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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
onsdag 11 april 2018 på SKKs kansli i Rotebro. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Birgitta 
Bernhed, Madeleine Bäckman, Cindy Pettersson, Thommy Sundell 
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKK kansli, Jenny Damgren SKK kansli, Mikaela Wallenius 
Persson och Nina Berggren, SKKs Utbildningsavdelning § 38 a 
 
Anmält förhinder: Bo Wiberg 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 25 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 26 Val av justerare  
Madeleine Bäckman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 27 Fastställande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och fastställdes. 
 
§ 28 Föregående protokoll 
Protokoll 1-2018 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 29 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

a) Arbetsgruppen som utsetts att arbeta med seminarium för domar- och 
utställningsansvariga i specialklubbar 2019 beslutades att omstruktureras då 
två ingående i arbetsgruppen inte längre finns med i UtstK. Att ingå i 
arbetsgruppen valdes Kerstin Eklund och Birgitta Bernhed. Viktoria Engström 
kvarstår sedan tidigare. Arbetsgruppen fortsätter sitt planeringsarbete och 
lämnar en rapport på mötet i september. 

b) Ringsekreterarärende från möte 1/2018 § 18 b), efter kontakt med personen 
ifråga togs beslut av UtstK VU att godkänna förlängd utbildningstid. 
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§ 30 Protokoll och protokollsutdrag 

a) Protokollsutdrag CS 1/2018 § 6 b gällande överklagan av beslut angående 
utdelad skriftlig varning till en ringsekreterare taget av UtstK 4/2017 § 89. 
CS beslutade avslå överklagan. 

 UtstK noterade informationen. 
 

b) Protokollsutdrag CS 1/2018 § 6 c gällande överklagan av beslut angående 
obligatorisk mätning av grand basset griffon vendéen taget av UtstK 5/2017  
§ 108 a. 
CS beslutade avslå överklagan. 

Utstk noterade informationen. 
 

c) Nordisk Kennel Union (NKU) 
För kännedom fanns protokoll från NKU/AU, 15 februari 2018. 
UtstK noterade informationen. 
 

d) Centralstyrelsen (CS)  
För kännedom fanns protokoll SKK/CS 1-2018, 22 februari 2018. 
UtstK noterade informationen. 

 
e) Domarkommittén (DK) 

För kännedom fanns protokoll från SKK/DK 2/2018, 13 mars 2018. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 31 Resultatrapport 
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med februari 2018. 
Rapporterna gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 32 Information från ordföranden/ledamöter/kansli 
Ordföranden:  
Bo Skalin informerade om de fortsatta diskussionerna angående planerna på ett 
samarrangemang med Finska kennelklubben att ha en dubbelutställning i norr.  
 
Ledamöter:  
Thommy Sundell informerade om hur arbetet går med uppdraget avseende 
tillgänglighet på våra utställningar. I april ska han träffa samarbetsgruppen för 
handikapporganisationerna för att hämta in deras åsikter.  
 
Birgitta Bernhed väckte fråga om hur man ska göra med rosetter för den nya titeln 
Nordic Show Champion, diskussion fördes om hur dessa ska se ut och hur de ska 
tillhandahållas. Uppdrogs till Bo Skalin att ta upp frågan om championatrosetter i 
Nordisk Kennel Union (NKU).  
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Kjell Svensson informerade om att det liksom idag kommer gå att köpa diplom för 
Nordic Show Champion. 
 
En ny facebook grupp har bildats för CUA vilket visat sig vara ett bra forum för 
information och möjlighet att ställa frågor. 
  
Tävlings- och utbildningschefen:  
Kjell Svensson visade statistik hur fördelningen är vid våra länsklubbsutställningar 
gällande domarnas nationalitet. Denna gicks igenom och noterades att det 
rekommenderade antalet med minst 50 % nordiska domare totalt, samt 100% nordiska 
domare för de nordiska raserna i stort sett följs. Uppföljning kommer att ske. 
 
Visade även utställningsstatistik gällande: 
Inrapportering av utställningsresultat, vilket visade att de flesta resultaten idag 
kommer in via Katalog för PC, 86,5 %. Utfallet diskuterades.  
 
Antal starter på våra utställningar under 2017 visar på en knapp minskning med 2.2% 
jämfört med 2016. Där står specialklubbarna för den största minskningen. Statistiken 
för 2017 visade också att det i genomsnitt är 2426 startande vid våra internationella 
utställningar, 1705 på de nationella och vid specialklubbsutställningarna är det 71 
startande i genomsnitt. 
 
Särskilda rasspecifika domaranvisningar/ Breed specific instructions (SRD/BSI). Ny 
reviderad version har i mars fastställts av Nordisk Kennel Unions arbetsgrupp för BSI 
(NKU/BSI). Beslutades att sekreteraren tillskriver NKU och frågar om datum för 
införande. Det är viktigt att de införs samtidigt inom NKU och att det inte sker mitt i 
den mest hektiska tiden för utställning. 
 
Rapporterade de viktigaste inslagen från den generella domarkonferensens. 
   
Informerade om hur långt SKK har kommit i arbetet med Nytt IT stöd för 
utställningsadministration. Ett första utkast till förstudie har precis presenterats. 
Arbetet fortsätter nu utifrån detta. 
 
Sekreteraren: Funktionärsstipendium 2018. Datum för sista ansökningsdag bestämdes 
till 15 oktober 2018. 
 
§ 33 Bestyrelserapporter 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
 
Specialklubbar: 
Svenska Lapphundsklubben, Orsa 10 mars 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
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Svenska Spaniel och Retrieverklubben, Mjölby 3-4 februari 
Inga noteringar som krävde handläggning av UtstK fanns i rapporten. 
 
Länsklubbar som fortfarande inte skickat in bestyrelserapporter för 2017: 
Norra Norrbottens Kennelklubb, Gällivare, 30 juni-1 juli 
Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå, 15-16 juli 
Norra Norrbottens Kennelklubb, Överkalix, 12-13 augusti 
Två påminnelser har skickats ut till berörda klubbar vilka i dagsläget inte har besvarats.  
Beslutades att återigen tillskriva dessa klubbar och påpeka skyldigheten att inkomma 
med bestyrelserapporterna inom 2 veckor efter arrangemanget. 
 
§ 34 Inkomna skrivelser 

a) Protokollsutdrag från Domarkommittén (DK) 2/2018 § 29 a, En skrivelse fanns 
från utställare som vid MyDog 1 och MyDog 2 2018 noterat att en norsk 
domarelev ägde hundar som visades på utställningarna. Detta är inte tillåtet 
enligt våra svenska utställningsregler. Beslutades stryka resultaten från 
utställningarna gällande de hundar som ägs av domareleven. 
Resultaten från My dog 1, 6 januari och My dog 2, 7 januari 2018 stryks för 
följande hundar: 
Mops Pugbully Nobody´s Wife med registreringsnummer NO32653/16 
Mops Pugbully Still In Business med registreringsnummer NO32651/16 

 
b) Förslag inkommit från medlem om separat utställning för nordiska hundraser. 

Efter diskussion konstaterades att det är en trevlig idé men inte genomförbart i 
den föreslagna formen. Bestämdes att ta upp förslaget på dagordningen till 
seminarierna för domar- och utställningsansvariga i Specialklubbar 2019 då 
detta är mer lämpat att vara ett samarbete mellan specialklubbar. 
 

c) Förslag inkommit från medlem om finaltävling för nordiska hundraser 
Förslaget diskuterades och idén är trevlig men svår att genomföra då 
rasgrupperna där de nordiska raserna ingår inte går samma dag. 
Från samma medlem fanns även ett förslag att alltid inleda våra 
länsklubbsutställningar med att spela nationalsången. Detta görs redan idag av 
vissa klubbar och detta bör vara fritt för klubbarna att själva bestämma. 
 

d) Dispensansökan om att göra två avsteg från SKKs utställningsregler vid Atibox 
utställning 26-27 maj 2018 i Malmö.  
Avsteg 1: ”försök att påverka bedömningen” Här anger arrangören att de ska 
följa FCIs regelverk om double handling. Dessa skiljer sig inte från de svenska 
och ska alltså följas. I FCIs regulations for dog shows står det Double handling 
(i.e. attracting the dog’s attention from outside the ring) – which is strictly 
prohibited.  

Avsteg 2: Användande av språkstöd vid kritikskrivning. Det finns två domare 
som inte behärskar FCI språken till fullo och som behöver ett stöd i ringen som 
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behärskar dessa domares hemspråk. Kritikskrivningen för dessa domare 
kommer att ske på engelska. Arrangören ansöker om att använda sig av 
språkstöd. Formen för översättningshjälpen diskuterades. Poängteras att det är 
viktigt att det är domarens dikterade kritik som ska nedtecknas, inte 
språkstödets översättning. 

 
§ 35 Utställningsprogram – ansökningar och ändringar 
 
a) Specialklubbsutställningar 2020 

UtstK gick igenom och godkände utställningsprogrammet från följande 
specialklubbar:  
Specialklubben för Bearded Collie 
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel 
Specialklubben för Shih Tzu 
Specialklubben för Västgötaspets 
Specialklubben för Rhodesian Ridgeback 
Svenska Bullmastiffklubben 
Svenska Dalmatinersällskapet 
Svenska Schweisshundklubben 
Svenska Shar-Pei Klubben 
Svenska Shetland Sheepdogklubben 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar 
Svenska Vorstehklubben 
 
Följande klubbar ombads inkomma med kompletterande uppgifter alternativt byte 
av datum och deras ansökningar bordläggs till nästa möte: 
Svenska Taxklubben 
Svenska Pudelklubben 
Svenska Kooikerhondjeklubben 
Svenska Dreverklubben 
Svenska Beagleklubben 
Svenska Älghundsklubben 
 

b) Tredagars utställning 2021 
Tre ansökningar hade inkommit. Efter diskussion och genomgång av dessa tre 
beslutades att arrangemanget tilldelas Stockholms Kennelklubb, 23-25 juli 2021. 
Status till dessa bestämdes som: Internationell 23 juli, Nordic 24 juli och 
internationell 25 juli.  
Madeleine Bäckman deltog inte i beslutet. 
§ 34 b förklarades omedelbart justerad. 
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c) Ansökan från Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) om att lägga till ytterligare en 

rasklubb, Japanese Chin Societeten, att arrangera officiell utställning vid SDHKs 20 
årsjubileum den 26 juni 2019. 

UtstK godkände ansökan. 
  
d) Byte av utställningsplats 
      Ansökan från Uppsala läns kennelklubb att byta plats till Gimo för sin utställning i 
      Österbybruk den 25-26 maj 2019. Anledningen är att de inte kan garanteras tillgång    
      till området för utställningen då det är till salu. 
UtstK godkände ansökan. 
 
§ 36 Policyfrågor/regelfrågor 

a) Priskort 
Förslag inkommit från kommittéledamot att SKK borde tillhandahålla priskort för 
utskrift på sin webbsida. Förslaget diskuterades och mottogs positivt. Beslutades 
att uppdra till Madeleine Bäckman och Lotta Olsson att arbeta vidare med detta. 
 
b) Hantering av domares CV när detta inte godkänns av SKK.  
Diskuterades och konstaterades att det är mycket viktigt att det vid kontakt med 
domare är tydligt att det inte är en inbjudan utan en förfrågan. Beslutades att 
tillfråga DK om att ta fram förslag på formuleringar till hjälp för klubbarna. 

 
§ 37 Registreringsärenden 
Hund utställd inom karenstid för sedering vid röntgen. 
Konstaterades att detta strider mot Nationellt dopingreglemente för hund. Beslutades 
att stryka resultatet från utställningen den 31 mars 2018 gällande Siberian Husky 
Husqvarna Storm med registreringsnummer SE22594/2017. 
 
§ 38 Utbildningsärenden  

a) Distansutbildningar 
Arbetsgruppen för distansutbildningar redovisade från sitt möte 21 mars 2018. 
Det finns med dagens teknik oändliga möjligheter till att bedriva utbildning på distans. 
Allt från kortare instruktionsfilmer till längre mer djupgående utbildningar. 
Bestämdes att arbetsgruppen arbetar vidare med uppdraget. 
 
Mikaela Wallenius Persson och Nina Berggren från Utbildningskommittén (UK) 
informerade om två verktyg för distansutbildningar, Ping Pong och Baloo. De visade 
exempel och förklarade hur utbildningar kan se ut och läggas upp i både Ping Pong och 
Baloo. SKK har idag avtal för Ping Pong, och det finns ett förslag att även skriva avtal 
för Baloo. UtstK tackade för informationen och ser fram emot ett fortsatt arbete med 
dessa. 
 

b) Utvärdering av språkutbildning för ringsekreterare. 



  

SKK/UtstK nr 2-2018 
2018-04-11 

Sida 7/11 
 
 

 
En första utbildningsomgång har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet. I ett 
första steg utbildades åtta handledare och därefter har det hittills hållits sju olika 
språkutbildningar. Totalt påbörjade 82 personer språkutbildningen varav 62 st 
fullföljde. Konstaterades att utvärderingen visar på ett högt betyg för kursen där 
utvärderingen besvarats av 29 personer (47 % av de som fullföljt).  
 

c) Seminarium för länsklubbars domar- och utställningsansvariga 27-28 oktober 
2018 

Arbetsgruppen för seminariet redogjorde för det föreslagna programmet. 
Programpunkterna gicks igenom och diskuterades. UtstK ansåg detta vara mycket bra 
och arbetsgruppen fortsätter planeringsarbetet. En inbjudan till länsklubbarna ska gå 
ut inom kort. 

 
§ 39 Ringsekreterarärenden 
a) Fanns ansökan om avauktorisation på egen begäran från ringsekreterare Jenny 

Canbro, Agneta Olofsson, Anita Larsson och Kristina Vakkala. Beslutades bifalla 
ansökan. 

      UtstK tackar dem för deras arbete. 
 
b) Hantering av oacceptabelt beteende. Brith Andersson hade inför den generella 

domarkonferensen 2018 sammanställt en utmärkt ”lathund” till exteriördomarna 
angående oacceptabelt beteende. Diskuterades att denna borde utformas även för 
ringsekreterare. Beslutades att Viktoria Engström och Madeleine Bäckman gör en 
liknande för ringsekreterare. 
 

c) Handledare för utbildning av ringsekreterare (RIS-H) Efter den i år införda 
obligatoriska brush–upen vart tredje år för RIS-H diskuterades behovet att införa 
ett funktionärsregister för dessa. Beslutades att ta fram ett sådant och tillskriva 
samtliga som idag finns upptagna som RIS-H om de önskar vara kvar som detta. 
Utskicket ska göras även till Länskubbarna då de kan ha egna RIS-H som fortfarande 
inte gått handledarutbildningen. Uppdrogs till Madeleine Bäckman att formulera 
brevet som kansliet sedan skickar ut till berörda parter. 

 
d) Slutprov i ringsekreterarutbildnigen. Fråga hade ställts från en handledare som 

nyligen genomfört en utbildning för ringsekreterare om hur lång tid efter avslutad 
utbildning provet kan skrivas? Frågan diskuterades och beslutades att om en 
person av giltig anledning inte kan genomföra provskrivningen vid kursslutet måste 
personen skriva provet inom 4 veckor efter avslutad kurs. 

 
e) Brev från ringsekreterare angående bemötande då de arbetat vid Sydskånska 

Kennelklubbens utställning i Malmö. Kommittén diskuterade det uppkomna och 
bordlade frågan för inhämtande av ytterligare information. 
 

§ 40 Nya raser 
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Ny ras erkänd inom NKU, Biewer. 
Kjell informerade om den av NKU erkända rasen Biewer. Grupptillhörighet: 3. Den 
registreras idag av SKK och får utställningsrätt 1 januari 2019. 
 
Rasen får inte CACIB och får inte delta i finaltävlingar på internationella utställningar. 
UtstK beslutar om följande championatsregler och särbestämmelser för rasen att gälla 
från 1 januari 2019. 

- Ingen provmerit för cert 
- Lägst 3:e pris på grytjaktprov för att gå i jaktklass på utställning 
- Inge provmerit för SE UCh 

 
§ 41 Redovisning VU beslut 

a)Dispenser antal hundar/domare och dag 
Beviljade 
 
VU - beslut 30 januari  
Södermanlands Taxklubb Eskilstuna 3 februari 2018  
Monica Vikner Stafberg    83 hundar. 
 
VU – beslut 9 mars  
Svenska Vinthundklubben/Östra avdelningen Upplands Väsby den 25 mars 2018 
Arturo Cotugno     81 hundar 
 
VU – beslut 5 mars  
SSRK Gävleborg Högbo den 25 mars 2018. 
Patric Ragnarsson    84 hundar 
 
VU – beslut 9 mars 
Sydsvenska Kennelklubben Malmö 31 mars 2018. 
Martin Croeser    83 hundar 
Svein Björnes     81 hundar 
Aleksandar Petrovic    81 hundar 

 
VU-beslut 6 april 
SSRK Värmland Forshaga 21 april 2018 
Börge Espeland   86 hundar 
 
b)Dispenser ringsekreterare 
Beviljade 
 

VU - beslut 24 januari  
Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) avd, Västerbottens Kustland att endast 
ha en (1) ringsekreterare för 38 hundar på sin utställning 3 februari i Umeå. 
UtstK påpekar att detta är en engångsföreteelse och att gränsen runt 30 hundar gäller 
framöver för liknande dispenser. 
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VU – beslut 21 februari 2018  

Godkänt Peter van der Steens utbildning till ringsekreterare trots att ansökan om 
dispens inkommit sent.  
 
VU – beslut 16 februari 2018  
Beviljat Jonna Svensson utökad tid att avsluta sin utbildning till ringsekreterare. 
Dispensen gäller till 15 juni 2018.   
 
VU – beslut 10 mars 2018  
Lapphundsklubben. Beviljat per telefon av Bo Skalin att genomföra utställningen med 
endast en ringsekreterare på plats, sent återbud av den andra ringsekreteraren på 
grund av influensa.  
 
c)Dispenser byte av datum och/eller plats, alternativt ställa in utställning 
 

VU beslut 12 februari 2018  
Godkänt ansökan från Sydskånska Kennelklubben att byta tillbaka datum för sin 
utställning i Malmö 2019 från den 23-24 mars till 30-31 mars på grund av ändring av 
datum från mässan där utställningen ska vara. 
 
VU – beslut 3 april 2018 
Godkänt ansökan från Svenska vinthundsklubben/Östra avd. att byta datum för sin 
utställning i Enköping den 13 oktober 2018 till 14 oktober 2018 pga lokalproblem. 
 
d) övrigt 
VU- beslut 12 februari 
Beslutat att tillstyrka dispens för juniorhandlingsdomare utan auktorisation. 
Sara Hägg tillstyrks att döma juniorhandling vid Norra Älvsborgs Kennelklubbs 
utställning i Vänersborg 10 juni 2018. 
 
VU - beslut 20 februari 2018  
Beslutat att resultatet för grand basett griffon vendéen FI11149/15 Minskuhoff´s For 
Your Eyes Only från utställningen på Stockholms Hundmässa 2017-12-17 ska strykas 
eftersom hunden ställts ut mindre än 30 dagar före beräknad valpning. 
 
§ 42 Information från FCI 
a) För kännedom fanns: 

Information från FCI General Committee 28/2-1/3 2018 i Seville 
UtstK noterade informationen. 
 
b) För kännedom fanns: 

Minnesanteckningar från Mats Stenmark som representerade SKK på möten med 
FCI Show Commisson 
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FCI Judge Commission och Joint meeting 24-25/2 i Vilamoura, Portugal. 

UtstK noterade informationen. 
 
c) Fanns FCI cirkulär:  

- 7/2018, avstängning av domare Johan Juslin, Finland att gälla 2018-01-20 – 
2022-12-31 
 

- 13/2018, information om uppsägning av överenskommelsen med Weltunion 
der Verein fur Deutsche Schäferhunde (WUSV) att gälla från 2018-05-10 
 

- 14/2018, avstängningen av Slobodan Nesteski, Makedonien har lyfts från 2018-
03-15 

 
- 17/2018, uteslutning och annullering av kennelnamn för Joey Sia Mancilla, i 

Fillipinska kennelklubben (PCCI) att gälla från 2017-12-20 
 

- 20/2018, avstängning av domare Alexey Belkin, Ryssland att gälla sex månader 
från och med 2018-04-05 
 

- Uppdaterat utställningsprogram för 2018 gällande FCIs beviljade utställningar 
med internationell status. 

 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 43 Övriga frågor 
Utbetalning av stipendium 
Redovisning inkommit hur funktionärstipendium använts som 2015 tilldelats Bertil 
Larsson och Karin Öderyd. Stipendiet har använts till deltagande vid Svenska 
Älghundskubbens utbildning i Provdata Utställning. Underlaget godkändes och 
utbetalning kan ske. 
 
§ 44 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
Inga beslut som inte får offentliggöras fanns.  
 
§ 45 Nästa möte 
21 maj 2018, SKKs kansli i Rotebro. Kommande möten under året: gemensamt möte 
med Domarkommittén (DK) 11-12 september samt 26 oktober. 
 
§ 46 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade och avslutade mötet. 
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Vid protokollet     
Lotta Olsson 
 
Justeras:     Justeras: 
 
 
Bo Skalin     Madeleine Bäckman 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


