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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 
torsdag 27 oktober 2016 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 
Anmält förhinder: Bo Wiberg 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
§98 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 99 Val av justerare  
Jan Hallberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 100 Föregående protokoll 
UtstK gick igenom protokoll nr 4/2016.  
§ 92 Nya raser  
Förtydligades att raserna rat terrier och american haireless terrier är två separata 
raser. Alltså är det totalt tre nya raser med utställningsrätt från 2017. 
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
 
§ 101 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

a) § 81 Bestyrelserapporter e) Södra Älvsborgs Kennelklubb BORÅS 2-3 juli 
Notering om en utställare som pga felaktig information deltagit i fel klass. 
Efter utredning har det framkommit att ett missförstånd mellan utställare och 
ringsekreteraraspirant resulterat i att utställaren bytte till championklass trots att 
hunden inte var svensk utställningschampion. I bästa tik klass delades inte cert ut trots 
att den blev bästa tik 1, cert delades istället ut till bästa tik 2. 
 
UtstK påpekar att ringsekreterare alltid måste kontrollera information som utställare 
uppger, och att en ringsekreteraraspirant aldrig kan hållas ansvarig. Dessutom påpekar 
UtstK att bestyrelsen aldrig har som alternativ att ta om en bedömning, vilket 
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diskuterats i detta fall. Det är inte heller ett bra sätt att på plats endast lösa problemet 
till hälften, som att inte dela ut cert. 
UtstK beslutade att dela ut cert till NO33545/14 Showtops Shining Sapphire Shantelle. 
Därmed delades totalt två cert ut till tikar på den utställningen. 
 

b) § 82 Utbildningsfrågor d) Äska pengar från Utbildningskommitténs 
utbildningsfond 

För kännedom fanns ansökningen som skickades till Utbildningskommitténs 
utbildningsfond 2016-09-17. 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 102 Övriga protokoll 
Centralsyrelsen 
För kännedom fanns protokoll från SKK/CS 4-2016, 8 september 
UtstK noterade informationen. 
 
Protokollsutdrag CS § 123 b) tävling om bästa valp  
UtstK informerade om att frågan diskuterats på seminariet för länsklubbars domar- 
och utställningsansvariga. Deltagarna var överens om vikten av att ha en erfaren 
domare att döma BIS-valp. 
 
Domarkommittén 
För kännedom fanns protokoll från DK 4-2016, 30 augusti 
UtstK noterade informationen. 
 
Protokollsutdrag §67 Domarfrågor a) domares bedömning och uppförande 
Skrivelse fanns från en utställare till Lapprikets Cavat SE47520/2015, av rasen finsk 
lapphund, vid Dalarnas Kennelklubbs utställning i Leksand den 18 juni 2016. Domaren 
har tilldelat aktuell hund disqualified på grund av färgen. 
DK tog del av skrivelsen samt kritiken för aktuell hund och konstaterar att aktuell färg 
inte är ett diskvalificerande fel. DK beslutade därför att rekommenderar UtstK att 
stryka priset. DK påpekar dock att hundägaren borde ha lämnat in en protest till 
bestyrelsen på utställningsplatsen enligt SKKs Utställnings- och championatregler 
punkt 21. 
UtstK beslutade i enlighet med DKs förslag. 
 
§ 103 Resultatrapport 
För kännedom fanns ekonomisk rapport för UtstK för september 2016. 
Rapporten lades till handlingarna. 
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§ 104 Information från ordföranden 
Bo Skalin informerade om mötet med NKU Show group på Island 25-26 oktober. Där 
hade bland annat de nordiska utställningarna diskuterats. Det fanns även ett förslag 
om att ha ett gemensamt datum då alla länsklubbsutställningar, eller motsvarande i 
respektive land, ska vara ansökta om för att samordna utställningarna inom norden.  
 
§ 105 Information från ledamöterna 
Thomas Uneholt informerade om att ordförandena i länsklubbarna har ställt en 
skrivelse till SKK om att de önskar att det planerade framtagandet av bland annat 
digital resultatredovisning för att datorisera utställningsförfarandet, ska tas fram 
snabbare. 
 
§ 106 Information från tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade också han från mötet med NKU Show Group där de hade 
gått igenom regelverket för utställningar. De diskuterade även fördelningen av Nordic 
dog show-utställningar för 2018.  
 
I januari 2017 ska fördelningen av status på länsklubbs-utställningarna beslutas för 
2019. Inför 2020 ska samordningen av de nordiska utställningarna göras den 30 april 
2017, vilket gör att länsklubbarna måste göra det senast två veckor tidigare i Arrangera 
utställning. 
 
§ 107 Information från sekreteraren 
 
a) Utställningskommitténs funktionärsstipendium 2015 
Thomas Uneholt anmälde jäv och deltog inte i beslutet. 
 
Stipendiet tilldelas person/-er som på olika sätt beskrivit ett stort engagemang för 
utställningsverksamheten och som genom egen fortbildning önskar förmedla detta 
vidare inom organisationen. Totalt tre ansökningar om stipendiet hade kommit in från 
olika klubbar inom SKK-organisationen med nomineringar av funktionärer. 
 
UtstK gick noggrant igenom och diskuterade de inkomna ansökningarna.  
UtstK beslutade att tilldela Ellinor Klingborn Oldenvik, Chihuahuacirkeln, 2016 års 
stipendium med ett belopp om totalt 3200 kr. 
 
I enlighet med regler för utbetalning av stipendiet gäller att ”Senast två (2) månader 
efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaten avlämna en rapport 
och/eller reseberättelse, varefter utbetalning av tilldelat stipendiebelopp sker.” 
 
UtstK uppdrog åt Kerstin Eklund och Cindy Pettersson att se över reglerna för 
stipendiet och lägga förslag till nästa möte. 
 



  

SKK/UtstK nr 5-2016 
2016-10-27 

Sida 4/9 
 
 

 
§ 108 Bestyrelserapporter  
UtstK beslutade att det inte krävs att alla i bestyrelsen skriver under 
bestyrelserapporten, utan att det viktigaste är att det framgår vilka som ingår i 
bestyrelsen och att rapporten skickas in snarast efter genomförd utställning. 
 
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter: 
Länsklubbar 
 
a) Södra Norrbottens Kennelklubb PITEÅ 28-  29 maj 2016 
      Inga noteringar i rapporten 
 
b) Uppsala Läns Kennelklubb ÖSTERBYBRUK 28 - 29 maj 2016 

Notering om en person som betett sig olämpligt mot funktionärerna, dock hann 
bestyrelsen inte identifiera personen i fråga. 

UtstK ser allvarligt på när någon beter sig illa mot SKKs funktionärer och beklagar att 
bestyrelsen inte hann ta reda på vem personen var. 
 
c) Södra Norrbottens Kennelklubb PITEÅ 16-17 juli 2016 

Notering som redan behandlats av UtstK i protokoll 4-2016. 
Notering om en galgo espanol. UtstK behandlar ärendet i punkt m) 

bestyrelserapport Svenska Vinthundklubben Råneå 16 juli 2016 
UtstK noterar att det var en bra skriven rapport med bra och tydliga bilagor. 
 
d) Norra Norrbottens Kennelklubb ÖVERKALIX 13-14 augusti 2016 

Notering om förväxling av nummerlappar, det rättades i efterhand till med hjälp av 
domaren. 

UtstK påpekar hur viktigt det är att den som visar hund har rätt nummerlapp, och 
uppmanar ringsekreterare att låta det ta lite tid så de kan hämta rätt nummerlapp. 
Problem som uppstår är alltid svårare att reda ut i efterhand. 
 
e) Södermanlands Läns Kennelklubb ESKILSTUNA 20-21 augusti 2016 

Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
f) Östergötlands Kennelklubb NORRKÖPING 20-21 augusti 2016 

Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 
g) Västra Kennelklubben BACKAMO, LJUNGSKILE 27-28 augusti 2016 

Inga noteringar 
         
h) Småland-Ölands Kennelklubb BÖDA SAND 3-4 september 2016 

Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK. 
 

i) Gästriklands Kennelklubb HÖGBO 3-4 september 2016 
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjMwMzI2YTZkNjMwOTFjN2Q
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjI5OWU5YWNkMjc2ODUyOWY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjE5NDhjODMwMmJhNWY0MQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjcwYzVhNjcxODg4NGMzMzM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OmMzMmMzYmJkNjIxYTE0
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjdjYzFlZGI4YmJmM2Y4NWI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjE3M2Y0YTIxYzA3Y2E0ZDU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjcwNjEzNmE2OGE4ZGE2NzM
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j) Sydskånska Kennelklubben ESLÖV 10-11 september 2016 

Inga noteringar 
        
k) Uppsala Läns Kennelklubb GIMO 10-11 september 2016 

Noteringar om klagomål på ringsekreterares beteende. 
Ärendet bordläggs för insamling av kompletterade uppgifter.  
 
Specialklubbar med noteringar 
 
l) SBK Södertälje Brukshundklubb 27 augusti 2016 

Notering om person som uppgavs vara avstängd. 
UtstK konstaterar att bestyrelsen har agerat korrekt i ärenden, personen har inte 
tillträdesförbud. 

 
m) SvVK Norra RÅNEÅ 16 juli 2016 

Notering om protest inlämnad angående galgo espanol med förmodat kuperad 
svans. 

UtstK konstaterar att beslutet att avslå protesten var korrekt då det inte finns bevis att 
hunden är kuperad. Bestyrelsen har på ett bra sätt utrett ärendet grundligt. 
 
§ 109 Inkomna skrivelser 
a) Skrivelse inkommen 2016-10-13 från hundägare som inte fått tag på 

utställningsarrangören Gotlands Kennelklubb för att byta klass innan 
anmälningstiden gått ut. 

 
UtstK diskuterade ärendet ingående och påtalade skarpt hur viktigt det är att 
utställarna ska kunna nå arrangören.  

 
§ 110 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  
a) För granskning fanns ansökningar från ett antal specialklubbar om utställningar 

2018. Efter vissa förändringar godkändes ansökningarna från: 
- Svenska Spets- och Urhundklubben 
- Svenska Älghundskubben 
- Svenska Lapphundklubben 
- Svenska Vinthundklubben 
- Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Svenska Blodhundsklubben 
- Svenska Dvärghundsklubben 
- Svenska Newfoundlandshundklubben 
- Svenska Stövarklubben 
  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4Ojc1ZWJkNGEyOTI4MDAwNTA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjdhYzFiZTdjZDkzYWVmMDE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjE4Y2U3MzQ3OTU4YzQxNmU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjM4MjE1MjY2MzBlODIzNmU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjJkNjNjNmRiMTRhZWRmYzk
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjJkNjNjNmRiMTRhZWRmYzk
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b) Ansökan från Svenska Vinthundklubben, Svenska Greyhoundklubben, om att ställa 
in en utställning i Strömsholm 2017-07-29. 
UtstK beslutade att om de ska ställa in 2017 ställs även motsvarande utställningar 
2018 och 2019 in. 
 

c) Ansökan från Svenska Terrierklubben, Skandinaviska Bedlingtonklubben, om att 
byta ort för sin utställning 2017-08-26 från Stockholm till Eskilstuna. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan trots att den var för sent inkommen. 
 

d) Ansökan från Svenska Brukshundklubben, Svenska Briardklubben, om att byta ort 
för sin utställning 2017-07-08 från Örnsköldsvik till Sundsvall. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan trots att den var för sent inkommen. 
 

e) Ansökan från SvenskaTaxklubben, Skåne-Blekinge Taxklubb, om att byta ort för sin 
utställning 2017-05-21 från Bromölla till Hässleholm. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. 
 

f) Ansökan från SvenskaTaxklubben om att byta datum för sin utställning i Mjölby 
från 2017-06-17 till 2017-06-18. 
UtstK beslutade att godkänna ansökan. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 
§ 111 Redovisning av UtstK VU-beslut  
a) Beviljade dispenser antal hundar/domare och dag 

VU-beslut 7 september 2016 Ljusdals BK, Ljusdal 2016-09- 18 

Yvonne Brink 83 
 
VU-beslut 26 september 2016 Svenska Terrierklubben, Njurunda 2016-10- 15 
Birgitta Hasselgren 84 
 
VU-beslut 10 oktober 2016 Småland-Ölands Kennelklubb, Växjö 2016-11- 04 till 06 
Fredag 
Paul Stanton  81 
Lördag 
Stefan Sinko  82 
Malgorzata Supronowicz 86 
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b) Utställningar ändringar 

VU-beslut 9 september 2016 
Beviljat Svenska Isländsk Fårhundklubben att ha en utställning den 6 augusti 2017 i 
Sigtuna på Märsta-Sigtuna brukshundklubb. Utställningskommittén påpekar att det är 
viktigt att klubben i fortsättningen ansöker om utställningar i rätt tid. 
 
VU-beslut 29 september 2016 
VU i SKKs Utställningskommitté har tagit del av ansökan från Specialklubben för 
Skällande Fågelhundar om att ”ta tillbaka” utställningen 2017-03- 04 i Kalix. Eftersom 
den ställdes in som en konsekvens av att klubben ansökt om och fått beviljat att ställa 
in sin utställning i Kalix 2016-04- 23 har VU beslutat att avslå aktuell ansökan. Klubben 
har möjlighet att ansöka om motsvarande utställning först 2018. 
 
VU–beslut 19 september 2016 
Beviljat Sydskånska Kennelklubben dispens för att byta plats för sin utställning den 9-
10 september 2017 från Sofiero till Eslövs flygfält. 
 
c) Övriga ärenden 

VU-beslut 22 september 2016 
Utställningsregler för cane corso: 
- Fastställt ändrade regler för CIB och införande av CIE 
- Fastställt de provmeriter som föreslagits av PtK 
- Fastställt att införa bruksklass 
 
VU-beslut 7 oktober 2016 
Beslutat att långhårig tax DIAMONHILL’S WILD ONE SE16110/2015 ska få mätas om vid 
nästa utställningstillfälle; den 8 oktober 2016 på Hallands Taxklubbs utställning i 
Tvååker.  

Beslutet grundar sig i att ägaren, pga av misstag från ringsekreterarna på den 
utställning då hunden slutligt skulle mätas in, missförstått och därför inte kunnat göra 
ommätning på närmast följande utställning. Ommätning får endast ske en gång. De 
resultat hunden har fram till idag kvarstår. 

 
§ 112 Policyfrågor/regelfrågor 
Kastrerad hanhunds deltagande på inofficiell utställning efter 1 januari 2017. 
UtstK uttalade att det är samma regler som gäller för deltagande på inofficiell som 
officiell utställning för kastrerad hanhund från och med 1 januari 2017. 
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§ 113 Utbildningsärenden 
a) Seminarium för domar – och utställningsansvariga i länsklubbarna 22-23 oktober 
Arbetsgruppen informerade från seminariet där det varit god stämning, flera bra idéer 
framfördes. Samanställning av grupparbetena och utvärderingarna gås igenom på 
UtstK nästa möte.  
 
b) Kommande utbildningar och seminarier 
UtstK gick igenom planeringen inför kommande seminarier och utbildningar. 

 Brush –up CUA-H 12-13 november 

 Seminarium för domar- och utställningsansvariga i specialklubbar vår 2017 

 Språkutbildningen för ringsekreterare på distans 
 
§ 114 Junior Handling 
För kännedom fanns protokoll från Handlingkommitténs möte 2016-09-21. 
UtstK noterade informationen. 
 
Cindy Pettersson informerade från Handlingkommittén där de har fått en ny 
ordförande, Rebecca Govik. Det svenska laget i Junior handling inför Nordiskt 
mästerskap i Herning är klart.  
 
§ 115 Ringsekreterarärenden 
UtstK påpekar åter igen, på förekommen anledning, hur viktigt det är att det finns 
avtal mellan arrangör och ringsekreterare (och övriga funktionärer) där överenskomna 
villkor framgår för att undvika missförstånd och konflikter i efterhand.  
 
§ 116 Information från FCI 
a) Information från FCI 
För kännedom fanns: 

- Utställningsprogrammet för kommande år. 
- Minutes of the General Assembly of the FCI Europe Section on 29 August 2016 

in Brussels, Belgium 
- Motion to FCI Europe Section Aug 2016 
- Europetnet summary 
- Championships calendar 2016-2019 

  
UtstK noterade informationen. 
 
b) Cirkulär 
För kännedom fanns cirkulär:  

- 31-2016 FCI Guidelines for Breeders and Owners  
- 32-2016 FCI Youth Junior Handling Study Manual  
- 33-2016 Avstängd domare Mrs Jelena Kruus i 6 månader, från 1 nov 2016 
- 34-2016 Avstängning avslutad 22 april 2016 för Mr Danilo Giorgio 

https://sites.google.com/a/skk.se/utstk/moeten/2016/goog_1504545285
https://sites.google.com/a/skk.se/utstk/moeten/2016/goog_1504545285
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjMyYWFjNzA4MjczNGQ3MjY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjQ2MmJjZTI4YTYxZjJlOA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjM1YTc5ZGQ4ZTNkZGJiNjE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjY1Mjc4YWI4NGY2NjRlZGY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjU2MWVjZjQ5Y2FlMmZmODk
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjQzMzRiZDQyOTFiZTdhMjc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjQ5NGNmNDljMjk4MWJmYjQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjMxZjhkYmE1MTRjNWViMTM
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- 35-2016 Domarstatus Mr Igor Vyguzov, får ej döma under 3 månader, under 

utredning från 1 nov 2016 
- 36-2016 Avstängning domare Mr Franki Leung, får ej döma under 3 månader 

under utredning från 1 nov 2016 
- 37-2016 Avstängning domare Mrs Yolanda Nagler, får ej döma under 3 

månader under utredning från 1 nov 2016  
- 39-2016 Avstängning domare Mrs Katrin Lahi-Temnikov tillsvidare från 29 sep 

2016 
 
UtstK noterade informationen. 
 
§ 117 Övriga frågor 
Hamiltonplaketten 
Bo Wiberg utsågs från UtstK till arbetsgruppen som föreslår mottagare av 
Hamiltonplaketten. 
 
§ 118 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat. 

Inga beslut som inte får offentliggöras fanns. 

 
 
§ 119 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 24 januari på SKKs kansli. Följande mötesdagar är 29 mars 2017 
och den 29-30 augusti tillsammans med DK på Thoresta Herrgård. 
 
§ 120 Mötets avslutande 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
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. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjY1MGUyMGRkYzc5NGMwNDQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjY1MGUyMGRkYzc5NGMwNDQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjVkNWIzNmE5MGYyNDEyMWE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjVkNWIzNmE5MGYyNDEyMWE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjRkNDU5ZjQ3ZWRjOTU2OWQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHV0c3RrfGd4OjRkNDU5ZjQ3ZWRjOTU2OWQ
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