ärende som bordläggs för inhämtande av ytterligare information. 
 
b) Specialklubbar 
SBK/Svenska Rottweilerklubben, Upplands Väsby, 5 mars 
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.  
Skrivelse inkommen från ägaren till BH 2.  
UtstK fastslår att resultatet för BH 1 är struket, i övrigt ändras inga resultat. 
 
§ 39 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) För granskning fanns ansökningar från ett antal specialklubbar om utställningar 

2019. Efter vissa förändringar godkändes ansökningarna från: 
  
Specialklubben för Bearded collie 
Svenska Bullmastiffklubben         
Svenska Lancashire Heeler klubben    
Svenska Shar Pei Klubben      
Specialklubben för Västgötaspets            
Svenska Perro de Agua Espanol Klubben               
Svenska Taxklubben                  
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b) Ansökan från SPHK/Grönlandshund om att ändra datum för sin utställning i Arboga 

från 2017-08-05 till 2017-09-16. 
UtstK godkände ansökan, med påpekande att det är viktigt att klubben har kontroll på 
sitt utställningsprogram. 
 
c) Status Nordic Dog Show för länsklubbsutställningarna 2019 
NKU är informerade om fördelningen av Nordic Dog Show på de svenska 
utställningarna och ingen protest har inkommit.  
Därmed konstaterar UtstK att statusen fastställs. 
 
§ 40 Registreringsärenden 
Skrivelse från en dansk ägare till en tax som på utställningen i Malmö 19 mars 2017 
mättes trots att den var slutmätt i Danmark. Hunden flyttades från storlek dvärg till 
kanin, där den i jaktklass fick resultatet E1 ck bt1 cert cacib. 
 
UtstK tog del av skrivelser från ringsekreterarna och arrangören och konstaterar att 
ringsekreterarna felaktigt har flyttat hunden till storlek kanin. För att en hundägare 
inte ska drabbas av felaktig hantering beslutade UtstK att i detta undantagsfall ändra 
resultatet till att hunden tävlat som storlek dvärg. Som en följd av det kan den inte 
behålla cacib då endast en tik av respektive storlek kan få det bekräftat av FCI. I övrigt 
kvarstår hundens alla resultat. 
 
§ 41 Utbildningsärenden 
a) Seminarium för ringsekreteraransvariga 25-26 mars.  
Handledarna Ulla Rylander, Viktoria Engström och Thomas Uneholt informerade från 
seminariet, där det var 25 deltagare från läns- och specialklubbar. Handledarna 
upplever att det finns stort behov av denna typ av utbildning. Deltagarnas utvärdering 
gicks igenom, där det mesta var positivt. Handledarna redovisade för deltagarnas 
tankar och idéer från seminariet. Det var många bra synpunkter som UtstK noga gick 
igenom och tog till sig.  
 
UtstK beslutade att se över blanketten ringsekreteraravtal. Uppdrogs till Ulla Rylander 
att ta fram förslag till nästa möte. 
UtstK beslutade att uppdatera regler o anvisningar för ringsekreterare till nästa 
årsskifte, 1 januari 2018.  
 
b) Seminarium för domar – och utställningsansvariga i specialklubbar 8-9 april  
UtstK stämde av inför seminariet och gick igenom programmet.  
UtstK noterade att det är lågt antal anmälda deltagare, och diskuterade om 
utbildningen ska hållas i annan form i framtiden. 

 
c) Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare 14-15 oktober. 
UtstK stämde av inför utbildningen.  
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d) Distansutbildning i engelska för ringsekreterare 
Madeleine Bäckman från arbetsgruppen för distansutbildning i engelska för 
ringsekreterare presenterade och gick igenom utbildningen för UtstK. Inom kort 
kommer utbildningen släppas till en testgrupp. Rekrytering av handledare för 
utbildningen har påbörjats. 

 
§ 42 Junior Handling 
Cindy Pettersson informerade från senaste mötet med Sveriges Hundungdoms 
handlingkommitté. De har planerat en domarutbildning till hösten, där de också fått 
förfrågan om dansk medverkan. 
De nya reglerna för handling finns nu på skk.se. 
 
§ 43 Nya raser 
a) Rat terrier och american hairless terrier  
Det är nu klart att Svenska Terrierklubben (SvTek) har rasansvar för de båda raserna.  
UtstK beslutade att kontakta SvTek med två förslag på när raserna ska få  
utställningsrätt på specialklubbsutställning, 1 juli 2017 eller 1 januari 2018. Det krävs 
framförhållning för att kunna ta emot raserna på utställning eftersom det måste finnas 
domare som får döma dem. 

 
b) Tre nya raser 
Nordisk Kennel Union (NKU) har gemensamt beslutat att erkänna tre nya raser: 
epagneul de saint-usuge, treeing walker coonhound samt miniature american shepard. 
Raserna har utställningsrätt från 1 januari 2018. Frågor kring särbestämmelser för 
aktuella raser bordläggs till nästa möte. 
 
§ 44 Redovisning av UtstK VU-beslut  
a) Dispenser antal hundar/domare och dag 
VU-beslut 14 februari 2017 
Svenska Vinthundklubben, Upplands Väsby 2017-02-26 
Iveta Vojteková 81 
 
VU-beslut 24 februari 2017 
Svenska Dvärghundklubben, Kalix 2017-03-11 
Jeanette Bengtsen 82 
 
VU-beslut 27 februari 2017 
Södermanlands Kennelklubb, Strängnäs 2016-03-11 
Torbjörn Skaar 83 
 
VU-beslut 24 mars 2017 
SSRK/Västra, Kungsbacka 2017-04-08 
Jessie Borregaard Madsen 82 
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b) Ändring av datum 
VU-beslut 26 januari 2017 
Svenska Taxklubben att ändra datum för sin utställning i Visby från 2017-05-06 till 
2017-05-13 trots att ansökan om ändring kommit in sent. 
 
VU-beslut 6 februari 2017 
Specialklubben för Shih Tzu att ändra datum för sin utställning i Skellefteå från 2017-
04-29 till 2017-04-30. 
 
VU-beslut 6 mars 2017 
Svenska Lapphundklubben att flytta och byta datum för sin utställning från Vännäs 
2017-06-17 till Piteå 2017-07-14. 
 
c) Byte av plats 
VU-beslut 6 februari 2017 
Svenska Grand Daniosklubben att byta plats för sin utställning 2017-06-18 från 
Holmsund till Vännäs. 
 
VU-beslut 15 februari 2017 
Efter att ny information inkommit godkänna Svenska Spaniel och Retrieverklubben att 
byta plats för sin utställning 2017-08-05 från Tvååker till Stockholm. 
 
VU-beslut 15 mars 2017 
SBK/Hovawartklubben att byta plats för sin utställning 2017-05-07 från Vallentuna till 
Åkersberga. 
 
d) Ringsekreterarärenden 
VU-beslut 16 februari 2017 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar att vid sin utställning i Ställdalen 2017-02-18 
endast ha en ringsekreterare för 26 hundar, under förutsättning att ringsekreteraren 
är informerad och accepterar det. 
 
VU-beslut 8 februari 2017 
Beviljat ansökan om att förlänga tiden för utbildning till ringsekreterare för Inger 
Hedlund till 13 maj 2017. 
 
VU-beslut 3 mars 2017 
Beviljat ansökan om att förlänga tiden för utbildning till ringsekreterare för Carolin 
Östman till 30 juni 2017. 
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e) Övriga ärenden 
VU-beslut 27 januari 2017 
Med stor tvekan beviljat Svenska Bassetklubben att ha ytterligare en utställning 2017-
05-27 i Skillingaryd. Ansökan beviljas endast tack vare att första kontakt togs med SKK 
kansli den 1 oktober, och trots att korrekt ansökningsförfarande inte följts. 
 
VU-beslut 27 januari 2017 
Med stor tvekan beviljat Svenska Bassetklubben att ha ytterligare en utställning 2017-
07-16 i Piteå. Ansökan beviljas endast tack vare att första kontakt togs med SKK kansli 
den 1 oktober, och trots att korrekt ansökningsförfarande inte följts. 
 
VU-beslut 7 februari 2017 
Med tvekan beviljat Svenska Bassetklubben att ha ytterligare en utställning 2017-05-13 
i Roma. 
 
VU-beslut 3 mars 2017 
Västerbottens Kennelklubb att flytta grupp 5 från söndag 2018-06-17 till lördag 2018-
06-16 på sin utställning i Vännäs. 
 
VU-beslut 6 mars 2017 
Svenska Lapphundklubben att ställa in sina utställningar i Ullared 2017-09-16 och 
2017-09-17.  
 
§ 45 Information från FCI 
a) För kännedom fanns det uppdaterade avtalet, som gäller från 1 maj 2017, mellan 

FCI och Englands kennelklubb (KC) angående erkännande av varandras domare. 
 
b) För kännedom fanns: 

- Kalendarium med mästerskap inom olika hundsportgrenar. 
 
c) För kännedom fanns cirkulär:  

- 2/2017, avstängningen av Mariia Gvozdieva avslutades 16 januari 2017 
- 3/2017, domare från Bosninen- Herzegovina som får döma på internationella 

utställningar utanför sitt land.  
- 4/2017, beslut om domare I Vyguzov, F Leung och Y Nagler 
 

UtstK noterade informationen. 
 
§ 46 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
Inga beslut som inte får offentliggöras fanns. 
  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjJlZDg4MDA3OTJmMDU0Yjg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjIyZjcxNDA3ZjYyYzJjOTU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjIyZjcxNDA3ZjYyYzJjOTU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjYxODIzMzkzMTkyZWQxMzQ
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§ 47 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 16 maj på SKKs kansli. Därpå följande mötesdagar är den 11-12 
september tillsammans med DK. Årets sista möte blir den 31 oktober. 
 
§ 48 Mötets avslutande 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
Justeras:     Justeras: 
 
 
Bo Skalin     Thomas Uneholt 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


