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Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Utställningskommitté 10 september 2014 på SKKs kansli. 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf), Thomas Uneholt (vice ordf), Birgitta Bernhed, 
Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Jan Hallberg, Cindy Pettersson, Ulla Rylander, Bo 
Wiberg (t o m § 93) 
 
Adjungerade: Kjell Svensson SKKs kansli, Katarina Sundberg journalistisk bevakning 
 
Protokoll: Ann-Sofi Flygare 
 
§ 75 Sammanträdet öppnas 
 
Hälsade ordföranden ledamöterna välkomna till dagens möte. Förklarades mötet 
därefter öppnat.  
 
§ 76 Val av justerare  
Utsågs Jan Hallberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 77 Föregående protokoll 
 
Tog UtstK del av protokoll nr 3/2014. Lades protokollet med godkännande till 
handlingarna. 
 
Fanns Minnesanteckningar från gemensamt möte med SKKs domarkommitté och 
utställningskommitté 15 april 2014  
Tog UtstK del av minnesanteckningarna varefter de lades till handlingarna.  
 
§ 78 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 
 
e) UtstK 2/2014, § 48 Ringsekreterarärenden, UtstK 3/2014, § 56 Bordlagda 
ärenden/ledamöternas uppdrag 
 
Revidering av Regler och anvisningar för ringsekreterare 
Förslag till revidering av Regler och anvisningar för ringsekreterare redovisades av 
Viktoria Engström och Ulla Rylander.  
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Beslöt UtstK att fastställa samtliga ovan nämnda förslag till revidering av Regler och 
anvisningar för ringsekreterare, att börja gälla tidigast från årsskiftet. Med tillägg av 
tidigare justering fastställd i UtstK protokoll nr 2/2014 § 48, sid 9 första spalten  
stycke 7: ordet ”verksamhetsförbud” byts ut till ”tävlingsförbud”.  
 
UtstK 3/2014, § 71 Övriga frågor,  
Reservdomare 
Cindy Pettersson var föredragande gällande uppdraget att tillsammans med Jan 
Hallberg förtydliga hur begreppet ”reservdomare” ska definieras. En förfrågan/enkät 
hade skickats ut till SKKs allrounddomare samt till en av SKKs utställningsarrangörer för 
att få deras synpunkter i frågan.  
 
Beslöt UtstK efter diskussion att ta upp frågan om reservdomare som en punkt på 
länsklubbarnas seminarium med domar- och 
utställningsansvariga 25-26 oktober 2014 och höra deras åsikter. UtstK gör därefter en 
sammanställning och förtydligar begreppet reservdomare. Föreslogs vidare att  Bo 
Skalin tar upp frågan på länsklubbskonferensen.  
 
 
UtstK 2/2014, § 42, Inkomna skrivelser, UtstK 3/2014, § 56 
 
SBK/ Rysk svart terrier - angående sammanställning av mätunderlag 
 
SBK har 2014-03-31 begärt att få avsluta den obligatoriska mätningen av rysk svart 
terrier.  
 
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet ytterligare i avvaktan på sammanställning av 
mätresultat för rasen från SBK, vilket är obligatoriskt att lämna in till UtstK och DK efter 
en mätperiods slut.  
 
 
§ 79 Information från ordföranden 
 
Fanns för UtstK kännedom ekonomisk resultatrapport från augusti 2014. 
Lades rapporten efter genomgång till handlingarna. 
 
Arbetsordning VU - dispensansökningar antal hundar/domare och dag 
Informerade Bo Skalin att VU haft ett telefonmöte under sensommaren för att stämma 
av vilken arbetsordning VU har att arbeta efter i samband med dispensansökningar 
från utställningsarrangörer, avseende när antalet hundar överstiger maxantalet 80, per 
domare och dag. 
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Fastslogs att  
I första hand ska utställningsarrangör kontakta kansliet, utställningskommitténs 
sekreterare per mejl: ann-sofi.flygare@skk.se eller telefon vx 08-795 30 00 eller direkt 
08-795 30 77, för vidare handläggning.  
Besked om beslut kan oftast ges inom ett till två dygn om ansökan är fullständig 
avseende uppgifter 1) arrangerande klubb, 2) utställningsplats 3) datum, 4) domare  
5) antal hundar varav eventuella valpar (uppgiften om valpar ingår i antalet eller inte, 
ska alltid finnas med dispensansökan) 6) om domaren godkänt det högre antalet 
hundar.  
 
I andra hand om ärendet är mycket brådskande, efter kontorstid eller under helg så 
kan någon av ledamöterna i UtstK VU kontaktas. Redovisning av dispensen måste i 
sådant fall skickas till kommittésekreteraren från VU, direkt efter meddelat beslut för 
protokollföring.  
Fastslogs vidare att enskild ledamot i UtstK VU har mandat att fatta beslut om 
dispensansökningar gällande ett mindre hundantal över 80 per domare och dag. 
Beslutet redovisas även i detta fall till kommittésekreteraren.   
 
 
§ 80 Information från vice ordföranden 
 
Redovisade Thomas Uneholt sammanställning via power point, från de svar som 
Framtidsgruppen för utställningsverksamheten fått in på den enkät som funnits på 
SKKs webb-sida under våren/sommaren. Sammanställning av enkätsvaren kommer 
närmast att presenteras på länsklubbskonferensen samt på länsklubbarnas 
seminarium 25-26 oktober 2014 för utställnings- domar- och SRD-ansvariga.   
Framtidsgruppen för utställningsverksamheten arbetar vidare med uppdraget som ska 
redovisas till SKK CS i början av nästa år. 
 
Tackade UtstK, Thomas Uneholt för en utmärkt föredragning.  
 
 
 
§ 81 Information från ledamöterna 
 
Inget att rapportera. 
 
§ 82 Information från tävlings- och utbildningschefen 
 
Kritikblanketter – SRD-notering 
Tog Kjell Svensson upp ett förslag som diskuterats i SRD-K (SRD-K protokoll 3/2014,  
§ 44) gällande ny utformning av kritikblanketter avseende SRD-noteringen. På 
nuvarande blankett har inte utrymmet för SRD-notering utnyttjats på det sätt som det 
var tänkt. En anledning kan vara att det är otydligt på vilket sätt det ska användas. Det 

mailto:ann-sofi.flygare@skk.se
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har inneburit att det är svårt att urskilja vad som är SRD-kritik, för de som ska 
rapportera och för rasklubbarna i deras utvärderingsarbete. SRD-K har därför föreslagit 
UtstK att genomföra en förändring inför kommande nytryck. Förslaget från SRD-K är 
att ersätta SRD-noteringsraderna med en kryssruta som markerar att det finns en SRD-
notering i kritiken.  
 
Uttalade UtstK att man ställer sig positiv till ovan nämnda förslag men att man innan 
slutgiltigt beslut och genomförande vill förankra beslutet hos domarkommittén.   
 
Nyhetsbrev - liten ökning av öppnade brev 
UtstK utvärderar statistiken över bland annat antalet användare som öppnat de 
nyhetsbrev som skickas ut till de olika funktionärsgrupperna; ringsekreterare, 
CUA/CUA-H, läns- specialklubbar och avtalsanslutna klubbar. Utifrån det senast 
utskickade nyhetsbrevet från UtstK kan man se en liten ökning av ”öppnade brev”. 
UtstK kommer att fortsätta följa utvecklingen samt se över orsak till att    
öppnandefrekvensen hos funktionärsgrupperna fortfarande är låg.  
 
Noterade UtstK informationen.  
 
FCI Judges Director   
Kjell Svensson informerar om läget gällande FCI Judges Director som för tillfället ligger 
nere. 
(Not. Efter UtstK möte har FCI meddelat att FCI Judges Director är tillgänglig igen  
men tillsvidare endast på engelska.) 
 
Noterade UtstK informationen.   
 
§ 83 Information från sekreteraren 
 
Ny blankett ”Intyg – ommätning av slutligt inmätt hund” 
Enligt ett tidigare önskemål från berörda klubbar, har nu ett särskilt intyg tagits fram 
för utställningsarrangörer att användas i samband med att en utställare begär en 
ommätning, i enlighet med Utställnings- och championatreglerna för respektive ras. 
De raser det gäller är pudel (toy, dvärg och mellan), tax (kanin och dvärg), mexikansk 
nakenhund (liten, mellan och stor), perro sin pelo del perú (pequeno, médio och 
grande) samt tysk spets/ klein- och mittelspitz 
 
Beslöt UtstK att efter smärre justering godkänna förslaget samt att blanketten ”Intyg – 
ommätning av slutligt inmätt hund” läggs ut på www.skk.se under funktionärsinfo.  
 
§ 84  Protokollsutdrag från SKK centralstyrelse (CS)  
 
För kännedom fanns protokollsutdrag från CS 11-12 juni 2014 
§ 64 SKK/UtstK 

http://www.skk.se/
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a)Protokollsutdrag § 32, bordlagda ärenden 
Angående UtstK förslag till policy för vissa specialklubbar (med raser i två rasgrupper) 
att få möjlighet att ställa ut på två utställningar samma dag, när den ena gruppen 
krockar med länsklubbens gruppfördelning. 
 
Policy 
--- Grundinställningen är att situationen där en hund ställs ut två gånger samma dag 
ska så långt det är möjligt undvikas. Detta med hänvisning främst till kvalitetstanken 
med utställningsverksamheten men även, främst när det gäller numerärt stora raser, 
av djurskyddsskäl. Ansvaret för att undvika att en hund ställs ut två gånger samma dag 
ligger inte på den enskilda hundägaren utan på specialklubbar och UtstK vid planering 
och godkännande av utställningsverksamheten. 
En specialklubb, där en minoritet av raserna går i en annan rasgrupp än majoriteten av 
klubbens raser, kan i undantagsfall vid ansökan om utställning begära dispens för 
dessa raser att få ha två utställningar samma dag. Detta för att undvika orimliga 
konsekvenser för den berörda specialklubben. Dock ska alltid en sådan dispensansökan 
ha föregåtts av försök att lösa situationen på andra sätt. Till exempel genom att i 
dialog med berörd länsklubb påverka dem att lägga grupperna så att kollision inte 
uppstår eller att dela sin egen utställning över två dagar, med ena gruppens raser den 
ena dagen och den andra gruppens raser den andra dagen.---   
 
Noterade UtstK att CS efter några justeringar beslutat att godkänna förslaget att gälla 
från och med 2015.  
 
b)Protokollsutdrag § 56 b) bordlagda ärenden – nytt namn på tävlingen ”Årets 
uppfödare” 
 
Angående UtstK förslag att det nya namnet ska vara ”Årets uppfödare/Utställning” 
 
Noterade UtstK, CS beslut om alternativet ”Vinnare av SKKs uppfödargrupp/årtal”. 
 
c) Länsklubbarnas utställningsprogram 2017 
 
UtstK förslag till utställningsprogram för länsklubbarna för år 2017. 
 
Noterade UtstK att CS fastslagit UtstK förslag ovan nämnt med reservation för att 
gruppfördelningen behöver justeras för några klubbar för att inte krocka med varandra 
samt 
 
Att Östergötlands Kennelklubb efter överklagan till CS har beviljats nationell utställning  
19-20 augusti 2017. 
 
Att Västra Kennelklubben eventuellt kommer att behöva byta datum på sin utställning 
19-20 augusti 2017. 
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d) § 75 Nordiska frågor 
 
Draft – Minutes NKU meeting regarding show regulations - 29 april 2014 
Bo Skalin hade tagit upp att två punkter i minnesanteckningarna kräver närmare 
handläggning: 
Fråga om justering av nationella certregler 
Särskilda regler för jakthundar/brukshundar 
 
Noterade UtstK CS beslut att bordlägga punkten tillsvidare och inhämta ytterligare 
beslutsunderlag vad gäller brukshundar. 
 
e) § 86  Överläggningsärenden 
 
Kvalitetssäkring av inbjudna exteriördomare – länsklubbar 
 
Noterade UtstK att CS i protokoll konstaterat att det är viktigt att ett närmare 
samarbete mellan länsklubbarna och mellan länslubbarna och SKK är nödvändigt för 
att få en bättre bild av de utomeuropeiska domare som bjuds in att döma i Sverige. 
Samt att CS beslutat att diskutera frågan vidare vid nästa möte. 
  
För UtstK kännedom fanns följande protokoll: 
 
SKK CS nr 3-2014, 2014-06-11-12 
SKK DK nr 2-2014, 2014-04-16 
SKK DK nr 3-2014, 2014-06-04 
SKK FK nr 4-2014, 2014-08-27 
 
Noterade UtstK informationen. 
 
 
§ 85 Beslut från SKKs Disciplinnämnd (DN) 
 
För UtstK kännedom fanns  
 
DN-beslut 59/2014 
DN-beslut 37/2014 
DN-beslut 41/2014 
DN-beslut 53/2014  
DN-beslut 57/2014 berör en auktoriserad ringsekreterare som enligt DN- beslutet 
uteslutits som medlem. 
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Beslöt UtstK med anledning av ovan nämnda DN-beslut 57/2014 att berörd 
ringsekreterare Lena Storm ska avauktoriseras som ringsekreterare. 
 
 
§ 86 a) Bestyrelserapporter 
 
För UtstK kännedom fanns följande bestyrelserapporter från länsklubbarna:  
 

 Blekinge Kennelklubb – Ronneby 2014-07-05-06,  
(Ärende vidarebefordrat till UtstK, se § 86 b. 1)  
 

 Dalarnas Kennelklubb – Avesta 2014-06-14-15 
(Ärende vidarebefordrat till UtstK, se § 86 b. 2)  

 

 Gästriklands Kennelklubb – Högbo 2014-09-06-07 

 Uppsala läns Kennelklubb – Gimo 2014-09-13-14 (handlagt av VU i UtstK) 
(Ärende vidarebefordrat till UtstK, se § 86 b.3) 

 

 Norra Norrbottens Kennelklubb – Gällivare 2014-06-28-29,  
(Ärende vidarebefordrat till UtstK, se § 86 b.4)  
 

 Örebro läns Kennelklubb – 2014-07-19-20  
(Ärende handlagt av UtstK VU vidarebefordrat till SKK CS, se § 86 b.5)  

 

 Hallands Kennelklubb – Tvååker 2014-07-12 
(UtstK har gjort ett uttalande med anledning av en notering om en domare, se  
§ 86 b.6 )  
 

 Södra Älvsborgs Kennelklubb – Borås 2014-06-28-29 
(UtstK har kommenterat händelse, se § 86 b.7) annullerat excellent och CK 

 

 Östergötlands Kennelklubb – Norrköping 2014-05-31—06-01  
(Ärende angående domare hanläggs av DK) (Ärende handlagt av UtstK 
angående e-cigarett, se § 86 b.8)  
 

 

 Småland-Ölands Kennelklubb - Elmia/Jönköping 2014-08-01, 02 och 03 
(Ärende - utställningen 3 augusti, vidarebefordrat till UtstK VU. Se VU-beslut 13 
augusti under § 92 i protokollet, Redovisning av UtstK VU, Övriga VU-beslut)  

 

 Västerbottens Kennelklubb – Vännäs 2014-06-14-15 
(Ärende angående domare - handläggs av DK) 
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 Hallands Kennelklubb – Tvååker 2014-07-11 

 Hälsinglands Kennelklubb – Alfta 2013-07-06-07 

 Hälsinglands Kennelklubb – Alfta 2014-07-12-13 

 Norra Älvsborgs Kennelklubb – Vänersborg 2014-06-07-08 

 Nordskånska Kennelklubben – Hässleholm 2014-05-17-18 

 Södra Norrbottens Kennelklubb – Piteå 2013-07-06-07 

 Södra Norrbottens Kennelklubb – Piteå 2014-05-17-18 

 Södra Norrbottens Kennelklubb – Piteå 2014-07-05-06 

 Uppsala läns Kennelklubb – Österbybruk 2014-05-24-25 

 Wästmanlands Kennelklubb – Västerås 2014-04-26-27 

 Wästmanlands Kennelklubb – Köping 2014-07-19-20 
 
Förutom de bestyrelserapporter i listan ovan där det finns noteringar om ärenden 
handlagda av UtstK eller av UtstK VU eller DK, finns ett antal noteringar på 
bestyrelserapporterna som handlagts av bestyrelsen på plats.  
 
 
§ 86 b) Ärenden som vidarebefordrats till SKK UtstK med bestyrelserapporter (se 
ovan) 
 
b.1)Blekinge Kennelklubb, Ronneby 2014-07-05-06 
Valp under fyra (4) månaders ålder vid utställningsringen, därefter förvarad i bil  
Bestyrelsen på rubricerade utställning har rapporterat en händelse avseende en valp 
under fyra (4) månader som befunnit sig i en bur vid utställningsringen. Bestyrelsen tog 
kontakt med ägarna och de ombads att omedelbart ta valpen från provområdet. 
Fanns ett yttrande inkommet 2014-08-25 från ägarna där det framkommer att efter att 
bestyrelsen påtalat vilka regler som gäller för valp under fyra månaders ålder på 
utställning och bett dem lämna området med valpen, har ägarna placerat nämnda valp 
i bil fram till klockan 14:00, medans de deltagit i utställningen. Ägarna har i yttrandet 
uppgivit att utetemperaturen den aktuella dagen var +32 grader. 
 
Beslöt UtstK med hänvisning till överträdelse mot Utställnings- och 
championatregler/Allmänna regler för utställningar, prov och tävling, stycke tre, 
Ansvar punkt 3 och Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar, Valpar, 
punkt 6 samt för överträdelse mot SKKs grundregler, Allmänt punkt 1:1 samt punkt 1:6, 
att överlämna ärendet för vidare handläggning av SKKs Disciplinnämnd. 
 
Förklarades denna del i paragrafen för omedelbart justerad. 
 
b .2)Dalarnas Kennelklubb – Avesta 2014-06-14-15 
Otillräcklig information rörande rapport om hundar i varma bilar 
I bestyrelserapporten inkommen 18 juni 2014 fanns en notering om att ”många 
hundar” förvarats i ”många varma bilar” i samband med utställningen samt att 
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rapporter kommer att skickas in tillsammans med utlåtanden från tjänstgörande 
veterinär på utställningen. 
Efter ett antal påminnelser till ordföranden i länsklubben kom en (1) mycket 
knapphändigt ifylld rapport till UtstK den 30 juli 2014.  Av rapporten framgick inte 
uppgifter om berörd hundägare inte heller fanns veterinärutlåtande. Vidare har 
arrangör i mejl vidarebefordrat uppgifter om ett antal registreringsnummer på bilar 
där enligt information från speaker som gjort utrop, hundar ska ha förvarats i bil i 
samband med utställningen.  
 
Tog UtstK del av ovan nämnda rapport 30 juli, från länsklubbens ordförande samt det 
yttrande från berörd hundägare som inhämtats i början av augusti. I samband med 
handläggningen har UtstK även kontaktat tjänstgörande veterinär för att få en 
lägesrapport om eventuella hundar i varma bilar på utställningen.  
 
Fann UtstK att det inte av inkomna underlag finns tillräckliga skäl för att gå vidare i 
handläggningen avseende det enskilda ärendet rapporterat av länsklubbens 
ordförande. Ärendet läggs därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
Beslöt UtstK avseende övriga eventuella händelser gällande hundar i varma bilar från 
samma utställningstillfälle, att avskriva dessa med hänvisning till uppgifter per telefon 
från tjänstgörande veterinär samt att rapporter från länsklubben kring dessa händelser 
till dags dato inte inkommit till UtstK.  
 
b.3)Gästriklands Kennelklubb, Högbo 2014-09-06-07 samt  
Uppsala läns Kennelklubb 2014-09-13-14  
Valpar tre (3) veckor gamla samt 18 hundar över 8 veckor varav en digivande tik i 
husvagn på utställning 
Bestyrelserna på de två rubricerade utställningarna har var för sig lämnat rapporter 
angående en utställare, uppfödare som två helger i rad förvarat hundar olämpligt, i det 
ena fallet tre (3) veckor gamla valpar, ett stort antal hundar över åtta (8) veckor varav 
en digivande tik, i husvagn i anslutning till utställningsområdet. 
 
Beslöt UtstK att överlämna ärendet till SKKs Disciplinnämnd samt vidarebefordra 
informationen till SKKs Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté.    
 
Förklarades denna del i paragrafen för omedelbart justerad. 
 
b.4)Norra Norrbottens Kennelklubb – Gällivare 2014-06-28-29 
Förvaring av hundar i hundsläpvagn 
Bestyrelsen har lämnat en rapport till UtstK om hundar som förvarats i ”hundsläpvagn” 
och som upplevts som störande nattetid av en annan utställare.  
Fanns ett intyg daterad 29 juni 2014 från tjänstgörande veterinär. Vid 
besiktningstillfället befann sig sex (6) hundar i ”separata fack för hundar” i 
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hundsläpvagnen. Veterinären har gjort en allmänundersökning där samtliga hundar 
rapporterats ”utan anmärkning”.  
Fanns yttrande från hundägaren med redogörelse för händelseförloppet. 
 
Tog UtstK del av inkomna skrivelser. Fann UtstK av ovan nämnda underlag att det inte 
finns tillräckliga bevis för att hundägaren varit oaktsam i sin hundhållning. Med 
hänvisning till veterinärens yttrande om hundarnas allmäntillstånd, ”utan anmärkning” 
anser UtstK att det inte finns stöd för att hundarna har förvarats på ett sätt så att de 
farit illa. Angående om hundarna stört nattetid konstaterade UtstK att det finns olika 
uppgifter som av inkomna underlag inte går att med säkerhet styrka; ”ord står mot 
ord”.  Lade UtstK därmed ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
b.5)Örebro läns Kennelklubb – Askersund 2014-07-19-20 
Tillträdesförbud för Gregor Nemanic från och med 29 juli 2014 
Bestyrelsen har rapporterat om en händelse där en handler gripits av polis på 
lördagskvällen på campingplatsen som iordningställts av Örebro läns Kennelklubb, i 
anslutning till utställning. Anledningen till polisanmälan var att handlern hällt 
brandfarlig vätska över sig själv och i omedelbar närhet av en husbil där ett barn 
befann sig. Handlern ska ha tänt en cigarett samt hotat med att tända på och därmed 
riskerat andra personers liv och hälsa.  
 
Ärendet handlades med stöd av SKKs stadgar § 9 Centralstyrelse --- Centralstyrelse har 
rätt att utfärda ett temporärt tillträdesförbud för medlem eller inte medlem till 
utställning, prov eller tävling eller annat klubbarrangemang.--- 
 
---SKKs VD beslutade att tilldela Gregor Nemanic tillträdesförbud på arrangemang 
inom SKK-organisationen från och med 29 juli 2014 och tillsvidare.--- 
 
Information om ovan nämnda har skickats till SKKs läns- och specialklubbar samt 
avtalsanslutna klubbar, de Nordiska kennelklubbarna samt FCI.  
 
 
b.6)Hallands Kennelklubb – Tvååker 2014-07-12 
Domare som dömer för många hundar per timme 
Bestyrelsen har i sin rapport lämnat en notering om en domare som dömt drygt 30 
hundar/timme. Enligt rapporten ska domaren inte ha tagit hänsyn till 
ringsekreterarnas påpekande om att sänka hastigheten, vilket bland annat inneburit 
att utställare missat bedömningen. 
 
Uttalade UtstK att en domare inte bör döma mer än högst 25 hundar/timme. Som 
tumregel snarare 15-17 hundar/timme. Vidare rekommenderar UtstK att 
ringsekreterare som inte får gehör trots påpekande till domaren, vare sig det gäller att 
döma för många hundar per timme eller för få för att tidsramen ska kunna hållas, att 
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ta kontakt med bestyrelsen så de kan informera domaren om att det får konsekvenser 
för deltagande utställare och programmet för dagen i övrigt. 
 
Beslöt UtstK att ta upp ovan nämnda på seminariet med länsklubbarnas utställnings- 
och domaransvariga den 25-26 oktober.   
 
b.7)Södra Älvsborgs Kennelklubb – Borås 2014-06-28-29 
Excellent/CK – deltagare kan inte protestera mot domarens bedömning och fria skön 
Bestyrelsen har lämnat en notering i sin rapport om ”Ett domslut som strider mot 
rasstandard”. En protest har lämnats på plats av en utställare, då utställaren ansett att 
hunden ”dömts ned” på grund av sina vippöron, vilket enligt utställaren inte är ett fel 
på rasen, i standarden. Protesten har handlagts av bestyrelsen och tillstyrkts och 
arrangör har betalat tillbaka protestavgift. Vidare har arrangör annullerat resultatet 
och anmälningsavgiften betalats tillbaka.  
I ett mejl till SKK UtstK från hundägaren kommer därefter fram att ovan nämnda hund i 
kvalitetspris har fått ”Excellent med Ck”. Hunden blev inte placerad i någon 
efterföljande konkurrensklass och tävlade därmed inte om certet. 
 
Uttalade UtstK att man ser med förvåning att arrangerande länsklubb annullerat ett 
kvalitetspris ”Excellent med Ck”, på grund av att hundägaren anser att domaren ”dömt 
ned” hennes hund.  
Påpekade UtstK att domslut endast kan ändras om fel av teknisk art begåtts eller om 
hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler. Deltagare kan således inte 
protestera mot domarens bedömning och fria skön. 
   
b.8)Östergötlands Kennelklubb – Norrköping 2014-05-31--06-01 
Inte tillåtet att röka E-cigarett i utställningsringen 
Fanns en notering från bestyrelsen om att utställare har påpekat att en ringsekreterare 
i samband med tjänstgöring har rökt en så kallad E-cigarett. Ringsekreteraransvarig har 
till följande utställningsdag informerat berörda om att det inte är tillåtet under 
tjänstgöring att röka vare sig E-cigaretter eller annan cigarett.  
 
Ställde sig UtstK bakom ovan nämnda uttalande från länsklubbens 
ringsekreteraransvarige.  
 
Bestyrelserapporter från specialklubbar/lokalavdelningar/rasklubbar 
Utöver ovan nämnda har ett antal bestyrelserapporter kommit in till SKKs 
Tävlingsavdelning från specialklubbar och i några fall rasklubbar och lokalavdelningar. 
 
UtstK vill uppmärksamma specialklubbarna på att på blanketten 
”Bestyrelserapport/utställning specialklubb/rasklubb/lokalavdelning” texten därunder, 
står det angående handläggningen:  
---Blanketten fylls i av bestyrelseledamot på utställningen. 
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Rasklubb/lokalavdelning skickar en bestyrelserapport till sin specialklubb efter varje 
utställningstillfälle, senast en (1) vecka efter utställningen. Specialklubb skickar 
bestyrelserapport vidare, senast efter 14 dagar, till Svenska Kennelklubben, 
Tävlingsavdelningen, 163 85 Spånga, endast om det finns noteringar om händelser.--- 
 
 
 
 § 87 Utbildningsfrågor 
 
a)Grundkrav för utbildning av handledare vid ringsekreterarutbildning  
Ulla Rylander och Viktoria Engström lämnade följande förslag på grundkrav för att få 
genomgå SKKs handledarutbildning för ringsekreterare:  
 
”En nu aktiv ringsekreterare med mångårig (minst 5 år) erfarenhet, som tjänstgör vid 
flera tillfällen per år på officiella utställningar (inklusive länsklubbsutställningar) samt 
har sin klubbs förtroende.” 
 
Beslöt UtstK att fastställa ovan nämnda i enlighet med förslaget. 
 
 b)Certifierade utställningsarrangörer, CUA – angående krav, behov och eventuella 
åtgärder 
 
Kerstin Eklund och Ann-Sofi Flygare redovisade uppdraget (UtstK protkoll 3-2014, 
2014-05-20, § 56 c) om att se över eventuella krav, behov eller andra åtgärder för   
Certifierade  utställningsarrangörer, CUA och handledare, CUA-H utifrån att dessa 
under ett antal år funnits med som funktionärsgrupp i samband med 
utställningsarrangemangen.   
 
Bakgrunden till att funktionärsgruppen CUA/CUA-H kom till är ett uppdrag i början av 
år 2000 från SKK centralstyrelse till UtstK, att kvalitetssäkra utställningsverksamheten. 
UtstK tanke är att med hjälp av utbildade handledare CUA-H, utbilda 
utställningsfunktionärer (CUA) i så många klubbar, i hela landet och på så många 
nivåer inom SKK-organisationen som möjligt. Det vi brukar kalla att ”sprida kunskapen 
vidare som ringar på vattnet”. 
 
 
Nuvarande Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H som togs fram våren 2014 
 
Målgrupp och krav på förkunskaper. Krav på förkunskaper för att gå utbildningen till 
CUA; ”Erfarenhet och intresse för att dela med sig av sina kunskaper samt auktoriserad 
ringsekreterare alternativt annan relevant erfarenhet”.  
 
Uppdraget som CUA. Från och med år 2010 års utställningar ställde UtstK krav på att 
en Certifierad utställningsarrangör, CUA ska finnas med på ansökan om utställning. 
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Från och med 2013 ska CUA stå med i utställningskatalogen på alla officiella 
utställningar.  
Så långt är uppdraget för en CUA tydligt. I Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H står 
vidare att CUA ska vara ett stöd och mentor för klubben, rådgivande före, under och 
efter utställningen, vara väl insatta i regler, vara en garant för genomförandet 
kvalitativt och regelmässigt. CUA har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad och vid 
behov delta i ”brush-up”-utbildningar. 
 
Handledare, CUA-H har nu funnits sedan våren 2006 då de första tre utbildningarna i 
Stockholm, Jönköping respektive Umeå hölls för att utbilda handledare och därefter 
har cirka 1300 CUA utbildats runt om i landet av handledare, CUA-H.  
 
Hur har det gått? 
Hur används CUA inom organisationen? Hur ser det faktiska CUA-uppdraget ut i 
länsklubbarna och i specialklubbarna? Hur ska vi gå vidare?   
Det är frågor som vi ställde oss, och som en första åtgärd tror vi att det är viktigt att 
bland annat ställa dessa frågor och inhämta synpunkter från klubbarna.  
Förslaget är att på kommande seminarium för utställnings- och domaransvariga och 
SRD- ansvariga (länsklubbarna 25-26 oktober 2014 och specialklubbarna 18-19 april 
2015) ha en diskussion kring funktionen CUA/CUA-H.   
 
Tog UtstK del av redovisningen och ställde sig bakom förslaget om att ha CUA/CUA-H 
som en punkt på kommande seminarium för utställnings- och domaransvariga och 
SRD-ansvariga i länsklubbar och specialklubbar.  
 
Beslöt UtstK därefter göra en utvärdering av vilken betydelse CUA/CUA-H har haft på 
utställningsverksamheten samt eventuella förslag till åtgärd. 
 
 
c)Seminarium för domaransvariga, utställningsansvariga och SRD-ansvariga i SKKs 
länsklubbar och 25-26 oktober 2014  
 
Redovisade arbetsgruppen; Viktoria Engström, Birgitta Bernhed och Kerstin Eklund 
förslag till program för kommande seminarium för länsklubbarna den 25-26 oktober. 
 I arbetsgruppen ingår också Kenneth Eliasson från domarkommittén och Göran 
Bodegård från SRD-K. 
 
Tog UtstK del av programmet och godkände detsamma i enlighet med förslaget. 
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§ 88 Inkomna skrivelser 
 
a)Överklagan av beslut – UtstK protokoll nr 3-2014, § 64 d) 
Utställaren har överklagat utställningskommitténs beslut från möte 20 maj 2014, 
gällande tysk spets/mittelspitz Dagsljus Love of My Life SE63290/2010 som deltagit på 
Sydskånska Kennelklubbens utställning i Malmö 22 mars 2014. Utställaren har i sitt 
överklagande anfört att hon tagit kontakt med bestyrelsen för att protestera mot 
priset Disqualified ”på grund av mentalitet”. Enligt bestyrelserapporten finns det 
uppgifter om att det kommit in klagomål på domaren Rita Reynes, dock finns det inte 
specificerat från vem eller vilka och inte heller är någon formell protest inlämnad till 
bestyrelsen. Utställaren menar att hon vid kontakt med arrangör blivit ”avrådd” att 
lämna in en protest. Vid telefonsamtal med arrangören har de uppgivit att de inte 
hindrar någon från att lämna in en protest, dock upplyser de om vilka regler som 
gäller. I detta fall har domaren motiverat sin prissättning på kritiken och signerat 
densamma samt signerat resultatlistan, vilket arrangören informerat om inte ger 
utrymme för bestyrelsen att annullera en domares bedömning och prissättning.  
 
Uttalade UtstK att man med ovan nämnda information anser att utslaget hade blivit 
detsamma vare sig utställaren lämnat in en protest på plats eller inte, då domaren 
formellt inte brutit mot gällande Utställnings- och championatrelger, punkt 21, Protest, 
eftersom domaren motiverat sin bedömning samt signerat såväl kritik som 
resultatlista.  
 
Beslöt UtstK att priset Disqualified för i ärendet aktuell hund, kvarstår.  Lades ärendet 
till handlingarna. 
 
b)Överklagan till SKKs utställningskommitté gällande Uppsala läns Kenneklubbs 
beslut - händelse på Österbybruk 25 maj 2014 
VU i SKKs UtstK har 25 juni 2014 meddelat utställaren sitt beslut i ärendet. UtstK har 
tagit del av överklagan inkommen den 4 juli 2014.   
 
Beslöt UtstK att tidigare beslut och prissättning från i ärendet aktuell utställning 
kvarstår, för mastiff SE 18183/2012 Allanmartin-Jr med hänvisning till att inget nytt i 
ärendet framkommit. Lades ärendet till handlingarna.  
 
c)Skrivelse från Göran Bodegård – ”Förslag till konstruktiv markering mot FCIs 
bristande kynologiskt kvalitetstänkande”  
Fanns en skrivelse till SKK CS, UtstK och DK daterad 16 juli 2014 från Göran Bodegård; 
”Förslag till konstruktiv markering mot FCIs bristande kynologiskt kvalitetstänkande”. 
 
Beslöt UtstK efter att ha tagit del av ovan nämnda skrivelse att vidarebefordra den till 
Framtidsgruppen för utställningsverksamheten. 
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d)Skrivelse/rapport från Svenska Älghundklubben (SÄK)/Gävleborgs Älghundklubb 
 – angående Högbo 27 april 2014  
UtstK gjorde en förfrågan till Svenska Älghundklubben/Gävleborgs Älghundklubb, då 
man i efterhand uppmärksammats på att den av UtstK VU beviljade dispensen den 16 
april 2014 om 84 hundar på en domare, högt överskridits på utställningsdagen i Högbo 
27 april. 
 
Enligt skrivelse 27 augusti från SÄK/ Gävleborgs Älghundklubb var antalet hundar som 
domaren hade att döma 99 i stället för de beviljade 84. Anledningen till diskrepansen 
mellan 84 och 99 hundar är enligt SÄK/Gävleborgs Älghundklubb problem med 
anmälningsprogrammet ”Provdata”, vilket inneburit att ett antal deltagare som inte 
fått bekräftelsebrev, ”dök upp” på utställningsdagen. Detta löste Gävleborgs 
Älghundklubb genom att på plats göra dessa till så kallade ”B-nummer” för att 
möjliggöra deltagande. 
 
Uttalade UtstK en viss undran över att lokalklubben Gävleborgs Älghundklubb inte 
återkommit till UtstK efter utställningstillfället med rapport om händelsen samt begärt 
dispens för det högre antalet hundar. Inte heller har SÄK kommit in med en 
bestyrelserapport om händelsen.  
 
Beslöt UtstK att bordlägga ärendet och tillskriva SÄK angående det inträffade med 
förfrågan om hur specialklubben säkrar upp att det finns ett tillförlitligt program för 
anmälningar till utställningarna i berörd lokalklubb samt vilka åtgärder SÄK ska vidta 
för att få en bättre överblick över lokalklubbarnas utställningsverksamhet. Vidare har 
UtstK ytterligare frågetecken kring antalet hundar på den aktuella domaren kontra i 
efterhand gjorda så kallade B-nummer, då det i den tryckta utställningskatalogen ser ut 
som att det högre antalet hundar finns med. Samt önskar UtstK en rapport om hur 
arrangerande klubb använt sig av sin CUA och bestyrelse i samband med händelsen. 
 
e)Två skrivelser/rapporter av händelser från CUA på två olika klubbars utställningar   
För UtstK kännedom fanns två skrivelser från två olika klubbar.  
 
6 juli 2014 rapport från en CUA som vill rapportera om händelser innan, under och 
efter utställningen, som inte får förekomma. 
Tog UtstK del av skrivelsen och beslöt att tillskriva berörd klubb med uppmaning om 
återkoppling och redogörelse för vilka åtgärder man har vidtagit för att förhindra att 
likande händelser inträffar.  
 
24 juli 2014 från en CUA, där det enligt redogörelsen varit oklarheter för denna hur 
uppdraget ser ut för kommissarie, bestyrelse och CUA, avseende om man kan ha alla 
funktioner i en och samma person. 
 
Beslöt UtstK att tillskriva specialklubben med uppmaning att de särskilt ser över berörd 
lokalklubbs utställningsverksamhet, så att lokalklubben är informerad om vilka regler 
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som gäller för de olika funktionärskategorierna i samband med att man arrangerar 
utställning. 
 
Beslöt UtstK att på förekommen anledning diskutera ovan nämnda funktionärers roller 
på utställning i samband med kommande utbildningar och seminarier för läns- och 
specialklubbar. 
 
 
§ 89 Policyfrågor/regelfrågor 
 
a)Förslag till championatregler för rasen chodsky pes 
Fanns från Svenska Brukshundklubben (SBK)/utskottsgruppen exteriör ett förslag till 
championatregler för rasen chodsky pes. Förslaget är i enlighet med rasklubbens 
önskemål. 
 
Tog UtstK del av förslaget, vilket i stora drag innebär att 

 För att bli svensk champion föreslås samma regler som för collie 

 För att delta i bruksklass föreslås samma regler som för collie 

 Certifikat delas ut i bästa hane/bästa tikklass 

 Inga krav på provmerit för att få tävla om certifikat. 
 
Beslöt UtstK att godkänna ovan nämnda regler i enlighet med förslaget från SBK. 
 
b)Otillåten utställning för blandraser på SBK/Hjo BK  
En medlem har i skrivelse 18 juni 2014 uppmärksammat UtstK på att  
SBK/Hjo BK utannonserat att de anordnar utställning 15 juni 2014, där även 
”blandraser” är välkomna att delta. 
 
SBKs utställningsansvariga har efter att de av UtstK fått påpekande om arrangemanget, 
omedelbart gått ut med information till berörda om att 
 ”Det finns krav på härstamning och registrering. I och med det så är det enbart 
registrerade renrasiga hundar som är aktuella för att kunna delta i någon form av 
utställning som arrangeras av SBK.”  
 
Konstaterade UtstK att SBK centralt tagit tag i ovanstående händelse och informerat 
berörda. Lades ärendet därmed till handlingarna. 
 
c)Synpunkter på priser och plaketter för tax på utställning 
En medlem har i skrivelse 4 juni 2014 till UtstK, lämnat synpunkter på att för en tax 
som ”blir svensk utställningschampion” genom 3 x ck i jaktklass så delas det inte ut 
något inteckningskort på utställningen på samma sätt som för andra raser som får 
inteckningskort för ett cert. 
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Uttalade UtstK att för championat delas det inte ut något inteckningskort. Det är cert 
som ger inteckningskort på utställning. 
Svenska Taxklubben har i likhet med andra klubbar med jakthundsraser i sina regler 
aktivt valt ett system med 3 x ck i jaktklass och ”valt bort” kravet på cert för svenskt 
utställningschampionat. För ytterligare information i frågan hänvisade UtstK till 
Svenska Taxklubben. 
 
d)Estnisk stövare – ras utan klubbtillhörighet  
Uppmärksammades UtstK den 7 augusti 2014 på att Svenska 
Stövarklubben/Norrbottens län tagit emot en anmälan för en (1) estnisk stövare, till sin 
utställning i Kalix den 10 augusti 2014.  Estnisk stövare är en ras som Svenska 
Stövarklubben inte har rasansvar för och således kan rasen inte delta på deras officiella 
utställningar. Svenska Stövarklubben har kontaktats och uppmanats att informera 
berörda om ovan nämnda. 
 
Konstaterade UtstK att ärendet är åtgärdat.  
 
e)SRD-K tolkning av FCIs Cirkulär nr 14-2014    
SKK centralstyrelse gav SRD-K uppdrag att göra en tolkning av FCIs cirkulär nr 14-2014 
som orsakat en del frågor till SKKs kansli. 
Utdrag ur SRD-K tolkning (skrivningen i sin helhet finns som ett Nyhetsbrev, publicerat 
på www.skk.se) 
---Diskvalificering till följd av presentationsöverdrifter som är oetiska? FCI informerar 
regelbundet i cirkulärskrivelser om nya bestämmelser och riktlinjer. Det är inte alltid 
lätt att förstå om cirkulären rapporterar strikta regler eller rekommendationer och 
anvisningar av mer policykaraktär.--- 
 
--- Med anledning av ovan gör SKK CS följande uttalande och anvisningar till domare, 
ringpersonal och övriga utställningsansvariga. 
Vid SKK CS möte den 11-12 juni diskuterades hur FCI uttalande ska tolkas och 
tillämpas. SKKs formulering i SRD rörande presentation bedömdes fullt tillräcklig och 
tydlig nog och att FCIs anvisningar inte principiellt eller i praktiken ska leda till några 
nya förhållningssätt för domare. Uppvisning av hundar är förvisso direkt knuten till 
raser, traditioner och praktiska skydds- och kontrollaspekter. Stramt koppel är således 
en självklar nödvändighet i vissa raser och i vissa situationer i ringen. Det är enbart 
domaren som ska påpeka och inväga i bedömningen ”sådana överdrifter i uppvisning 
och presentation som kan inverka menligt på hundarna och också vara oetiska ur 
hälso- och funktionssynpunkt”.--- 
 
Noterade UtstK informationen. 
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§ 90 Registreringsärenden 
 
a)Svenska Leonbergerklubben - anmälan om överträdelse av dopingreglementet 
UtstK har tagit del av skrivelse inkommen i augusti 2014 från Svenska 
Leonbergerklubben där enligt anmälaren, ägaren till SE61644/2012 Namupalan Bling 
Smack Chap, dels har brutit mot dopingreglementet, dels utställningsreglerna genom 
att ställa ut aktuell hund innan karenstidens utgång. 
 
Fanns yttrande 28 augusti 2014 från hundägaren, samt remiss på vilken uttryckligen 
står att hunden vid det aktuella tillfället inte varit sederad, vilket inte krävs för röntgen 
av armbågar. Vidare har nämnda hund enligt bifogade journal samt telefonkontakt 
med veterinärklinik, varit droppad med 0,5 % Mydriacyl vid ögonlysning, vilket ges 
generell dispens från de sju (7) dygns karens vid undersökning på frisk och symptomfri 
hund.   
 
Fann UtstK med ovan nämnda information att ägaren till hunden SE61644/2012 
Namupalan Bling Smack Chap av ras leonberger, i de aktuella fallen ovan nämnda, inte 
begått någon överträdelse av gällande regler för doping eller utställning.  
Uttalade UtstK att man uppmanar Svenska Leonbergerklubben att i händelse av 
liknande ärenden inhämta klara bevis innan vidarebefordran till UtstK. Lades ärendet 
därmed till handlingarna. 
 
b)Förväxling av BIR och BIM 
Fanns ett ärende från en hundägare som deltagit på Sydskånska Kennelklubbens 
utställning i Malmö den 23 mars 2014 med sina två släthåriga foxterrier, dels 
SE61435/2011 Residenset´s Stand-In och som enligt resultatlista felaktigt tilldelats BIM 
(i stället för BIR), dels SE27713/2012 Texforrier Busy Being Me som enligt resultatlista 
felaktigt tilldelats BIR (i stället för BIM). 
 
Hundägaren samt ett vittne har skickat en skrivelse och intygat att det skett en 
förväxling av BIR och BIM vid registrering av resultat för de båda hundarna. 
Fanns även yttrande från ringsekreterare.  
 
Tog UtstK del av underlagen. Beslöt UtstK att justera BIR och BIM i enlighet med 
hundägarens samt vittnets uppgifter enligt ovan nämnda, samt informera berörda. 
 
 
§ 91 Utställningsprogram ansökningar/ändringar 
 
Länsklubbarnas utställningar 2017 
För kännedom, länsklubbarnas fastställda utställningsprogram för år 2017 efter 
justeringar från SKK CS samt har UtstK justerat vissa länsklubbars gruppfördelningar.  
 
Noterade UtstK informationen 
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Specialklubbar 
 
a)Svenska Boxerklubben - ATIBOX 
Fanns en förhandsansökan från Svenska Boxerklubben gällande att få arrangera 
ATIBOX utställning i Sverige. 
 
Uttalade UtstK att man ställer sig positiv till ett sådant arrangemang med motivering 
att man ser det som värdefullt ur ett kynologiskt perspektiv. 
Dock har utställningskommittén uttryckt vissa reservationer enligt följande: 
  

 Att valpar under 4 månader ska få delta anser utställningskommittén är 
uteslutet. 

 Att internetanmälan och katalog för PC inte kommer att kunna användas . I 
stället ska ett särskilt resultatregistreringsprogram tas fram av SKK, som är 
anpassat efter ATIBOX regler samt registreringen av resultat manuellt till den 
högre stambokföringsavgiften, i dagsläget 70 kr per hund. 

 Att en officiell ansökan måste komma från Svenska Brukshundklubben centralt. 

 Att kuperingsfrågan är av sådan dignitet att utställningskommittén beslutat att 
lämna den till CS för ställningstagande, med tillägg att utställningskommittén 
ser en risk i att andra klubbar kan komma att därefter begära dispens för öron- 
och svanskuperade hundar.  

 
b)Svenska Älghundklubben (SÄK) – inställd utställning i Stöndar 
Fanns mejlkorrespondens med SÄK avseende att SKKs Tävlingsavdelning har 
uppmärksammat att SÄK/Västernorrland gjort följande notering på sin hemsida: 
”På grund av organisatoriska skäl kommer utställningen i Stöndar vara vilande under 
2014. Vi hänvisar därför till våra utställningar Junsele och Ånge i augusti.” 
 
Vid UtstK mejlkontakt med SÄKs utställningsansvariga konstateras att 
SÄK/Västernorrland inte tagit kontakt med utställningsansvarig centralt i SÄK innan 
ovan nämnda beslut tagits av Västernorrlands Älghundklubb om att annonsera ut att 
utställningen i Stöndar kommer att vara vilande under 2014. 
 
Beslöt UtstK att som konsekvens av ovan nämnda att tidigare beviljad utställning i 
Stöndar 2015-06-14 ska annulleras. Samt uppmana Svenska Älghundklubben centralt 
att se över utställningsverksamheten och ha bättre kontroll på sina utställningar.  
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§ 92 Redovisning av UtstK VU-beslut  
 
a)Dispenser domare gällande antal hundar/dag  
 
VU har bifallit följande 
 
VU-beslut 15 maj 
Norra Älvsborgs Kennelklubb, Vänersborg 2014-06-07-08 
Kerstin Nilsson 83 
Harry Vella  82 
(Harry Vella är avstängd som FCI-domare från och med 1 juli 2014 och 2 år framåt) 
 
VU-beslut 21 maj 
Svenska Schnauzer Pinscher Klubben, Norrköping 2014-06-01 
Anette Edlander 81 
 
VU-beslut 22 maj 
Västerbottens Älghundklubb, Lycksele 2014-05-31 
Erna-Britt Nordin 82 
 
VU-beslut 27 maj 
Smålands Taxklubb, Nybro 2014-06-08 
Gertrud Hagström 90 
 
VU-beslut 9 juni 
Södra Älvsborgs Kennelklubb, Borås 2014-06-28-29 
Åsa Andersson 82 
 
VU-beslut 16 juni 
Södra Norrbottens Kennelklubb, Piteå 2014-07-05-06 
Rodi Hübenthal 81 
Arne Foss  81 
Carole Garhöfer 81 
 
VU-beslut 16 maj 
Västerbottens Kennelklubb, Vännäs 2014-06-14-15 
Kerstin Henriksson 82 
 
VU-beslut 17 juni 
Svenska Staffordshire Bullterrierklubben, Gränna 2014-07-05 
Bill Blacker  88 
(Klubbens förslag om fördelning av totalt 361 anmälda hundar fördelade på fyra 
domare avslogs av VU) 
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VU-beslut 17 juni 
Svenska Lapphundklubben/Övre norra, Piteå 2014-07-14 
Gunilla Sandberg 88 
 
VU-beslut 17 juni 
Blekinge Kennelklubb, Ronneby 2014-07-05-06 
Lördag 
Miroslav Redlicki 83 
Per Svarstad  82 
 
Söndag 
Redovisat i efterhand – omplaceringar på grund av två sena återbud 
Miroslav Redlicki 81 
Glen Vernon  82 
 
VU-beslut 23 juni 
SSRK/Värmland, Sunne 2014-07-05 
Vidar Grundetjern 82 
 
VU-beslut 4 juli 
Hallands Kennelklubb, Tvååker 2014-07-11 
Zeferino Silva 81 
Heather Lamont 81 
Johan Juslin  82 
Paul Lawless  82 
 
VU-beslut 23 juni 
Hallands Kennelklubb, Tvååker 2014-07-12 
Penny Williams 81 
Zeferino Silva 81 
 
VU-beslut 25 juni 
Småland-Ölands Kennelklubb, Jönköping 1,2 och 3 augusti 2014 
Fredag 
Fredrik Norgren 83 
Söndag 
Ineke Zwartmann Pinster 83 
Jens Martin Hansen 82 
 
VU-beslut 27 juni 
Örebro läns Kennelklubb, Askersund 2014-07-19-20 
Lördag 
Ilona Onstenk Schenk 81 
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Söndag 
Benny Blid v Schedvin 82 
 
VU-beslut 3 juli 
Wästmanlands Kennelklubb, Köping 2014-07-19-20 
Lördag 
Attila Czegledi 81 
Leni Finne  82 
Hans Erhard Grüttner 81 
Edna Martin  84 
Lisa Molin  85 
Annika Ulltveit  82 
  
Söndag 
Dan Ericsson  82 
Luis Pinto Teixeira 83 
 
VU-beslut 7 juli 
Värmlands Kennelklubb, Ransäter 2014-07-26-27 
Göran Bodegård 81 
Suncica Lazic  81 
Antonio Di Lorenzo 81 
Anki Johansson 81 
Nils Molin  84 
Wim Wellens  81 
 
VU-beslut 29 juli respektive 4 augusti 
Dalarnas Älghundklubb, Rättvik 2014-08-09 
Anna Fors Ward 81 
Rolf Frostad  81 
 
VU-beslut 30 juli 
Östergötlands Kennelklubb, Norrköping 2014-08-16-17 
Karl-Erik Johansson 86 
 
VU-beslut 2 augusti 
Västra Kennelklubben, Backamo 2014-08-23-24 
Uschi Eisner  82 
 
VU-beslut 6 augusti 
Norra Norrbottens Kennelklubb, Överkalix 2014-08-23-24 
Olga Kupriyanov 85 
José Arnaldo  82 
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VU-beslut 7 respektive 15 augusti 
Södermanlands Kennelklubb, Eskilstuna 2014-08-16-17 
Jo Schepers  84+3=87 
Tanja Ahlman Stockmari 83+2=85 
 
VU avslog följande dispensansökningar 
 
VU-beslut 23 juni 
Chihuahua-Cirkeln på grund av för högt antal hundar per domare; Jeanette Bengtsen 
92 hundar, Adam Ostrowski 91 hundar och Rudi Brandt 96 hundar. 
VU-beslut 4 augusti  
Svenska Dvärghundsklubbens ”Minigrupp” 24 augusti i Backamo (7 rasklubbar; 
numerärt små raser) en domare Eva Borg Liljekvist, 91 anmälda hundar varav 14 
valpar. VU avslog dispensansökan med rekommendation att flytta en eller två raser till 
annan domare.  Eventuellt nyttja någon av domarna från Västra Kennelklubbens 
utställning i Backamo. Inför kommande år bjuda in ytterligare någon/några numerärt 
små raser till det gemensamma utställningstillfället och redan från början ha två 
domare för att bättre kunna hantera en situation med för många anmälda hundar till 
en domare. 
 
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående av VU tagna beslut. 
 
b)Utställningar ändringar - VU-ärenden 
 
VU har bifallit följande 
 
Svenska Terrierklubben (SvTeK) 
 
VU-beslut 28 juli – byte av datum och plats 
SvTeK/Svenska Wheatenterrierklubben 
från 2015-06-15 Sätra Brunn till 2015-07-04 Vilsta/Eskilstuna 
 
VU-beslut 18 juli  
SvTeK/Övre Norra – byte av datum och plats 
från 2015-08-29 Piteå till 2015-07-05 (samarbete med Södra Norrbottens Kennelklubb) 
 
SvTeK/Övre Norra – ställa in 
Piteå 2015-08-30 
 
SvTeK/Värmland/Dals – byte av plats 
Från 2015-06-07 Fengersfors till Vänersborg 
 
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående VU beslut. 
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VU har avslagit följande 
 
Svenska Grand Danois Klubben (SGDK) 
 
VU-beslut 11 juni – tillägg till tidigare beviljat utställningsprogram 
Fanns en ansökan inkommen 10 juni från SGDK om tillägg av utställning 14 maj 2015, i 
Södertälje. 
UtstK/VU motivering till avslag på ansökan är att ansökningstiden passerat. Vidare att 
SGDK ställt in en tidigare beviljad utställning för i år samt en för år 2015 i Lidköping. 
SGDK är välkommen att ansöka för år 2017, vilket är nästa ansökningstillfälle för 
specialklubbar.  
 
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående VU beslut. 
 
c)Ringsekreterarärenden 
 
VU har beviljat följande 
 
VU-beslut 26 mars – en ringsekreterare 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar, Västerbottens Lappmark att endast ha en 
ringsekreterare för 27 anmälda hundar på utställningen i Åsele 30 mars 2014. 
 
VU-beslut 19 augusti – en ringsekreterare 
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar/Svenska Weimaranerklubben att ha endast 
en ringsekreterare för 33 anmälda hundar på utställningen på Österjörns Camping i 
Jörn i Västerbotten. 
 
VU i UtstK har samtidigt påpekat att 33 hundar är i mesta laget då den generella 
dispensen ligger på max 25 anmälda hundar. Dock har man förståelse för att långa 
avstånd i den Norra regionen kan medföra extra kostnader.  
 
Beslöt UtstK att fastställa ovanstående VU beslut med tillägg om att ringsekreteraren 
ska vara tillfrågad om tjänstgöringen gäller en ringsekreterare i ringen, innan ansökan 
om dispens. 
 
Övriga VU-beslut 
 
VU har beviljat följande 
 
VU-beslut 26 juni 
a)Svenska Vinthundklubben (SvVK) – dispens för två utställningstillfällen samma dag  
Med stöd av att SKK CS sagt ja till SKK UtstK förslag (UtstK protokoll nr 2/2014) om att 
specialklubb där en minoritet av raserna går i en annan rasgrupp än majoriteten av 
klubbens raser, i undantagsfall vid ansökan om utställning kan begära dispens för dessa 
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raser att få ha två utställningar samma dag, har VU i UtstK godkänt dispens för 
följande:  
2014-08-02 i Svenstavik där SvVK/Norra avdelningen arrangerar en utställning på 
samma utställningsplats som Jämtland/Härjedalens Kennelklubb samma helg, på grund 
av krock med SvVK grupp 5-raser; då grupp 5 och grupp 10 går olika dagar hos 
länsklubben. 
 
Uttalade UtstK att det är viktigt Svenska Vinthundklubben inför kommande 
ansökningar vid samarrangemang med länsklubbar kontaktar dessa i god tid för 
samordning om grupper för undvikande av ”krockar”. 
 
VU-beslut 20 augusti 
b)Tony Warnborg – otillåtet visat hund på SBK/Svenska Schäferhundklubbens 
utställningar 
 
VU i UtstK har handlagt ett ärende den 13 maj 2014 från tre medlemmmar angående 
att Tony Warnborg med hänvisning till SKK Disciplinnämnds beslut 20 december 2013, 
samt Utställnings- och championatreglerna/Allmänna regler för utställningar, prov och 
tävlingar, otillåtet visat hundar på SBK/Svenska Schäferhundklubbens utställningar i 
Karlstad 30 mars 2014 och Habo 26 april 2014. 
 
VU i UtstK beslöt att rekommendera SBK/Svenska Schäferhundklubben att annullera 
resultat för de hundar som Tony Warnborg i sitt yttrande medgivit att han visat på 
ovan nämnda utställningar. 
 
VU i UtstK har samtidigt påpekat att med hänvisning till Utställnings- och 
championatregler/Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar sid 5: ---  
 
Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov eller tävling inte visas/förs av 
person som är utesluten avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera eller 
inneha djur.---  
 
VU i UtstK har vidare informerat SKKs Disciplinnämnd om ovan nämnda händelser.  
 
VU-beslut 26 juni 
c)Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) – felaktigt inlagd  
C-märkning i katalogen 
VU i UtstK har handlagt ett ärende som SCKCS anmält till UtstK angående att klubben 
felaktigt lagt in en C-märkning i katalogen i samband med utställningen i Avesta 14 juni 
2014, avseende tiken My Exotic World Rhapsody in Black SE58093/2012 född 14 juni 
2012. 
Den felaktiga C-märkningen innebar att hundägaren när hon fått cert och 
championatrosett av ringsekreteraren lurats att tro att ovan nämnda tik blivit Svensk 
Utställningschampion (SE UCH) samma dag som tiken blev 24 månader, vilket med 
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hänvisning till utställningsreglerna skulle kunnat ske tidigast dagen efter, det vill säga 
den 15 juni när tiken blev 24 månader + en dag. I ärendet aktuell tik ställdes därför ut i 
championklass på länsklubbens utställning i Avesta i tron att hon dagen innan blivit  
SE UCH.  
 
VU i UtstK beslöt med hänvisning till SCKCS felaktiga handläggning och att aktuell tik 
innehaft rätt ålder för svenskt utställningschampionat (SE UCH) med endast en dags 
skillnad, att My Exotic World Rhapsody in Black SE58093/2012  får behålla SE UCH från 
SCKCS utställning i Avesta den 14 juni 2014. 
 
VU-beslut 18 juni 
d)Västra Kennelklubben – registreringsärende, två borzoier 
VU i UtstK har beslutat att för borzoi SE10728/2012 Lynz Seri Savitskij, på grund av 
arrangörens miss i handläggningen innebärande att hunden inte tävlat i rätt klass den 
5 januari 2014 på My Dog, priset ska annulleras.  
 
VU i UtstK har beslutat att kullsyster, borzoi SE 10731/2012 Lynz Seraja Morosova på 
grund av arrangörens miss i handläggningen innebärande att hunden inte tävlat i rätt 
klass den 5 januari 2014 på My Dog, priset ska annulleras samt ska erhållet cert 
konsekvensändras och gå över till den tik som fått reserv-certet. 
 
Vidare beslöt VU i UtstK med hänvisning till Utställnings- och championatregler, punkt 
20. Återbetalning av anmälningsavgift a) om hund inte kan delta genom arrangerande 
klubbs förvållande, att rekommendera Västra Kennelklubben att återbetala 
anmälningsavgiften i båda ovan nämnda fall, till hundägaren. 
 
VU-beslut 13 augusti 
e)Småland-Ölands Kennelklubb (SmÖKK), Jönköping – 3 augusti  – 
utställningsanmälan/registreringsärende 
SmöKK har vidarebefordrat ett ärende till UtstK för beslut, angående utställares 
anmälan till utställningen i Jönköping den 3 augusti 2014. 
 
Tysk spets/mittelspitz Mintgarden´s Galena FI12217/11 har varit anmäld och deltagit i 
championklass den 1 och 2 augusti i Jönköping samt har hundägaren den 3 augusti då 
denne upptäckt att ovan nämnda hund i katalogen står för tävlan i öppen klass, bett 
ringsekreteraren att flytta hunden till championklass, vilket godkänts. 
SmöKK har därefter ifrågasatt det riktiga i att hunden fått byta klass på 
utställningsdagen då den enligt arrangören, varit anmäld i öppen klass. 
 
Hundägaren har i efterhand skickat in ett kvitto på anmälan, på vilket står att hunden 
är anmäld i championklass den 3 augusti. 
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VU i UtstK beslöt med hänvisning till hundägarens uppgifter på kvittot för anmälan, att 
erhållna priser på utställningen i Jönköping den 3 augusti 2014 för tysk 
spets/mittelspitz Mintgarden´s Galena FI12217/11, ska kvarstå.    
 
Beslöt UtstK att bifalla ovanstående i paragrafen av VU tagna beslut. 
 
§ 93 Junior Handling 
 
Fanns mejlkorrespondens för UtstK kännedom, med anledning av ett telefonsamtal 
den 14 juli från Peter Fugelstad, angående att domaren Rebecca Johansson, domare 
vid Landslagsuttagningen, skulle ha tränat de topplacerade ungdomarna, innebärande 
att domaren skulle ha brutit mot SKKs domaretiska regler. 
 
Fanns ett mejlsvar från Rebecca Johansson den 15 juli där hon meddelat följande: ”Jag 
har haft dessa tjejer på kurs men inte de senaste sex (6) månaderna. Senaste kursen 
jag hade var i oktober förra året.” 
 
Fanns för UtstK kännedom, resultatlista från Tvååker 13 juli 2014,   
över samtliga elva deltagares prissättning och placeringar, av de tre domarna. 
 
Konstaterade UtstK av ovan nämnda underlag, att det inte skett något fel i 
handläggningen kring Rebecca Johansson. 
 
Lades ärendet till handlingarna.  
 
 
§ 94 Nya raser 
 
Steirische rauhhaarbracke finns nu registrerad i SKKs stambok.  
Rasen tillhör grupp 6 och är en drivande hund. Hundens hemland är Österrike. Rasen 
är erkänd av FCI och tävlar om CACIB och har krav på provmerit för internationellt 
championat. 
 
Rasen korsades fram på 1870-talet av Carl Peintinger som använde sig av jurastövare 
från Schweiz och istarski gonic från Kroatien. Rasen används till drevjakt på hare och 
kanin. Den är en robust och uthållig hund som är anpassad till jakt i alpterräng. 
Noterade UtstK informationen. 
 
§ 95 Information från FCI 
 
För kännedom  
 

 Från FCI General Committee i Cancun 9-10 april 2014 sammanfattning av de 
viktigaste besluten från mötet. 
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 Uppdaterade listor (12 augusti 2014) över CACIB-utställningar för år 2015 och 
2016.  

 

 Cirkulär 36/2014: Australian National Kennel Council meddelar beslut om att 
Mrs Nellie Abela är avstängd som medlem och domare för en period om 5 år, 
med omedelbar verkan. 

 Cirkulär 39/2014: Australian National Kennel Council meddelar beslut om att 
Mrs Paula Bockman-Chato är avstängd som medlem och domare från och med 
1 juni 2014 till och med 1 september 2014. 

 Cirkulär 40/2014: Egyptian Kennel Federation (EKF) har från och med 2 juni 
2014 ingått avtal på fyra år med FCI. Egyptiska domare är inte berättigade att 
döma CACIB på FCIs internationella utställningar under den tiden. 

 Cirkulär 42/2014: Kennel Club of Taiwan (KCT) meddelar beslut om att Mr Andy 
Hsieh är avstängd som FCI domare från och med 1 augusti 2014 och ett år 
framåt. 

 Cirkulär 43/2014: Kennel Association of the Republic of Macedonia (KARM) 
meddelar med hänvisning till cirkulär 30/2012 daterad 26 april 2012, att Mr 
Slobodan Milosevski´s avstängning som medlem och domare är hävd sedan 10 
juli 2014.   

 
Noterade UtstK ovan nämnda information.  
 
 
§ 96 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 
publiceras i UtstK nyhetsbrev 

 
Beslöt UtstK att följande punkter § 86 b) 1-4 samt § 85 inte får offentliggöras innan 
protokollet är justerat. 
 
 
§ 97 Nästa möte 
 
Fastställdes att UtstK att nästa möte blir den 24 oktober på SKKs kansli. Beslutades att 
mötesdatum för nästa år ska preliminärbokas på nästa möte.  
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§ 98 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för konstruktivt möte och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet     
Ann-Sofi Flygare 
 
 
Justeras:     Justeras: 
 
 
Bo Skalin     Jan Hallberg 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  
 


